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Ezerötszáz főnyi brutális tömeg 
megrohanta és véresre verte 

vasárnap délután 
a zuglói Turul-Club játékosait
Az ingerült tömeg végigüldözte a Soroksári utón a futballmér
kőzés pesti vendégeit. A futballsport kinövése: egy mérkőzés 

után ötven sebesült
Vasárnap délután a soroksári sportpályán 

Bajlott le a 11. osztályú prolii futbol liga 
döntő mérkőzése, olyan botrányos keretek 
között, amilyenekre még nem volt példa.

A zuglói Turul Futball Club mérkőzött a 
pályán a Soroksári Sport Clubbal. A pesti 
csapatot közel 400 főnyi közönség kisérte 
ki Soroksárra, mig a községbeliek közel 
ezerötszázan vonultak ki a pályára. A meccs 
alatt már zajos jelenetek játszódtak le. A 
soroksári benszülőttek ugyanis a saját csa
patukkal rokonszenveztek és mikor látták, 
hogy a zuglói futballisták erősen szorongat
ják a soroksáriakat, elkeseredésükben

kövekkel megdobálták a csoportban 
öesze töm örült pesti vendégeket és a 

mérkőzés bíróját. Biró Sándort.

Mikor azután a Turul fölényes küzdelem 
után 2:1 arányban megverte a soroksária

kat, a községben közönség dühe a tető
fokra hágott. A meccs befejezése után kö
rülbelül 250 pesti vendég vonatra ült már, a 
játékosok és szükebb környezetük, mintegy 
száz ember még a helyiérdekű állomásnál 
várakozott. Egyszerre csak megdöbbenve 
látták, hogy a soroksáriak fenyegető mó
dón körülveszik őket. A következő pillanat
ban a szitkok özönével árasztották el őket, 
majd

az ezerötfizáz főnyi tömeg a pesti játé
kosok és vendégek csoportjának rontott 

és közülük többet véresre vertek.

Rövid néhány percig tartó verekedés kö
vetkezett, amelynek során a pestiek nem 
tudtak védekezni a tizenötszőrös túlerő el
len, úgy hogy csakhamar sebesültek egész 
serege kiáltozott segítségért.

A játékosok közül Pollák Lászlónak

kiütötték két fogát, Pollák Márton a 
szemén sérült meg súlyosan. Koppéi 
Jómét elnököt, akit szerencsétlenségére 
Összetévesztettek a bíróval, fejbeverték, 
a Zuglói Amatőr eluökét, Reit Ferencet 
súlyosan összeverték és megrugdalták.

Póruljárt a zuglóiak csatárja, Neumayer 
Jenő is, aki a két gólt lőtte. A soroksáriak 
felismerték és nekirontottak.

— Két gól — két pofon ! — ordítozták

és az ökölcsapások áradatát zúdították rá. 
Kijutott azonban az ütlegekből a többi 

játékosoknak is, a vendégeknek is, úgy hogy

ötven ember megsebesült.

A sportpályán szolgálatot teljesítő 2 csendőr 
pályán szolgálatot teljesítő két csendőr 
közbelépése sem tudta azonnal megfékezni 
a feldühödt soroksáriakat A pestiek végül

is, mikor láttáit, bog? a túlerővel szemben 
tehetetlenek.

futva Igyekeztek r legközelebbi helyi
érdekű megállóhoz, a soroksáriak azon
ban a község főutcáján végig Üldözték 
őket és a megállónál újra kiújult a 

verekedés.
A botrányos jelenetnek a helyiérdekű 

vonat megérkezése vetett véget. A durván 
bántalmazott pestiek vonatra ültek és vissza
jöttek a fővárosba. A sebesültek közül több- 
ne kolyan súlyos az állapota, hogy ágynak 
estek.

A véres kimenetelű futballmérkőzésnek 
komoly következményei lesznek, mert a 
jelenvolt sportemberek a Labdarugó Szövet
séghez fordulnak, hogy elégtételt szerezze- 
nek a példátlanul durva inzultusért azon
kívül a rendőrségen Is feljelentést tesznek 
brutális támadóik ellen.

Vitéz Botond Béla
elmondja a Hétfői Naplónak:

hogyan pattant ki dr. Nagy István botránya

Nagy Istvánt s ezzel az eljárás meg 
indítását kérjük ellene.

Kizárólag ez és semmiféle személyi 
vagy egyéb momentum.

Kiszélesedik a bünper 
nyomozása

Szenzációs döntő fordulat Nagy István bünperében
A központi járásbíróság eldugott szobács

kájábán egy fiatal ügyvéd tárgyal valami 
jelentéktelen váltóperben. Nem tart sokáig 
a tárgyalás. A fiatal ügyvéd tiz perc múlva 
már kinn van a folyosón. Két mankójára 
támaszkodik s nehézkes, lassú léptekkel in
dul meg a lépcső felé. Mindkét lábát a harc
téren hagyta a fiatal ügyvéd. A műhibák 
hangosan nyikorognak élesen kopognak a 
folyosó kövezetén Dr. vitéz Botond Bélának 
hívják a fiatal ügyvédet, aki Nagy István 
ügyének legfontosabb és legérdekesebb sze
replője, aki azonban eddig sehol sem szólalt 
meg a nyilvánosság elölt, hogy elmondja a 
Íianama leleplezésének történetét az első fel- 
elentéstől a letartóztatásokban kirobbant 

botrányig.

Vitéz Botond Béla Jelentette fel ugyanis 
Nagy Istvánt

B ez a feljelentés indította el a lavinát
— Mont el ügyvéd nr, mit tud a felje

Reggel 4 őénkor már nyitva van a Hungária gőzfürdő. Boháiiy-u. 44

lentés óta a panama kirobbanásáig erről az 
odiózus ügyről — kérdezem tőle.

— Nem akarok én, kérem, nyilat
kozni — szabadkozik Botond Béla —, 
el akarom kerülni a látszatát is annak, 
hogy reklámot hajszolok. Félek az ilyen 
reklámtól, meg röstclném is.

Voltam már én ennek az ügynek a 
gyanúsítottja is.

Amikor ugyanis a Magyar Hírlap hozott 
cikket az ügyről — ami miatt most hat 
hónapra ítéltek egy újságírót —» a cikk 
megjelenése után mint állítólagos infor
mátort gyanúsítottként hallgattak ki. De 
tisztáztam magam és bebizonyítottam, 
hogy nem is tudok a cikkről.

Végül hosszas kapacitálás után elmondja 
amit tud:

— Nagy István nem egy narancshé

jón csúszott meg, mint minden Ilyen 
nagy botrány főhőse, 

nem egy apró jelentéktelennek látszó 
momentum pattanotta ki az ügyet és 
késztetett engem arra, bogy feljelentést 
tegyek ellene. Hónapokon keresztül han
goztatott panaszok, furcsa és megdöb
bentő észleletek érlelték meg bennem az 
elhatározási, hogy feljelentéssel fordul
jak az illetékes, legmagasabb hatóság
hoz. A feljelentéshez azonban konkrét 
adatok kellettek.

Több kollégámmal együtt alaposan 
utána jártunk as adatoknak. Ma
gunk sem akartunk hinni ezeknek 
az első adatoknak, olyan elretten’a 

képet adtak a történtekről.

A sok vlssiaélés vezetett engem és 
kollégámat arra, hogy feljelentsük

Ar ügyészségen vasárnap egész délelőtt 
folyt a munka. A mai nappal ugyanis

■ rendőrségtől az ügyészség vette át a 
nyomozást,

ügyészség indít-

a miből

a vesztegetés! bfiupör k Szélesedésére 
és arra lehet következtetni, hogy ssen- 

záclós döntő fordulat állott be.

A rendőrségről tegnap délután szállították 
át az utolsó két foglyot, dr. K Huczig Ele
mért és dr. Sellő Vilmost 
vaj — amik súlyra közel 
tesznek ki.

Az íratok egyébként az „ _
vónyával együtt vasárnap kerültek fel a tör
vényszékre. Töreky Géza kúriai biró elnök 
az ügy vizsgálatát dr. Főldy vizsgálóbíróra 
szignálta. Dr. Főldy délután fog hozzá aa 
akták áttanulmányozásához s holnap már 
megkezdi dr. Nagy István és a többi gya
núsított kihallgatását. Határozatát a s rabod- 
lábrahelyezés, Illetve a fogvatartás kérdésé
ben minden valószínűség szerint kedden 
fogja kihirdetni.

a bűnügy aktái- 
egy méter máz sál
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Scitovszky belügyminiszter
„privát" kombinációknak minősíti a köz

gyűlés feloszlatásáról szóló híreket

Issekutz belügyi államtitkár jelenlétében 
a vasárnapi artistavizsgán betiltották 
egy merészen dekoltált fiatal leány táncát

Szalka András, a charleston elleni harcban — elbukott
A Széchenyi fürdő botrányának hivatalos 

kivizsgálása befejezéshez közeledik — mondja 
a belügyminiszter

Komoly hirek Sipőcz távozásáról
’A Széebenul-fürdő építkezési botrányéval 

kapciolalosan szóbakcrüll az építési bizottsági 
tagok lemondásának és n bizottság teljes újjá
alakításának szükségessége. Ezt a tervet n de
mokratapárt vetette föl, n Rlpka-párt pétiig 
megtoldotta azzal a határozattal, hogy szüksé
gesnek tartja valamennyi fővárosi bizottság uj- 
jíalaldtásóL

Ezeket a terveket, — amelyeknek valóra- 
váltása kétségtelenül a közvélemény megnyug
tatását eredményezte volna, az e tárgyban tar
tott pártközi konferencián a kereszténypárt 
tizembehelyezkedése miatt el kellett ejteni. A 
Hétfői Napló munkatársának értesülése szerint 
ezzel az elejtéssel még

nem jutott nyugvópontra a kérdés.

Az egységes községi polgári párt ugyanis a 
közgyűlési párlarányok megváltozása miatt a 
bizottságok újjáalakítását célzó akcióját nem 
hajlandó abbahagyni, már csak azért sem, mert

■z építkezési botrány Ügyében megindított 
vizsgálat eredménye a városháza vezetésé
ben nagy személyi változásokat Idézhet elő.

Vasárnap délelőtt ugyanis teljesen beavatott 
várospolitikai körökben a legkomolyabb formá
ban beszéltek Sipőcz Jenő polgármester távo 
vasáról, sőt mértékadó helyeken a fővárosi tör
vényhatósági bizottság fdoszlntásának lebctő- 
ségét is számításba vették.

Scitovszky Béla belügyminiszter,
akivel ezekről n kérdésekről vasárnap délben 
alkalmunk volt beszélni, a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

Európa kardbajnoka nem indul 
a magyar bajnokságban

Gombos Sándor dr^t lepontozták a Hősök emlékversenyében
A MAC szombaton és vasárnap rendezte 

meg szokásos Hősök emlékversenyét. A 
máskor nagyjelentőségű verseny az idén 
nagyon összezsugorodott, mivel több neves 
vivőnk távolmaradt a versenyről. Hiányzott 
az indulók között Garay János, Petschauer 
Attila, Kovács fivérek, Uhlaryk Jenő sth. A 
magyar vívás portban jelenleg az ügyetlen
kedés uralkodik, önző személyi okoknál 
fogva egyesek megmételyezték világhírű 
autósportunkat és belevitték a napi politi
kát.

Ennek a káros hatása már veszedelmesen 
mutatkozik. A Hősök emlékversenyének 
starti istájába kell csak betekinteni. Sokan 
nem jelentek meg a planchon. Sőt vasárnap 
újabb „incidenséhez** értünk.

Gombos dr. kitűnő Európa bajnokunk 
állott Szelényi dr.-ral szemben. 3 : 3 arány
ban állott a mérkőzés,

amikor Gombos dr. támadott, Szclényl 
alacsonyan védi a támadási, majd utána 
uposstorik. A zsűri a védési jónak

kizárólag angol és 
skót gyapjúszövetek

V.

Elsörendfl gyárosok gyártmányai 
Legszebb is logmeiblzhatöbb ki
vitelben. Mérsékelt, szebett trak.

A. háborúi utón először újból kiadtuk
peazlók. aaáüedák. váRatatak *" CR-lb intézetek

teljes algyni-mtUelsaerelést tartalmazó Árjegyzékünket 
WS/.MttraSag Sándor „Ideál" paplangyAr

— Addig, amíg a Széchenyi-fürdő építke
zése ügyében megindított hivatalos, minlsz- 
tériális vizsgálat le nem zárult, korai bár
milyen irányban is a konzekvenciák levo
násáról nyilatkozni. Egyelőre csak annyit 
jelenthetek ki, hogy

az ügy pontos kivizsgálása személyekre 
való tekintet nélkül folyik.

Mihelyt tudomást szereztem ax építkezés kö
rül történt szabálytalanságokról, azonnal 
utasítottam a főpolgármester urat

• legsürgősebb és legszigorúbb vizsgá
lat lefolytatására.

A vizsgálattal megbízott minisztériumi fű
tisztviselők napok óta tanulmányozzák az 
anyagot és ma már ax a helyzet, hogy

a vtagálat befejeaéséhez közeledik.

ügy gondolom, hogy két-három nap alatt 
az illetékesek előtt kialakul a végleges, 
tiszta kép az ügy minden részletéről.

Arra a kérdésre, hogy van-e alapjuk a tör
vényhatósági bizottság feloszlatásáról elterjedt 
nlreknek, — a belügyminiszter ezzel az egyet
len mondattal válaszolt:

— Én ezzel az üggyel egyáltalán nem fog
lalkoztam még: minden fajta beszéd privát 
kombináció.

Ez a kijelentés nem erősít meg, de nem 
is cáfol.

tartja és a tusst Gombosnak számítja.
Ezzel a mérkőzést Gombos 4:3 arány

ban elvesztette, A zsűri határozatának ki
hirdetése után

Gombos leveszi maszkját, halálsápadtan 
sról valamit a zsűrihez, majd hirtelen 

otthagyja a plonchot.
Az öltöző ajtajánál álló Pctschauernek 

hangosan a következőket mondja:

— Igazad volt, hogy nem indultál/ A ma
gyar bajnokságban, sőt a csapatbajnokság
ban sem veszek részt."

Landau Ernő mótorkerékpár- 
kereskedő és Mustafa Aitíd törők 
herceg mótorkerékpárszerencsét- 

lensége a Városligetben
Vasárnap délután salyos kimenetelű motor- 

■ kerékpár szerencsétlentég történt az Aréna- 
| utón, közvetlenül a Millenáris emlékstobor 
előtt. Landau Ernő, az ismert motoi kerékpár
kereskedő, akit a nagyközönség Abdul Kadir 

' herceg és Medjidje törők hercegnő nevével kap
csolatban is ismer, másodmagával sétára indult 
motorkerékpárján. A motorkerékpár oldalkocsi- 
júban Mustafa Aftid 32 éves, Budapesten tar
tózkodó török herceg ült. Amidőn a motorkocsi 
a Mllleniumi oszlop felől jövet az Andrássy-ut- 
nál kanyarodni akart, hogy Ismét visszatérhes
sen a ligetbe, kikerült egy éppen arra haladó 
autóbuszt, de oly hirtelen éles fordulóra!, hogy 
a motorkerékpár oldalrabillent s a kerékpáron 
üllő Landau Ernő, valamint az oldalkocaiban 
helyei foglaló Mustafa Aftid herceg széles lobén 
kirepültek a kövezetre. A török herceg csak 
könnyebben sebesült meg, de Landau Ernő

súlyos agyrázkódást
szenvedett. A mentők mindkettőjüket a Rökus- 
kórháaba szállították.

Vasárnap délelőtt a Royal-Orfeumban vizs
gát tartott az Artista-Egyesület. Drukkoló ma
mákkal, papákkal és egyéb családtagokkal telt 
meg a színház nézőtere, amelynek első sorá
ban Tarján Vilmos elnöklete alatt a vizsgáló
bizottság foglalt helyet. Egymásután perdültek 
a színre a szivárvány minden szinélx-n pom
pázó ruháikban a Halai, öreg, kövér és sovány 
hölgyek. Tapsoltak is mindönkinek, hiszen 
tapsban és elismerésben sohasem fukarkodik — 
a család.

Az előadás derekán érkezett meg Issekiítz 
Aurél dr. belügyminiszteri államtitkár, aki, 
úgy látszik, nem hiába jött. Éppen egy

merészen dekoltált hölgy lejtelt keleti 
táncot a színpadon,

amikor megszólalt az elnöki csengő ós a piruló 
és sirvafakadó kisleánynak

megtiltották a tánc folytatását.

Nagy István ügyében a vádlottak 
védői értekezletet tartottak

Nem terjesztik elő bizonyítékaikat, míg az 
iratok nem kerülnek a vizsgálóbíró elé

Nagy István ügyében tegnap az összes gyanú
sítottak védői értekezletet tartottak. Ezen az 
értckezlcton közös munkarendet állapítottak 
meg és elhatározták, hogy mindaddig, mig ez 
ügy q referens vizsgálóbíró elé nem kerül,

nem állnak elő semmiféle olyan bizonyíték
kal, amely védencük mellett szól.

A védőket különben élénken foglalkoztatja 
Sztrache Gusztáv főügyész nyilatkozata, amely
ben tiltott közlés miatt eljárást helyezett ki
látásba azon lapok ellen, amelyek a vizsgálat 
egyes fázisairól tudósítást közöltek. Nagy Ist
ván védője,

Sándor László dr. volt főkapitány 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának: .

— A védelem ideiglenesen a teljes passzivi
tás álláspontjára helyezkedik- A lapokból a 
nyomozásnak csak arról az eredményéről érte
sültünk, amely a vádat támasztja alá. A nyil
vánosságot jelentő lapokban csak a vádható
ságnak van joga nyilatkozni az ügy eredményé
ről, a védelem információja azonban a tiltott 
közlés miatt le van tiltva. így azután nincs

Négy hadihajót és száz tisztet küldött Mussolini 
az albán tengerpartra

Albániában attól tartanak, hogy még e héten bekövetkezik 
az olasz okkupáció

Belgrád, március 20.

Az albán forradalmi párt az egész ország
ban élénk propagandái fejt ki a tiranai szer
ződés ellen. A tiranai szerződést a forradal
márok úgy tüntetik fel, mintha azáltal Olasz
ország Albániát békés utón akarná meg
szállóm. A forradalmárok azt állítják, hogy 
Olaszország Albániát állami függetlenségétől 
és önállóságától akarja megfosztani. Rámu
tatnak Olaszország legutóbbi hadi készülő
déseire és arra a tényre, hogy Olaszország e 
héten négy hadihajói küldött az albán ten
gerpartra, amelyek hadianyagot szállítottak 
az olasz zsoldban álló albán csapatoknak. 
Ezenkívül száz olasz tiszt szállott partra s 
ezeknek a feladata a katonai okkupáció elő
készítése. A lap azt Írja, hogy a legközelebbi 
időben bekövetkezhetik az albán tengerpart
nak Olaszország által történő okkupációja.

Róma, március 20.
(Stefant.) A fasiszta párt hivatalos lapja

A hölgy, mint utóbb kisült, összesen tizen
négy éves, aki igazán nem gondolhatott arra, 
hogy ily fiatalon összeütközésbe kerül az er- 
kőlcsvédelml paragrafusokkal.

A kis incidens után tovább folyt a vizsga, 
amelynek ezután csak egy érdekessége akadt, 
Szalka András, aki közhuszár ruhában, saját 
maga állal kocografáll magyar láncokkal akart 
az artisták közé bejutni. Szalka András, aki a 
régi Osztrák-Magyar Bank szolgája volt valaha, 
néhány hónappal ezelölt inlrazigens hangú pla
kátokat nyomatott. A plakátokban tudatta a 
nagyérdemű közönséggel, hogy a charleston er
kölcstelen és halálra Ítéltetett általa. A plaká
ton azt is megírta Szalka bátyánk, hogy char- 
lcston helyett az úri hölgyek csak az ő általa 
kitalált magyar táncokat járják. Hogy Szalka 
uramnak tánckurzusa hogyan váll be. azt nem 
tudjuk, de tény az, hogy az artista-vizsgán 
megbukott.

módjukban megakadályozni, hogy a nyilvános 
ság pálcát törjön a gyanúsítottak felett.

A vesztegetési botrány másik állami szolgá
latban álló szereplője, Hódy Árpád bírósági 
titkár védője,

Török Sándor dr.
igy felelt kérdésünkre :

— A Hódy Árpáddal kapcsolatos nyomozati 
anyagot nein ismerem, mert addig, mig az ügy 
a vizsgálóbíró elé nem kerül, ez hétpecsétes 
titok a védő számára. Hódy egyik lábára béna, 
súlyos beteg ember, aki kél és félmilliós fize
téséből tartotta el háromtagú családját. Rákos- 
szentmihályon lakott, rozzant kis lakásban. Az 
életkörülménye is valószínűtlenné teszi, hogy 
bűnös pénzhez jutott volna. Tudtommal nincs 
ellene más bizonyíték, mint hogy néhány 
kényszeregyesség alatt álló cégnél apróbb hol
mikat vásárolt. 0 azonban azt állítja, hogy 
ezeknek a napi árát megfizette. Ha tehát más 
bizonyíték nem lesz ellene, akkor kiszabadult 
mert arról nem tehet, hogy szerencsétlenségére 
éppen Nagy István mellett teljesített szolgála
tot.

a kővetkezőket közli az Albániával kapcso
latos hírekről:

Itália, a fasizmus és a feketeingesek Itá
liája teljes nyugalommal szemléli a belgrádi 
klikk fékevesztett agitációját. Ez a klikk 
nem más, mint a magas belgrádi katonai 
kamarilla, amelynek élén nehány nagyzási 
hóbortban szenvedő és felelőtlen egyén áll, 
aki mindenre képes. Olaszország ez agitáció- 
val szemben nem vesztette el hidegvérét. A! 
fasiszta Itáliának nem áll szándékában az 
európai béke megbontása. De tudja meg az 
egész világ azt is, hogy Olaszország nem tűri, 
hogy fenyegessék és hogy merényletet kö
vessenek el ellene.

f A

Figyelmeztetés!
Az annyira közkedvelt és általánosan 
nagyszerűnek elismert René Montreali, 
Párta féle Creme Éva és Savon Éva 
nevű készítményeinket ezentúl la az 
eddig Ismert minőségben és csomagolás
ban ugyan, de különös megkülönbözte

tésül új elnevezés alatt

Créme Montreuil Edy 
Savon Montreuil Edy 

néven hozzuk forgalomba. 

Szeplők ellen 
továbbá májfoltok, pörsenések ellen 

Créme Montreuil Edy 
Savon Montreuil Edy 

René Montreuil, Paris
Győri! Biztosi Kellemes! 

FŐRAKTÁR*
Török Patika, Budapest
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Négymillió aranykoronát ad a kormány 
a hadikölcsönkárosultak segélyezésére

nem tartja leküzdhetetieneknek ■ n*»- 
setköri akadályokat, amelyek a király
kérdés megoldásának Htjában állanak.
Ottó útjába a ionban nem szabad a
hossza akadályát állítani, hanem «

szeretet pálmáit.

Leszerelték a kormánypárti liberálisok akcióját — Létrejött 
a megállapodás: 4 millió aranykoronát vesznek föl a parla

menti tárgyalás során a népjóléti tárca költségvetésébe

Kállay Tibor 10—12 millió aranykoronát kívánt a hadikölcsönkérdés 
végleges likvidálására

Csak igy állhat vissza a jogfolytonosság és 
csak így vonulhat be Ottó diadalmasan a 
királyi várba.

—- A köztársasági eszme Magyarországon 
megbukott. Komoly republikánus irányzat 
nálunk nincs.

Veszedelmesebb az a kisded, annál 
hangosabb társaság, amely a szabad 
királyválasztást hangoztatja és amely 
a nacionalizmus és a milltarizmus ál

Az utóbbi napokban sok sző esett azok
tól az ellentétekről, amelyek a hadikölcsön
kérdés megoldása tekintetében Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök és Kállau Tibor 
kpzött felmerültek. Ezekből az ellentétekből 
sokan arra következtettek, hogy a kormány
párt úgynevezett liberális csoportja Kállay 
Tibor vezetésével ellenzékbe fog vonulni. 
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
előtt

teljesen beavatott helyen

érdeklődött ennek az ügynek legújabb fejle
ményei iránt és azt az információt kapta, 
hogy

■ kormánypárti liberálisok ellenzéki 
akcióját leszerelték

hogy felháborodásra volna okunk. Ar
ról, hogy az összeg miként használtassák 
fel, később döntenek. A népjóléti minisz
térium egyelőre tanulmányozza az ide
vonatkozó adatokat.

— Ha ez a megoldás nem is teljesen 
kielégítő, meg lehet állapítani, hogy át
törtük a merev és rideg elzárkózás front
ját. A tőzsde bennünket nem érdekel. 
Azok, akik a tőzsdén játszanak, nem 
igazi károsultak. A mi embereinknek pe
dig, akik ebből a költségvetésbe felvett 
összegből részesülni fognak, még mindig 
megmaradnak a kötvényeik. Elvünk, 
amit hirdetünk: ne adja ki senki a kezé

ből a hadikölcsőnkötvényeketf
A hadikölcsönkérdésben történt megálla

podásnak tudható be Teleszky János uj el
határozása is. Teleszky János ugyanis, aki 
még tegnap is úgy nyilatkozott, hogy a felső
ház hétfői ülésén az adómérséklési javaslat 
vitájában nagyobb beszédet mond a hadi- 
kölcsönkötvények valorizációja érdekében, 
vasárnap délután hosszas meditáció után 
úgy döntött, hogy eláll tervezett felszólalásá
tól.

A beavatottak tudni vélik, hogy
Teleszky Jánost maga Bethlen minlss- 

tcrelnök szerelte le.
I Ugyancsak elmarad — hasonló okokból — 
-Hadik János gróf tervbevett felszólalása is.

?s pedig éppen a hadikölcsön-kérdésnek 
olyan megoldásával, amelyet „egyelőre” 
Kállay Tibor is elfogad áthidalás gyanánt. 
A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
délelőtt alkalma volt pontos részleteket is 
szereznie a hadikölcsön-kérdés megoldásá
nak kompromisszumos tervéről. A kulisszák 
mögött lefolytatott tanácskozások során 
ugyanis

Bethlen István gróf miniszterelnök be
látta, hogy a követelések elől mereven 

elzárkózni nem lehet.

Minthogy azonban a valorizációs megoldás 
lehetősége Bethlen részéről elvi akadályokba 
ütközött, a másik oldalon viszont élesen til
takoztak a karitatív megoldási mód ellen, 
közbeeső megoldásként

úgy döntöttek, hogy a költségvetés par
lamenti tárgyalása során bizonyos öez- 
szeget vesznek fel a hadlkölcsönkáro- 
sultak „segélyezésére", ezt a segélyezési 
síjárást azonban nem karitatív formák 
szerint, hanem automatikusan bonyo

lítják le.

Az e célra szükséges összeget, — itt nem 
részletezhető okoknál fogva — a népjóléti 
tárca költségvetésébe fogják beiktatni és 
pedig a költségvetés részletes vitájában.

Arról, hogy ez az összeg mekkora lesz, 
még nem döntöttek véglegesen : a népjóléti 
minisztériumban most gyűjtik az adatokat, 
éppen az összeg megállapítása céljából.

Ezt az információt vasárnap délelőtt meg
erősítette Szilágyi Lajos országgyűlési kép
viselő is, aki kezdettől fogva élén áll a 
hadikölcsön-mozg alomnak.

Szilágyi Lajos

ugyanis a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának :

— A hadikölcsönkérdés a költségve
tési vita egyik domináló témája lesz. A 
hadikölcsön károsultak az elmúlt vasár
nap éppen a költségvetési vita közeledé
sére való tekintettel tartották szükséges
nek álláspontjuk leszögezését A hadi- 
kölcsönkötvény tulajdonosok kezdettől 
fogva valorizációt követelnek, amivel 
szemben a kormány csak karitatív segé
lyezésre hajlandó. „Valorizáció" áll 
szemben „karitatív segélyezéssel, mind
két fogalom

vörös posztó az ellentábor szemében.
— Ezen az alapon tehát lehetetlen volt 

a tárgyalások folytatása, mire a kor
mány belement abba, hogy a népjóléti 
tárca költségvetésébe néhány millió pen
gő felvétessék. íme az eredmény.

Amiről eddig hallani sem akartak s 
amire eddig példa nem volt: a nép
jóléti tárca költségvetésének tárgya
lásánál, tehát a parlament plénumá
ban egy uj tételt vesznek fel a ki
adási rovatba. Ez a tétel előrelátha
tóan négymillió aranykorona lesz.
Ez az a maximális összeg, ameddig a 

kormány elmenni hajlandó.
Kállay Tibor ezzel szemben 10—12 
millió aranykoronát kívánt felvé

tetni.

Ugrón Gábor kijelenti, hogy a hadikölcsön
kérdésben is egyetért Bethlen Istvánnal

Hétfői Napló munkatársa megszólal-A 
tatta ebben a kérdésben

Ugrón Gábor

országgyűlési képviselőt is, aki a következő
ket jelentette ki:

— Azok a hirek, amelyek „azokról az 
ellentétekről" szólanak, már csak azért 
som felelnek meg a valóságnak, mert

a hadikölcsön-kérdés megoldása te
kintetében mindig azonos álláspon
ton voltam Bethlen István gróffal.

Magam is azt vallom, hogy az állami 
valorizációnak bármily szűk téren való 
bevezetése olyan lavinát indítana meg, 
amely alapjaiban rendítené meg az 
államháztartást. Ezzel szemben — ismét 
a miniszterelnök ur álláspontjának meg
felelően — az a véleményem, hogy a 
kérdés megoldásánál csak az eredeti

jegyzők kerülhetnek szóba és ezek kö
zül is csak azok, akik ténylegesen 
szorulnak. A végrehajtás tekintetében 
viszont egyetlen szempont lehet irány
adó : a megoldásnak automatikusnak 
kell lennie és ki kell zárni minden pro
tekció érvényesülésének lehetőségét. így 
képzeli ezt a miniszterelnök is...

Egyébként a hadikölcsönkárosultak nagy
bizottsága hétfőn este értekezletet tart, 
amelyen a további akció vezetőjévé Szilágyi 
Lajost választják meg. A nagybizottság ülé
sén természetesen ismertetni fogják ezt a 
megoldást — előreláthatóan nagy viharok 
közben. A hivatalos álláspont ez : „Nem 
lehetünk büszke spanyol grandok, ha a kor
mány segélyezni akar: elfogadjuk.” A köt
vényeket azonban nem engedik ki a kezük
ből a hadikölcsöntulajdonosok. A kormány 
segélyez, a harc pedig folyik tovább — a 
valorizációért.

rá-

Rútkal Károly dr.

orcát viseli.
Ennek a társaságnak az érvényesülése vég

zetes lenne. Közjogilag is veszélyes lenne a 
szabad királyválasztással élni.

— Nein szabad Magyarország sorsát a 
Balkán valamelyik dinasztiájával összekötni, 
mert ezeknek állandósága saját területükön 
is veszélyeztetve van. Végzetes törekvés 
lenne az is, ha valaki a Habsburg-ház egyik 
tagját akarná a trónra ültetni.

Lehetetlenség, hogy az uralkodóhoz 
egyik tagja kinyújtsa kezét az árva ki

rály koronája után
és úgy akarja letépni fejűről a szent koro
nát, mint egy jakobinus-sapkát.

A gyűlés Ottó éltetésével és a Himnusz 
elének lésével ért véget.

Délben a A?oya/-szálló éttermében több
száz terítékes bankét volt, amelyen felolvas
ták a betegsége miatt meg nem jelent gróf 
Károlyi Józsefnek Ottóhoz irt pohárköszön
tőjét, majd Hunyady Ferenc gróf beszélt.

A politikusok a délutáni vonattal tértek' 
vissza a fővárosba.

Bethlen miniszterelnök 
kedden érkezik haza lukéról

A kormánypárti legitimisták 
vasárnap Győrben Ottó királysága mellett 

feltűnést keltő beszédeket mondottak

Ez az összeg már olyan tekintélyesnek 
látszik, hogy magát a valorizációt is he
lyettesíthetné. Viszont a kormány által 
engedélyezett négymillió is több annál,

Győr, március 21.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telefonjelentése.) A magyar legitimisták tö
mörülése : a Magyar Férfiak Szent Korona 
Szövetsége újabb akcióba lépett, hogy a 
választások miatt félbeszakitott propaganda
tevékenységét folytassa. Az első nagyobb 
megmozdulás vasárnap volt Győrben. A 
gyűlésen

• legitimista egységet nem sikerült tel
jesen felvonultatni.

Távol maradt a harcos legitimisták cso
portja : Pallaviciniék és Andrássyék, akik 
névieg tagjai a Szövetségnek, de annak 
működésében kevésbé vesznek részt. Nem 
jelent meg Apponyl Albert gróf sem, aki 
gyöngélkedése miatt maradt távol. Hiányzott 
Károlyi József gróf és Ugrón Gábor is, akik 
mindketten az utolsó percben megbeteged
tek.

A győri gyorshoz csatolt két Pulmann- 
kocsi hozta a fővárosból a gyűlés részt
vevőit. Közöttük volt: Zichy Aladár gróf 
és János, Gratz Gusztáv, Huszár Károly, 
Bárczy István, Strausz István, Lukaslch 
Géza, gróf Apponyl Károly és Rezső, 
Vargha Gábor képviselő, Ostenburg Gyula, 
gróf Esterházy Móric, Csák Károly és Kray 
István báró képviselők, Hunyady Ferenc 
gróf, Széchenyi József gróf és mások, mint
egy százan.

A győri vasúti állomáson Drobrin Lajos 
dr., a helyi szervezet elnöke, a győri legi
timisták és a helyi hatóságok vezetői élén 
fogadta és üdvözölte az érkező politikuso
kat, akiknek nevében Zichy János gróf mon
dott köszönetét. Innen a társaság a bencések 
templomába hajtatott, ahol misét hallgattak.

A győri Llogd nagytermében már 11 óra 
előtt nagy tömeg gyűlt össze a budapesti 
vendégek meghallgatására. Drobrin Lajos 
dr. üdvözölte n megjelenteket és felolvasta 
Apponyi Albert levelét.

Grata Guatái

a legitimistáknak a legutóbbi időben is 
már többször hangoztatott alapelveit szö
gezte le. Majd

Huszár Károly
emelkedett szólásra és kijelentette

A miniszterelnök szombaton Inkepusztára 
utazott gazdasági figyelnek rendezésére

Bethlen István gróf miniszterelnök elutazá- 
ról, hazaérkezésének időpontjáról és ezzel kap
csolatos terveiről, úgy politikai körökben, mint 
a vasárnapi reggeli lapokban is a legkülönbö
zőbb hirek terjedtek el. Egyesek szerint a mi- 
nisztcrelnök Hédcrvárra utazott vadászni, —* 
mások szerint viszont egynapos titokzatos út
ról van szó, amelyről azonban már vasárnap 
este visszatér egy fontos tanácskozásra. Ezekkel 
a hírekkel ellentétben vasárnap délelőtt

a miniszterelnökségi palotában

közölték a Hétfői Napló munktaársával, hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök nem va
dászni, hanem gazdasági ügyeinek rende

zése céljából távozott a fővárosból.

A miniszterelnök szombaton este vonaton 
utazott el és pedig inkepusztai bérletére, ahol 
a tavaszi munkálatok megindulásín-al kapcso- 
latban akadt sürgős tennivalója.

Bethlen István gróf kedden reggel érkezik 
vissza

és igy a felsőház hétfői ülésén nem lesz jelen,

T
\tisxeyiikus fogkrém.

után a fogmosás ad 
cmIi teljes felMiiCtíst. Az 

ét szép főfalat pótot- 
hatatlan írtéke u embernek. 
Oondosx. « fogat, mossa őket 
reatlssetewa is .laposan fog
kefével is |ó fogkrémmel. N, 
biányoxiík egyetlen mortté- 

asztalróf sem
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Mérget ivott, felvágta ereit, fel
akasztotta magát egy életunt 

lakatos, még sem halt meg
Borzalmas módon akart véget vetni életé

nek vasárnap reggel egy fiatalember A 
Figyelő-utca 4. számú házban lakik szülei 
lakásán Volentik Pál 27 éves géplakatos A 
fiatalember már hosszabb idő óla

Megtáma «1fU a nyomozó detektiveket a Ganz-Danu- 
bíus gyárban, mert elfogták egy keresztényszociálista 

munkás bántalmazott
Öt vasmunkást őrizetbe vett a rendőrség

munkanélkül
volt és elkeseredésében 
szánta el magát. Először r

aszpirint

.Telt be. amikor azonban a 1

borotvával
felvágta mindkét csuklóján
.vérző kezével hurkot kötött a nyakára, a 

kötelet

pedig egy falbavert szögre crősilelte és fel
akasztotta magát. Hozzátartozói azonban 
idejekorán észrevették,

levágták
és értesilelték a mentőket, akik először esz
méletre téritették, majd bekötötték sebeit, 
azután gyomormosást alkalmaztak. A há
romszoros öngyilkost a Rókus-kórházba 
szállították.

1

Hordjon előbb

öngyilkosságra 
nagymennyiségű

hatás elmaradt,

ar. ereket, majd

KALAPOTTHON

Tegnap a öanz-Danubius-gyár kőbányai
úti telepén a maga nemében egyedülálló és 
különös esemény játszódott le. A délelőtti 
órákban ugyanis megjelent n gyárban a fő
kapitányság két detektivje és nyomozni 
kezdtek egy följelentés ügyében. A köteles
ségüket teljesítő detektiveket azután

több mint négyszázfőnyi munkástömeg 
megtámadta és csak pillanatokon mú

lott, hogy meg nem lincselték őket.
Az esemény előzményéhez tartozik, hogy 

pénteken este megjelent a főkapitányságon 
Mezei Gyula 27 éves vasesztergályos és 
bűnvádi följelentést tett a Ganz-Dantibius- 
gyár ismeretlen nevű főbizalmija és néhány 
munkása ellen személyes szabadság, munka
szabadság megsértése, személyén keresztül 
való nemzetggalázás és testi sértés miatt. 
Följe1entésél>en előadta, hogy a gyár fő
bizalmija megakadályozta munkájúban és 
kijelentette, hogy egy keresztényszocialista 
és nemzeti alapon álló munkás a gyárban 
nem dolgozhat és amikor távozott, többen 
nekiestek és súlyosan bántalmazták.

A nyomozás során a főkapitányság detek- 
tivjei Mezei Gyulával együtt megjelentek 
szombaton délelőtt a gyár kőbányai-uti te
lepén, hogy a műhelyeket keresztüljárva 
megállapítsák a főbizalmi és a verekedő 
munkások kilétét. Kiderült, hogy ezek a

munkások a Hackspaclier-fé\e szociáldemo
krata szakszervezeti szekcióhoz tartoznak. 
Rövid néhány perc alatt futótűzként terjedt 
el a hír, hogy detektívek nyomoznak a gyár 
területén és a munkások azonnal tömegesen 
hagyták el

az üzem

Időközben 
segítségével

munkahelyüket, úgy hogy 
féltizenegy órakor teljesen le 

h állott.
a detektiveknek sikerült Mezei 

„_n___n___  a péntek délutáni verekedők
közül Rohovitz József és Kobelmüller Fe
renc géplakatost felismerni. Mikor tovább 
akarták folytatni a kutatást,

a munkások tömege olyan fenyegető 
magatartást tanúsított, hogy a detektí
vek kénytelenek voltak meghátrálni és 
szorongatott helyzetükben már-már 
fegyverhez voltak kénytelenek nyúlni.

Hangos sziíkozódás és lárma töltötte meg a 
műhelyeket és a munkások felháborodása 
még növekedett, amikor megtudták, hogy a 
detektívek magukkal akarják vinni két 
munkástársukat. Nyomban elhatározták, 
hogy elállják a kapukat és megakadályoz
zák a detektívek eltávozását, de n munká
sok elkéstek, mert időközben a két detektív 
eltávozott Rohovitz és Kobclniüllerrel, aki
ket nyomban előállítottak a főkapitányság
ra, ahol kihallgatásuk után mindkettőjüket

őrizetbe helyezték.
A gyár munkásai körében fokozódott az 

izgalom és délben egy őrskor

feliratot intéztek a gyár igazgatóságá
hoz,

amelyben kérték, hogy tegyen lépéseket a 
két őrizetbe vett munkástársuk kiszabadí
tása érdekében, mert ellenkező esetben nem 
folytatják a munkát. A feliratnak azonban 
nem volt meg az eredménye, mert az Igaz
gatóság kijelentette, hogy nem avatkozik a 
rendőrség dolgába. A munkások ezután 
négy órai üzemszünet után félkét órakor 
tovább folytatták a munkát.

A rendőrségen Vigh Béla dr. rendőrkapi- 
lány a renitens munkások ügyében széles
körű nyomozást indított, elsősorban is a 
péntek délutáni verekedők kilétének, to
vábbá mindazon személyek megállapítására, 
akik a detektiveket veszélyesen megfenye
gették és megakadályozták hivatásuk telje
sítésében.

A nyomozás során megállapították, hogy 
Rohovitz főbizalmi és Kobelmüller előállí
tásánál Bukó Gyula, Károlyt Géza és Ecsegi 
Nándor támadták meg a detektiveket, mire 
előállították és

őrizetbe vették őket,
úgy, hogy most már öt ember van a rendőri 
ség őrizetében.

ÜRIDIVAT
KÜLÖNLEGESSÉGEKET
vni., Rákóczi út 11
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A főváros a Hármas-határhegyi turista
házat is a megszavazott összegnél 750 

százalékkal drágábban építette fel
A városházán óriási megdöbbenést keltet

tek a polgármester intézkedései, mellyel fő
tisztviselőket helyezett el az épitési ügyosz
tály éléről és sokan kifogásolják azt hogy a 
tanácsnokok áthelyezése és az építkezés ve
zetőinek a megbízatás alóli felmentése — 
ami bfintetőexpedició jellegével bir — meg
előzte a több oldalról folyó vizsgálatok 
megállapításait és megbélyegez olyan tiszt
viselőket, akiknek mulasztásáról vagy bű
nösségéről hivatalos megállapítás még egy 
általán nem hangzott el. A tisztviselői kar
ban

hihetetlen elkeseredést váltottak ki 
a polgármester rendeletéi s ennek az lett a 
következménye, hogy a legkisebb tisztvise
lőtől kezdve a tanács tagjaiig

senki nem mer semmit sem végrehaj
tani

s ebben a rettentes megfélc mii lésben meg
állt a városháza egész gépezete.

Egyébként a Széchényi-fürdő-ügye való
sággal lavinaszerű áradatot indított cl, 
amelynek nyomán a legutóbbi építkezések
nél előfordult más, hallatlan esetek is ke
rülnek napfényre. Most jönnek ró a bizott
sági tagok, hogy az utóbbi években alig 
volt olyan építkezése a városnak,

amelynél óriási tulkladások ne történ* 
tek volna.

A Rózsa-utca lakói memorandumban 
kérik a belügyminisztériumtól, a főváros
tól és a tőkapitányságtól a Rózsa-utca 

megtisztítását
A Rózsa-utca háztulajdonosai, iparosai és kereskedői 
vasárnapi nagygyűlésükön elhatározták, hogy az utca 

nevének megváltoztatását is kérelmezik

A kislakásépitkezésről nem szólva, itt van 

a Hármashatárhegyen épült turista 
menedékház ügye, melynél 750%-os 

tulkiadás fordult elő.

A turistaházat a Budapesti Sport Egyesület 
építette s miután a számítások szerint az 
épület 200 millióba került volna, a tanács 
előterjesztésére

a közgyűlés tavaly ajándékképpen 
megszavazta az egyesületnek a 200 

milliós építési költséget

még ahhoz is hozzájárult, hogy a hegyres „
ingyen városi fuvarok szállítsák fel az építő
anyagot. Nemrég készült el a menedékház, 
mely gyönyörű épület, de kiderült, hogy a 
főváros a közgyűlési határozattal szemben 
nem 200 milliót, hanem

1.5 mllliárdol fordított az építkezésre.
tulkiadást a tanács

nagy Htokban szavazta meg,

bizottsági tagoknak halvány sejtelmük

A

a „ „
sem volt a dologról. Emellett a főváros ál
landó szállítói, különböző olcsó építési 
anyagot, fát, cserepet, palát, néhány téglát 
adiak ingyen az építéshez, mire a főváros 
„a lelkes és áldozatkész adakozók" neveit 
márványba vésette s a táblát a menedékház 
falába illesztette. 

ügyminisztérium főtisztviselői jóindulatukról 
biztosították a mozgalom vezetőit.

Ezután Boda Ernő dr. szólalt fel és kije
lentette, hogy örök dicsősége Scitouszky bel
ügyminiszternek a kőzerkölcsiség védelmé
ről szóló rendelet, amelynek bevezető szavait 
márványtáblába lehetne vésetni, olyan szé
pen hangzanak. A mozgalom vezetői erre a 
belügyminiszteri rendeletre alapitják akció
jukat. A közcrkölcsiségről szóló rendelet 
előírja, hogy a hatóságoknak ez év végéig 
ki kell jelölni azokat az utcákat, ahol fel
ügyelet alatt álló nők tartózkodhatnak. Ép
pen ezért javasolja, hogy a nagygyűlés for-< 
dúljon memorandummal az összes illetékes 
hatóságokhoz, az erkölcsrendészeti ügyosz
tály vezetőségéhez, a főkapitánysághoz, a fő
város tanácsához s a belügyminisztériumhoz, 
hogy a Rózsa-utcát hagyják ki azoknak az 
utcáknak a névlajstromából, ahol 1928. ja< 
nuár elseje után felügyelet alatt álló nők! 
lakhatnak.

A nagygyűlés elfogadta a határozati javas
latot és husztagu bizottságot küldött ki a 
memorandum megszerkesztésére és átadá
sára.

Boda Ernő dr. ezután rámutatott arra, 
hogy a Rózsa-utca lakóinak, kereskedőinek 
és iparosainak mily szoros érdekük fűződik

a Rózsa-ntca nevének megváltőztatásá- 
hoz,

éppen ezért, megütközéssel veszi tudomásul 
a Rózsa-utcában lévő Lingel-féle bútorgyár 
és a Riglcr papírgyár indítványát, amely 
üzleti érdekből mellőzni kívánja a Rózsa
utca nevének megvállóztatását. 1607 család 
kérte aláírással ellátva ennek a mozgalom
nak a megindítását s most

az egész akcióhoz csatlakozott a Mnnsz 
a dalnok-utcai rőm. kntfr. egyházközség, 
a VI. és VII. kér. evangélikus és refor
mátus egyházközség, a pesti izraelita 
hitközség, a VI. kerületi társadalmi 

egyesületek s a politikai pártok is.

Az előadó javaslatára a nagygyűlés haté- 
rozatilag kimondta, bogy az összes illetékes 
hatóságoknál szorgalmasan fogja az utca 
nevének megváltóztatását.

Bokor Ernő, Rotter Ármin, vitéz Szabó 
Gyula és Rácz Lajos felszólalása után a 
nagygyűlés elhatározta, hogy megalakítja a 
Rózsa-utcai háztulajdonosok és lakók szö
vetségét.

Ssa

Sortjegyeit »i truiltóknáll

Népes nagygyűlés folyt le vasárnap dél
előtt az Egyesült Lipótvárosi Polgári Kör 
helyiségében; n Rózsa-utca háztulajdonosai, 
lakói, kereskedői és iparosai gyűltek egybe, 
akik

az uj cr köles védelmi rendelet alapján 
mozgalmai Indítottak a Rózsa utcában 
lévő több, mint azáz rendőrfelügyelet

alatt álló nő kitelepítése s 
gésü Rózsa-utca nevének 

tása végett.
A nagygyűlést a mozgalom crjik vezetője, 

Imre László droguista, Rózsa-utcai háztulaj- 
dortbs nyitotta meg. Elnökké Stroósz István 
fővárosi számtnnácsost választották, aki be- 
jelentette, hogy a hatóságok, valamint a bel-

a rosszcsen- 
megváltőzta-

egyik vezetője. MEINL
főzelékei dobozban

...... .eaife 'pjedeg
cl CRo'uaJL (Dr^cuTYt

befőttjei és gyümölcsíze! 
minőségben elsőrendűek 
és olcsók. Kaphatók 
minden Meinl-Uzletben. 
Tegyen próbavásárlást!
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Agyonlőtte egyik támadóját a rendőr, a másikat 

pedig a revolver agyával leütötte

Két részeg fiatalember megtámadta a rendőrt és kicsavarta kezéből a 
kardot — A rendőr jogos önvédelemből használta fegyverét

Vasárnap délelőtt halállal végződő bot
rányt rendezett Kőbányán két ittas fia
talember. A Szlávy-utca és Gergely utca 
sarkán szolgálatot teljesítő Táltos István 
közrendőr arra lett figyelmes, ítogy két 
Bzemmelláthatóan ittas fiatalember, név- 
szerint Suska József és Suska János 
gyári munkások hangosan énekelnek és 
inzultálják a járókelőket. Táltos rendre 
intette őket, mire a két testvér a rendőrre 
támadt, aki eleinte szép szóval igyekezett 
Jecsendesiteni őket, azonban mikor

a fiatalemberek bicskát vettek elő, 
maga Is kardot rántott és így igye
kezett távoltartani magától a táma

dókat.
Percekig tartó izgalmas küzdelem fej

lődött ki a rendőr és a két részeg ember 
között, a verekedés zajára összecsődült 
tömeg közül azonban senki se mert köz-

Meztelen morfinista nő 
a Dessewffy utcában
Az őrjöngő nőt kendőbe csavarva, összekötözve 

vitték vissza lakására
Vasárnap, a hajnali órákban példátlanul bot

rányos jelenet játszódott le a DessewfTy-utcá- 
bán, amilyen még az uj erkölcsvédő rendelet 
életbeléptetése előtt sem igen fordult elő. Egy 
rendőri felügyelet alatt álló nő, aki hosszabb 
idő óta morfinista, lakásából a morfium okozta 
mámoros állapotban teljesen mezítelenül kisza
ladt az utcára, ahol csak nagynehezen tudták 
futásában megakadályozni, elfogni és az előkc- 
ritett kendőkbe csavarni, lakására szállítani.

Hajnali három óra mull néhány perccel, ami
időn a Dessewffy-utcának a Nagymező-utca és 
• Jókai-utca közötti részén haladó járókelők — 
jobbára éjszakai munkájukból hazatérő embe
rek, — hangos sikitásra lellek figyelmesek. A 
Dessewffy-utca egyik házának kapuját nagy 
robajjal kicsapta

egy mezítelenre vetkőzött nő, aki furcsa 
kiáltásokkal, kirohant az utcára.

A mellette elhaladó járókelők hangos sikl- 
fasa figyelmessé tette az egész környéket s

többen a rohanó mezítelen nő után szalad
tak, aki futva igyekezett a Nagymező-utca 

leié.
A sötét utcát csakhamar nagy zaj verte fel, 

több utcai nő, két házmesterné s egy takarítónő 
kezükben a sebtében elökeritett s magukról 
leoldott kendőkkel futottak a mezítelen, érthe
tetlen szavakat kiáltozó nő után, akit a Des-1____________________ ......
Bewffy-uteában, közvetlenül a Nagymező-utca amig csak elfogni nem sikerült, 
mellett sikerűit Is elfogná. A mezítelen nösze- Az Őrjöngő nő ellen, akit a lakásán ápolnak, 
mélyben nyomban ráismertek 1 megindították a rendőri eljárást.

A rendőrség leleplezte 
a budapesti kokaingyár

alapításának tervét
Rosenberg' Endre vegyészmérnök vegyi utón 
akart előállítani kokaint — Szovjetorosz- 
ország felé vezetnek a kábítószer csempész

központ után indított nyomozás szálai
A főkapitányságon az egyre jobban ter

jedő kokainszenvedély vámszedői, a kábító
szer csempészek leleplezésére külön detek- 
tivesoportot szerveztek Stéhly Lajos dr. ka
pitány vezetésével. Ezt a csoportot már né
hány nap óta foglalkoztatja egy rendkívül

Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olaszország

Poincaré
FrancfaorszAg politikai vezére,

Árion
a fogkrémek veiére.

Fertőtlenít! Üdít! Konzervál! 

a
a

belépni. A két Susák-testvér bicskával 
kezében, újra és újra rávetette magát 
rendőrre és

kicsavarták kezéből a kardot.
Táltos egy ideig puszta ököllel véde

kezett, amikor azonban látta, hogy ko
moly életveszélyben forog, elővette szol
gálati revolverét. Riasztólövést akart le
adni, Susák József azonban leszorította 
magasra emelt karját, úgy hogy, mikor a 
revolver elsült,

a golyó Susák József hasába fúró
dott. A részeg munkás hangos jajki
áltással összeesett és néhány pillanat 

alatt kiszenvedett.
Testvére újra a rendőrre vetette ma

gát, aki a revolver agyával súlyos ütést 
mért a fejére, úgy hogy a garázda ember

Schweiger Kamill*. 34 éves, rendőri fel
ügyelet alutt álló nőre,

akinek a Desscwffy-utcában van lakása. Schwei
ger Kamilla hangosan kiabálva tiltakozott az 
•llen, hogy őt lefogják s szinte

Őrjöngve követelte az őt körülvevő asszo
nyoktól, hogy engedjék szabadon.

Naaynehezen becsavarták az előre elkészített 
kendőkbe és amikor a ruhadarabokat le akarta 
magáról dobni, két kötélaiakban összesodort 
kendővel

megkötörick
és a lakására vitték.

Mindez természetesen hangos, botrányos jele
netek közt foly le, amelynek több éjszakai járó
kelő volt szemtanúja s noha percekig tartott a 
kínos utcai jelenet, hatósági beavatkozásra nem 
került a sor, mert rendörőrszem egyáltalán nem 
jelentkezett.

Később azután kiderült, hogy milyen körül
mények özött futott ki mezítelenül az utcára a 
rendőri felügyelet alatt álló nő. Schweiger Ka
milla régóta szed morfiumot s most Í3 hasz
nálta a kábítószert.

Mielőtt lefeküdt, mezítelenre vetkőzve adta 
át magúi a morflumélvezetnck.

A morflummámor extázisában rohant ki laká
sából mezítelenül az utcára, hangosan kiáltozva, 

érdekes ügy, amelyben sorozatos kihallgatá
sokat folytatnak.

Egy intellektuális bünügy mellékhajláaa 
ez az eljárás. Löiv Zoltán a Lignum Bank 
igazgatója még 1925-ben összeköttetésbe ke
rült egy fiatalemberrel, aki kishodászi Ro
senberg Endre dr. vegyészmérnöknek mon
dotta magát. Rosenberg különféle vegyi ta
lálmányok értékesítéséről kezdett tárgyalni 
azonban csakhamar kiderült, hogy ezek az 
általa nagyjelentőségűnek mondott, nagy
részt gyógycélokat szolgáló találmányok elő
állítása lehetetlen, mire megszakították vele 
a tárgyalásokat. Az összeköttetés ideje alatt 
azonban bizonyos pénzösszegek kerültek 
hozzá, amelyek miatt

Lőw Zoltán bűnvádi feljelentést tett 
ellene.

Az ügyben megindult az eljárás a rendőr
ségen, majd álkerült az ügyészségre, ahon
nan egyes részietek tisztázására visszaküld- 

eszméletlenül rogyott fivére holtteste 
mellé.

Időközben megérkeztek a közeli 90. 
őrszobáról a fellármázott rendőrök, majd 
értesítették a mentőket is. A mentők Su- 
sák József holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították, Susák Já
nost, akit eszméletre térítettek ,a rend
őrök a főkapitányságra kisérték, ahol 
Ecsedy Árpád fogalmazó megindította a 
vizsgálatot. A szemtanuk egyöntetűen azt 
állítják, hogy Táltos István

jogos önvédelemből használta fegy
verét

és a verekedést Susákék kezdték. Susák 
Jánost hatóság elleni erőszak miatt őri
zetbe vették, a vizsgálatot pedig tovább 
folytatják.

ték az aktákat. A főkapitányságon George- 
vits Béla fogalmazó folytatta a vizsgálatot, 
amelynek során azután olyan megállapítá
sokra jutottak, hogy

Rosenberg Endre kokaingyárat akart 
alapítani Budapesten.

A Lignum Bank igazgatójával folytatott 
tárgyalásai során Rosenberg a vegyi talál
mányai kőzett megemlítette azt is, hogy

vegyi utón képes gyártani kokaint, ami 
tulajdonképpen indiai növénytermék.

Ez valóban jelentős találmány lett volna és

Játékbank-engedélyt kér a Margitszigetre 
a Hadviselt Polgárok Országos Pálija, 

hogy a hadviseltek hadikölcsön jegy zését 25” „-kai valorizálhassa

Kalandos tervek idegen tőke állítólagos bevonásával
A badikölcsönvalorizáció egyre hangosodé vi

tájába most a Czitó Sándor nyugalmazott altá
bornagy vezetésével országos pártba tömörült 
hadviselt polgárok is beleszólnak. Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök legutóbbi beszéde után 
nem kétséges többé, hogy a hadikölcsönkötvé- 
nyek állami valorizációjáról semmiféle formá
ban sem tehet szó és Így most az egyes társa
dalmi alakulások gondolkodnak valami meg
oldáson.

A Hadviselt Polgárok Országos Pártja azzal 
a tervvel lép legközelebb a kormány és a kép
viselőház elé, hogy egy koncesszió ellenében, 
melyet

■ kormány, helyesebben az országgyűlés 
nemzetközi játékbank alapítására adua a 

Margitszigetre,
vállalná a hadviselt hadiköksönjogyzők kötvé
nyeinek mintegy

25%-oa valorizációját.
A kérdéssel a párt már hosszabb idő óta fog

lalkozik. Statisztikai adatgyűjtéseinek és számí
tásainak eredményeként állapították meg ezt a 
25%-ot. Szerintük 9 milliárd aranykorona a 
hadikölcsőnjegyzések összege, ebből 3 milliárd 
esik a megszállt területeken lakók jegyzéseire, 
3 milliárdot a kincstár részben adófizetés fejé
ben elfogadott, részben felvásárolt, marad tehát 
3 milliárd aranykorona névértékű kötvény, 
melynek mintegy 22—25%-a van a hadviselt 
hadikölcsön ösjegyzők kezében.

A hadviseltek pártjának vezetősége azt ál
lítja, hogy

külföldi tőkecsoport a játékbank alapításá
hoz már 4 millió dollárt, azuz 26—28 millió 

pengőt már felajánlott

rendszerint étvágytalanok, kevesebbet esznek és ezért 
kétszeresen vigyázatok kell arra, hogy táplálkozó uk ne 
legyen hiányos, egyoldalo, vagy nehezen emészthető. 
Mindennap* étrendjüknek okvetlenül ki kell tehát egészülnie 
azokkal a fontos óletanysgokkal, a vitaminokkal, melyek 
nélkül a szervezet észrevehetően károsodik. A legkönnyeb
ben emészthető alakban, pompás csemegelzn csokoládéban* 
minden külön elkészítés nélkül kaphatja meg szervezete 
e fontos életanyagokat, ha minden étkezés után clazopogat 

néhány táblácska

A RN E A VITAMINT A PSZI.K I
Kapható minden gyógywertárban, drogériában és 
Jobb esemegeflzletben. 1 doboz ára 1.50 pengő 

Aki még nem Ismert, kerdozzo meg orvosát

Lőw arra számított, hogy legális utón, 
a kormány engedélyével kihasználja a 

találmányt.
a magyar orvos- és gyógyszerésztudomány, 
javára. Időközben azonban Llebermann Leó 
és Andriska János egyetemi tanárok kétség
bevonták a többi találmány megbízhatósá
gát, mire a bankigazgató megszakította az 
összeköttetést Rosenberggel és bűnvádi fel
jelentést tett ellene.

Mikor az eljárás során felbukkant a ko
kaingyár alapításának terve, a főkapitánysá
gon jónak látták, hogy Rosenberg szerepé
nek tisztázására szigorú vizsgálatot Indítsa
nak. Stéhly Lajos kapitány detektivjei na
pokon át folytatlak bizalmas megfigyelése
ket, most pedig

megkezdték n kihallgatásokat a kokain- 
gyár ügyével kapcsolatban.

A rendőrség ugyanis megállapította, hogy 
kokaincsempészést egy nagyszabású nenj-a . ___

zetkőzi hálózat végzi. Ennek a hálózatnak 
Berlinben, Hamburgban és Parisban vannak 
az ügynökségei, valószínűnek látszik azon
ban, hogy

a csempészközpont Moszkvában székel s 
Szovjetoroszországból kerül ki az indiai 

növényből készült kábítószer.

A rendőrség vizsgálata most arra irányul, 
hogy pontosan állapítsa meg, milyen tervek
kel a hátiérben akart kokaingyárat alapítani 
Rosenberg. Tisztázni akarják ugyanis, hogy 
a terv mögött, amelyet Löm Zoltán minden 
kétséget kizárólag jóhiszeműen, legális ala
pon akart finanszírozni, — nem huzódik-s 
meg mások által mozgatott akció,

aminek az lelt volna a célja, hogy a ko
kaingyártás és csempészés központját 

Moszkvából Budapestre helyezzék át.
A rendőrségen állandóan folynak a kihall•< 

gatások, amelyek az ügy minden fantaszti
kus látszata ellenére érdekes megállapítások
kal járnak majd. Valószínű ugyanis, hogy 
éppen a budapesti rendőrségnek sikerül tel
jes világosságot deríteni a kábitószcrcsem- 
pészés szövevényére, amely állandóan fog
lalkoztatja a kontinens hatóságait.

Sági Púi.

részükre s így, amennyiben a jálékbank alapí
tására a koncessziót megkapja, a játékbank lé
tesítésének sem pénzügyi, seni technikai aka
dályai nem volnának.

A pénzt a külföldi tőkecsoport 6% kamatra 
és ö—8% amortizációra adná, ami számításuk 
szerint annyit jelent, hogy egyfelől a kölcsönt- 
nyújtók is megtalálnák 20 év alatt számításu
kat, másfelől az állam is jól járna, mert a ter
vek szerint 20 év múlva az egész játékkaszinó 
minden ingó és ingatlan vagyonával ingyen és 
vissztcher nélkül a tulajdonába menne át s igy 
az állam mintegy 30 millió P-s dúsan kama
tozó értékhez jutna. A hadviseltek pártja teljes 
mértékben az állami ellenőrzésnek veti magát 
alá, nml szerinte biztosítaná a nagyszabású vál
lalkozás altruista jellegit és egyesek anyagi 
céljaira való kihasználhatatlanságát. A párt
vezetőség kijelentései szerint az ügyben

■r, előkészítő tárgyalások már folyamatban 
vannak

és a tervet úgy a kormányhoz közel álló helyen^ 
mint a kormánypárt előkelő tagjai között szim
pátiával fogadták. Két héten belül országos 
nagygyűlést hívnak ossza*, amelyen megalakít
ják az összes hadviseltek egységes polgári 
szervezetbe tömörítése céljából a Magyar 
Frontharcosok Szövetségét. Az uj szövetség 
fog kérvényt intézni az országgyűléshez n mar
gitszigeti játékbank koncessziónak egyszakaszos 
törvénnyel való megadása érdekében.

A Hadviseltek Pártjának vezetői — nyilatko
zataik értelmében — garanciát vállalnak arra, 
hogy a jálékbank jövedelméből a hadviseltek' 
hadikölcsőnelt három év alatt 25%-bán valori
zálják.



6 HÉTFŐI NAPIÖ Budapest 1927 március 21. 1

III KEK
Uj alakban 

a Hétfői Napló
Telefonszámaink:

hétköznap J. 8-96; vasárnap d.u.
4 órától 92-70 és 98-70

Mi, akik sohasem beszélünk magunk
ról —- ezúttal személyes kérdésben szó
lalunk meg.

Örömmel jelentjük, hogy a mai szám
mal uj alakban lépünk u közönség elé. 
Örömünk oka kettős, örülünk, hogy 
megnagyobbodhattunk és örülünk, hogy 
ezzel is a közönségnek tehetünk szolgá
latot.

UJ alakban is azok maradunk, akik 
eddig voltunk: tárgyilagos regisztrálói a 
vasárnapi eseményeknek. Függetlenek 
vagyunk. Párlszcmpontok és osztályos 
érdekek nem korlátoznak és igy mindig 
és mindenkor kizárólag az egyetemes, 
országot célkitűzések irányítanak ben
nünket.

Múltúnk feljogosít bennünket arra a 
reményre, hogy közönségünk továbbra is 
kitart mellettünk. De ez a múlt kötelez is 
bennünket uj feladataink teljesítésére.

Uj alakban, a régi hittel és meggyőző
déssé! folyialja útját a

Hétfői Napló.

—• Ssfles Károly dr. ügyvéd motorkerék- 
párbalnctr. Súlyos motorkerékpárszeren- 
csétlenség történt vasárnap délben a zug
ligeti Normafa közelében. Szűcs Károly dr. 
ügyvéd motorkerékpárján sebesen hajtva 
száguldott az Erzsébel-kilátó tornyától le
felé. Mikor a Normafa közelébe ért, a gép 
nekiment egy utszéli kőnek, Szűcs Károly 
dr. magas ívben lerepült a motorkerékpár
ról és vérző fejjel elterült az utón. A járó
kelők akadtak rá, akiknek értesítésére az
után a mentők eszméletlen állapotban be- 
tcáll itották az uj Szent János-kórházba. 
A kórházban megállapították, hogy Szűcs 
Károly dr súlyos agyrázkódást szenvedett.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnapi jelentése szerint az Időjárásban 
változás nem várható.

— Megnyitották a zsidó l^órbáz uj Ideg-, 
orr- és gégeosztályát. Vasárnap délelőtt a 
azabolcsuteai izraelita kórházban nagy
számú előkelő közönség jelenlétében, ünne
pélyes keretekben nyitották meg és mutat
ták be a kórház uj deg-, orr- és gégeosztá
lyát. Az íinnepics aktuson Lfiu> Sámuel dr., 
Kaszab Aladár és Alapy Henrik dr. egyetemi 
tanár-igazgató tartottak beszédeket és meg
köszönték ar intézmény létrehozását azok
nak akik azt munkájukkal és anyagi áldo
zatukkal megteremteni segítették. Ezután 
Polatschek Elemér dr. egytemi tanár és fíich- 
ter Hugó dr. főorvos kísérték végig a ven
dégeket a nagyszerűen felszerelt, modern 
kórtermeken.

— Kilencven pengőt csalt ki egy elegáns szél
hámos, azután megszökött. Panelt Gyula Géza- 
utca 7. számú házban lakó mérnök bejelentette 
a főkapitányságon, hogy Holees János tanonc- 
ral (K) pengőt akart váltatni. A tanoncot egy is
meretlen 22 évesnek látszó elegánsan öltözött 
fiatalember eleinIta a főpostára, hogy ott köny- 
pyen lehet váltani. A pénz átvette az inastól, 
azután megszökött. A rendőrség a szélhámos 
elfogatási érdekében a nyomozást megindította.

— Huszonötévé* találkozó. Felkérjük az 
1902 évben VI. kerület Nagymező-utcai felső
kereskedelmi Iskolában érettségizett volt iskola
társakul, hogy a 25 éves találkozónk össze
hívása céljából címüket Neuhauer Emil IV 
Váci-utca 21. címre mielőbb küldjék d.
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Budapesti 
Nemzetközi Vásár 
1917. Április 80-tól május O-ig

Rendezd a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Vámszabad rak tár

Karinthy Frigyes felesége 
öngyilkosságot követett el

A családi viszály, amely kibéküléssel végződött
A főváros író és művésztársadahnában napok 

óla nagy részvéttel és megdöbbenéssel beszél
nek arról, hogy egyik legnépsrerübb Írónk csa- 
lódl életében súlyos válság történt, mélynél' 
szomorú következményeképpen Karinthy Fri
gyes a híres én népszerű író

felesége Bngyikowdgot követett el
Karinthy Frigyes 1921-ben vette feleségül egy 

fővárosi orvos elvált feleségét. Első feleségét 
1918-ban a spanyol kór ölte meg. Első házas
ságból maradt egy kisfia. Az uj feleség is ho
zott az uj házasságba — első házasságából — 
egy kisfiút.

Boldogok voltak az özvegy író és az elvált 
orvos feleség házasságának első hónapjai. De 
nemsokára arról kezdtek suttogni Karinthy ba
rátai, hogy nem harmónikus a bázaséletük; az 
asszony túlságosan nagyigényü — hiába tarto
zik legnagyob jövedelmű Íróink közé a férj, a 
harminc-negyvenmilliós havi háztartási költség 
sem elég, mert az addig szerény keretek között 
élő Író kénytelen volt életnívóját szinte nagy
úrivá emelni. Szakácsnő, szobalány, házikis
asszony, nevelönő, nagy lakás, nyári drága 
külföldi utazások, óriási szabó számla atb. Az 
iró saját pályájának úgyszólván bérmunkása 
lett, amit irótúrsai súlyos szemrehányások kö
zött meg is mondták neki.

A családi háborúság annál kevésbé maradha
tott ilokban, mert Karinthy számtalan alkalom
mal allegórikus formában maga

megírta a lapokban házasságának csődjét 
Állandóan civódva éltek egymás mellett, de

— Jobboldaliak és kommunisták véres össze
ütközése Berlinben. Ma este a berlini Lichter- 
felde-Ost pályaudvaron az egyik vonat befutá
sakor véres összeütközés történt jobboldali 
szervezetek és kommunisták között, amelynek 
során tizennégyen sebesültek meg, köztük ha
tan életveszélyesen. A vonat berendezését rész
ben szétrombolták. A rendőrség csakhamar 
megjelent a helyszínen és szétválasztotta a 
küzdő feleket. A verekedésben 250 nemzeti 
szocialista és 23 kommunista vett részt.

•— UJahb hamis nyom a rákos! gyilkosság 
ügyében. Vasárnap délelőtt bejelentés érkezett 
a főkapitányságra, hogy egy B. József nevű 26 
éves piaci árus alaposan gyanúsítható azzal, 
hogy a rákosi gyilkosságban része van. A de
tektívek elő is állították B. Józsefet a főkapi
tányságra, ahol megállapították, hogy személy* 
leírása hasonló a rákosi gyilkosság egyik gya
núsítottjának személylelrásával. B. József azon
ban alibit igazolt, mire elbocsátották a rendőr
ségről.

— Leugrott a negyedik emeletről egy Isme
retlen férfi. A Fcrenc-körut 39. számú ház 
negyedik emeletéről leugrott egy 40—45 év kö
rüli kereskedő külsejű, jól öltözött ismeretlen 
férfi, aki nyomban szörnyethalt. A rendőri 
bizottságnak nem sikerült szeméylazonosságát 
megállapítani. Holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

— Neumann Zsigmond dr. temetése. Neu
mann Zsigmond dr.-t, a szombaton elhunyt 
kiváló vegyésztudóst ma, hétfőn délután *A4 
órakor helyezik örök nyugalomra a rákos
keresztúri zsidó temető halottashúzábóL

— A hiilasKiony <ondj«. Most a tavasz küszöbén a 
háziasszonynak legtöbb a gondja. Friss főzelék és gyü
mölcs még nincs, a télire eltett pedig elfogyott. A 
Meinl cég gondoskodik arról, hogy a háziasszony gond- 
jr.in könyitsen. Vásárolja Meinl főzelékeit dobozban, 
ezek lehetővé teszik, hogy mindig friss és finom főze
lék kerüljön az asztalra. Meinl befőttjei és gyümölcs
izet minőségben páratlanok és a családban nélkülözhe
tetlenek.

egyikük sem gondolt a válásra, mert már volt 
közöttük egy erős uj kapocs: az uj házasságból 
született gyermek.

Nemrégiben azonban uj nézeteltérések támad
tak a háznslársak között. A feleség tudomására 
jutott, hogy férje halálosan beleszeretett egy 
feltűnően szép fiatal urileányba, aki — meny
asszonya volt az iró egyik társaságbeli barát
jának. A kis budai kávéházban, amelyet szinte 
irodalmi centrummá avatott az, hogy a híres 
és népszerű Karinthy mindennapos vendége, es
ténként együtt volt a feleség, a jóbarát meny
asszonyával, akibe a — férj szerelmes volt.

Amikor az egyik barátnő „jóakaratu” indisz
kréciója folytán az asszony megtudta, hogy 
férje a fiatal leánynak udvarol, heves szemre
hányásokat tett neki. Ennek következménye
képpen azután Karinthy

elköltözött
az elegáns budai lakásból.

Ekkor történt, hogy a magára maradt elkese
redett asszony nagydózisu luminállal

megmérgezte magút, 
úgyhogy be kellett szállítani a Fasor-szanató
riumba, ahol a második emelet ötvenhatos 
számú szoba betege volt napokon keresztül. Ba
ráti közvetítés révén ott történt meg azután

férj és feleség között a kibékülés, 

amely siettette is a feleség gyógyulását, ameny- 
nyiben az asszony szombaton este el is hagyta 
már a szanatóriumot. / (d. h.)

— Szerbia külügyminiszterének fontos expo
zéja. A szkupstina mai üléséin Perlcs külügy
miniszter nagy expozét mondott, amelynek ke
retében az összes szomszéd államok, de különö
sen Olaszország és Magyarországgal szemben 
fennálló békés viszonyáról. Visszautasította az 
Albániával szembeni mozgósítás hirét és fontos 
nyilatkozatot tett Magyarország katonai ellen
őrzésének megszüntetése tárgyában.

— A nyolcvanéves Edison. Edisont nyolcvanéves 
születésnapján megkérdezték; minek köszönheti egészsé
gét ée frisseségét. Annak —mondotta —, hogy mindig 
pótolom táplálkozásom egyoldalúságát és ellensúlyozom 
idegeim romlását vitamindús tápszerekkel. Edison bölcs 
tanácsát mindenki követheti. Az Arnea v i ta m in
táp a z e r nálunk is mindenütt kapható.

— Az Izraelita Hitközség Ellenzéki Párt
jának gyűlése. Az Izraelita Hitközség Ellen
zéki Pártja vasárnap délelőtt a régi kép
viselőhöz zsúfolásig telt helységében gyűlést 
tartott. Hegedűs Józsel elnöki megnyitója 
után Rein Áron, Gábor Ignác, Zala Zsig
mond, Blauner Mór dr. és Révész Sándor dr. 
tették szóvá a hitközség vezetői elleni pana
szokat. A gyűlés mindvégig izgalmas han
gulatban folyt le.

— Három pengő osztalékot fizet a Salgö. A Salgótar
jáni Kőszénbanya Rt. igazgatósága ma tartott ülésében 
megállapította az 1920. évi zárószámadásokat és elhatá
rozta, hogy a március hó 29-ik napjára egybehívandó 
rendes évi közgyűlésnek részvényenként 3 pengő oszta
lék kifizetését fogja indítványozni.

— A Gsehwfndt-féfe szesz-, élesítő-, likőr- éa rumgyár 
rt. folyó évi március hó 19.-én tartott rendes közgyűlése 
az 1928. évre a vállalat 50 pengő névértékű részvényei 
után 8 pengő (régi részvényenkint 3 pengő 20 fillér) osz
talék kifizetését határozta el. A szelvények e hó 21.-től 
kezdve kerülnek beváltásra a részvénytársaság központi 
irodájában (IX., Ipar-utca 15.) és a Kereskedelmi 
Banknál.

— A Részvénytársaság Villamos és Közlekedést Válla
latok számára (Trust) 1930. évi mérlege P 1310.778.80 
tiszta nyereséggel zárul és az Igazgatóság az április 
J.-ére egybehívott közgyűlésnek 2 P = 25.000 K osztalék 
kifizetését éa múlt évben P 1.44 — 18.000 K) javasolja

— Mcggyuj tóttá ■ ruháját ar utcán mm 
öngyilkosjdölt. Különös módját választotta 
az öngyilkosságnak Pelkornyik György 48 
éves kovácssegéd. Pelkorngik az Erdélyi. 
u»ca és Uka-utca sarkán spiritusszal 1&, 
öntötte és meggyujtotta a ruháját A lán
gok pillanatok alatt végigfutottak a rúnáján 
és a szerencsétlen ember égő fáklya, 
ként rohant végig az utcán. A járókelők ré« 
múltén rohantak hozzá, lefogták és eloltott 
fák az égő ruha lángját, majd értesítették a 
mentőket, akik súlyos égési sebekkel a 
Rókus-kórházba vitték PelkornyikoL

— Külföldi eredmények; Csehorítág—AíMztris 2-í 
(2:0); Prága—Bées 2:1.

A Don kozák kórus és 
Cecil B. de Mille 

rivalizálása uj remekművel 
lepte meg a világot

„Ej uchnen!“ - mint filmtéma
Néhány évvel ezelőtt, amikor Jushnij vezeté

sével a Renaissance Színházban játszott az 
orosz Kék Madár kabaré, Pesten megtanulták 
ezt a mondatot:

Ej uchnen!
Ar orosz hajövonlatók egyhangú, szivszoritóan 
kegyetlen sorsának lélekbemarkolóan fenséges 
dala ez. Mikor a Don kozák kórus Pestre jött, 
a pesti közönség, amely nem felejti el a mü» 
vészi élményt, szinte egyhangúan mindig ennek’ 
a dalnak megujrázását követelte.

Ez a dal, amelyet a Don kozák kóros és a 
Kék Madár interpretálása után az egész világon 
ismertek, megihlette a legnagyobb amerikai 
rendezőt: Cecil B. de Millet. Ar Ej uchnen adta 
az ötletet nagy filmjéhez, amely „The Volga 
Boáimon" cimen már meghódította a világot. 
Ez a film viszont igazolta Cecil B. de Millet, aki 
ilyen nagy elődök után a legfrissebb művészet
tel a filmmel mert Jushnij és a doni kozákokkal 
versenyre kelni. Nekünk, magyaroknak, annál 
érdekesebb ez a film, mert főszerepét a Holly-, 
voodban naggyá lett magyar filmművész. Vár- 
konyl Mihály alakítja. Úgy értesülünk, hogy 
Cecil B. de Mille világattrakciója A Visztula 
hajósa cimen kerül nálunk bemutatásra.

A Magyar Általános Takarék
pénztár mobilitása 100 száza

lékra emelkedett
A Magyar Általános Takarékpénztár 

r.-t. igazgatósága megállapította az 1926. üzletévre szóló 
mérleget, amely P 800.421.02 = K 10.117,762.750 tiszta 
nyereséggel zárul (1925-ben N 675.107.95), mintán a 
nyugdíjalapot már előzőleg intern P 260.000.— =s> 
3.250 millió koronával dotálták. Az igazgatóság a m á r«> 
c i u s 31.-re egybehívandó közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy az 1920. évre osztalék fejében részvényenként 
£ 6-“ 75-°°° K = 12% (1925-ben P. 5— - 62.500h = 10%) fizettessék.

Az igazgatóság egyúttal javasolni fogja a körgyAlte* 
nck, hogy az alaptőke 8,000.000 pengőre emeltesaék fel 
oly módon, hogy a nem osztható töredéket kivéve, ae 
összes uj részvényeket a régi részvényeseknek ajánlják 
fel. Minden 3 darab 50.— P n. é. régi részvény után 
1 darab uj 50.— P n. é. részvényt engednek át a rész
vényeseknek. Az igasgatóság javaslata szerint az elővé
teli jog 1927 április 2.-től 8.-ig bezárólag lesz gyako
rolható.

,év. “hegében a betétek P 48,301.089.66 = 
r"il'árd koronát (1025-ben P 83,781.831.12 % 422>á 

milliárd koronát) tesznek ki. A takarékpénztári betét
könyvecskékben elhelyezett összegek P 25,49633634 — 
318% mUiárd k (1925-ben P 15,237.003.47) tétele felfil- 

Í0.,^.Mím.!ín ^helyezett betétek P 19,978.190.11 = 249% milliárd K.
Említésre méltó, hogy az intézet mobilitása Igen 

kedvező Ifa a pénztárállomány, betétek girőszámlán és 
pénzintézeteknél és a váltótárca tételeit számítjuk, akkor 
“ c,,’Pán e három tétele szerint ia már a
mobilitás 7.8%, de ba hozzávesszük a saját értékpapírok 
« • lombardadósok tételeit, akkor az összmobilitás kb. 100%.

A takarékpénztár erős fejlődéséhez és fizleteredmé- 
nyének lényeges emelkedéséhez nagy mértékben lárult 
hozzá az intézetnek 8 fővárosi éa 19 vidéki, 
összesen tehát 27 fiókból álló hálózata. Min
den egyes fiók nemcsak kielégítő nyereséget, de a tava* 
Jyit jóval meghaladó jövedelmet ért el.

Az Újságkiadó Tisztviselők Egye
sülete mélységes részvéttel tudatja, 
hogy az egyesület egyik megalapítója 

Sajó József 
a Wodlaner F. és Fial rt, 

Kis Újság volt Igazgatója
73 éves korában hirtelen meghalt.

Temetése március 20-án, vasár
nap délután K3 órakor lesz a farkas
réti zsidótemetőben.

Minden kartárs ott legyen!

Perselyb iztosítá s!
Ön fic/eaz ŐnÉiveóZ 
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Magyarországi Igazgatóság 
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Hiába, minden szépitgetésl A Díszelőadás 
nem éri meg az első jubileumát, — pedig vall
juk be a Vígszínház igazgatósága nyolc héten 
keresztül mást remélt. Azalatt a nyolc hét alatt, 
mig a színészek gyúrták, emésztették, betanul
ták, próbálták Fodor László színmüvét. Fodor 
László, akinek egyik vígjátékét már visszauta
sította a Vígszínház, egy történelmi feketekávé
zás keretében békült ki Jób igazgatóval. A 
Vígszínház igazgatója a feketekávé után meg
hallgatta Fodor László rendkívül érdekes témá
ját, és mivel Gombaszögi Fridának Is j'ó sze
rep kínálkozott, megbízást adott a darab meg
írására. A szerepeket is eleve kiosztották, még 
pedig Rajnaynak az ördög, Somlaynak Don 
Juan és Lukácsinak, esetleg Törzsnek a költő 
szerepét. Nemsokára a darab elkészült mép- 
pedig igen különös formában. Fodor László, 
aki közben

vakbuzgó spiritiszta lett
'állítólagos spirituális víziók hatása alatt átfor
málta a témát. Rajnai fáradságára hivatkozva, 
visszaadta szerepét, amit Somlaynak kellett vál
lalnia, viszont Törzszsel sem sikerüli megegyez
nie a Vígszínháznak. A darabot már próbálni 
kezdték, amikor a szerepezötöl az igazgatóig 
mindenki azon a titokzatos négy betűn törte a 
f<*jét, amely Szeretek egy színésznőt című da
rabja titán Fodor minden kéziratán feltalál
ható. A négy betű:

A F. T. N.
amint később kisült A Fő Testvér Nevében 
értelmet takarja.

Ezt a spiritiszta vonatkozást a rendezés 
igyekzett elfogadhatóvá tenni és Fodor László 
által készített feltétlenül ügyes és tehetséges 
emberre valló gyártmányt a legpompásabb 
csomagolásban a közönség elé tálalni. Ez az 
adjusztálás kerek

700 millió koronájába
a Vígszínház gáláns igazgatóságának, 
tényleg pénzt és fáradságod nem ki

állott a fiatal magyar szerző rendel ke-

került 
amely 
mélve 
zésére.

Mikor még Zerkovitz Béla a Városi Szín
ház igazgatói székében ült, ígéretet tett 
Sebestyén Gézának a Városi Színház másik 
igazgatójának legközelebbi operettjére vo
natkozólag. Néhány hónap inulva, mikor 
Zerkovitz megvált Sebestyénéktöl, híre ter
jedt, hogy- Zerkovitz uj operettje,

A legkisebbik Horváth leány
U Király-Színházban kerül színre. Sebestyé- 
nék tiltakoztak Lázár Ödönnél az operett 
elfogadása ellen, mert ezt Zerkovitz náluk 
kötötte le. A tiltakozásnak azonban nem 
volt eredménye, miután Lázár Ödön szabá
lyos szerződésben vette át a zeneszerző da
rabját Sebestyén Gáza ekkor Zerkovitzhoz 
fordult és arra való hivatkozással, hogy ezt 
az operettet Zerkovitz abban az időben irta, 
mikor a Városi Színháztól Igazgatói fizeté
sét hozta — a szeptember és október 
gázsi visszafizetésére szólította fel ÖL 
kovitz belátta az indok jogosságát és 
havi gázsiját,

negyvenmillió koronát

havi 
Zer- 
két-

•visszafizette a színház pénztárába. Ezek sze
rint tehát semmi akadálya sem lesz a 
királyszinházi Zerkovitz-premiemek.

A Király Színház egyik primadonnája, Vaalg 
Ilona, vendégszereplésre készül a Repülj fer.s- 
'kém ötvenedik előadása utám. Vaaly megkapta 
Í játszási engedélyt a román megszállott terű

itekre, így Aradon, Temesváron, Marosvásár- 
elyt, Berettyóújfalun fogja játszani az Ár

vácska, Fi-fi, Aranyhattyu főszerepeit. Három 
napig vendégszerepelt

Szegeden
’Gaal Franciska híressé vált szerepeivel, a 
Noszty-flu Marikájával és a Nem nősülökkel. 
Három napra megtelt a szegediek sokat hánya
tott színháza és olyan ünneplésbe részesítették 
a kiváló művésznőt, amire alig emlékeznek a 
szegediek. Gaai Franciska a jövő héten Székes
fehérvárott vendégszerepel kél napig.

A HÉTFŐI NAPLÓ
UJ TELEFONSZÁMAI:

Hétköznap : József 8—96.
Vasárnap délután 4 órától: Teréz 92—70 

és 98—70

MAfHAR SZÍNHÁZ

SZiMlAZ
Gaál Franciska nem vállalta a Vígszín
ház következő újdonságának főszerepet

Hétfőn próba Fedák Sárival — Mit mond Gaál Franciska? 
Vj Harsányi-darab készül a Vígszínháznak ‘

A kétnapos zárt ajtó mögötti tárgyalások 
anyaga vasárnapra szivárgott ki, amelyek 
szerint a Vígszínház hétfőn már uj darabjá
ból tart próbát. A díszelőadás kudarca Indí
totta erre a lépésre a Vígszínház igazgatósá
gát, amely Harsángi Zsolttal egy amerikai 
iró eddig még magyar cim nélküli darabját 
dolgoztatta át.

Roboz igazgató az amerikai darab két női 
szerepére

Fcdák Sárit és Gaál Franciskát kérte fel.

Fedák Sári vállalta is a szinte testére sza
bott 35 éves színésznő-alak szerepét, viszont 
Gaál Franci a másik szerep eljátszását nem 
vállalta. Vasárnap délután öltözőjében fel
kerestük Gaál Francit, aki a szállongó hí
rekre vonatkozólag a következőket nyilat
kozta:

— Valóban felkínálták nekem a készülő 
darab egyik női szerepét, hogy azt Fedák 
Sárival együtt eljátszani. Én azonban úgy 
érzem, hogy a szerep nem olyan, amely ki
elégítené művészi becsvágyamat és bízom 
abban, hogy ha a Vígszínház bármelyik 
tagja játssza ezt i 
egyénisége és nagy művészete egyedül is tani.

a Vígszínház bármelyik tőztctik fel fiúnak. Ezt a szerepet 
a szerepet, Fedák Sárii nadrágszerepet, Gaál Franciska fogj: 

vfn mílné.arfffi rnnfrlíll ia * tani

A SEJK FIA
Valentinoval és Bánky Vilmával

az

napig IFÍHAV ÉS ÓHAJÁBA A

EGY SZINHÁZALAPITÁS KULISSZATITKAIBÓL

Leleplezések egy szinházalapitásról, 
amely bukott kávéssal kezdődik és Halmay Tibor 

őrizetbe vételével végződik
A bét szomorúan érdekes és furcsán groteszk 

szenzációja Halmay Tibor különös szereplése 
volt. A kitűnő táncoskómikus ugyanis rendőri 
őrizetesként játszotta egy este a „Repülj fecs
kém" Matyi huszár szerepét. A napisajtó, amely 
bőven foglalkozott ezzel a ténnyel az operett
színész históriájából operettlibrettÖt gyártott és 
egy-két cikk végén ott olvashattuk a mottót: 
lám, az élet írja a legfurcsább operettet.

Itt meg kell állani egy percre és így módosí
tani ezt a rendőri riporteri közhelyet: lám, az 
élet írja a legcsunyább drámát. Mert dráma az, 
ami Halmay Tiborral történt, dráma az. hogy 
a közönség ujjongva, bünpártolóan tapsolt a 
színpadon megjelent meglévedt vagy becsapott 
rendőri őrizetesnek és a dráma legfőképpen az, 
hogy hogyan és miért alapítanak Pesten szín
házat? Ez a dráma nem a nyílt színen, hanem 
a kulisszák mögött játszódott le, ahová nem < 
szokott elérni a nyilvánosság rivaldájának éles I 
fénye és premier-plain reflektora. I

ELSŐ FELVONÁS

A történet egyik főszereplője Schnurmachcr 
Ignác, aki már sokkal megpróbálkozott 
éleében. Volt lisztkereskedő, bálrendező, kávé
háztulajdonos, de semmi sem sikerült neki. Ká
véházat bérelt kellő tőke nélkül, igy nagyon 
érthető, hogy a rossz konjunktúra meg segitett 
neki abban, hogy háromszor keresse meg a 
csődbíróságot. Mi sem természetesebb, hogy ne
gyedszer éjszakai mulatót, a Caslno de París-t 
bérli ez a különben kifogástalan ur — de az 
éjjeli lokál sem nevezhető fényes üzletnek. Ek
kor lép a színre az intrikus: Földes Dezső, ak
kor állás és társulat nélküli ex-szinigazgató, aki 
az adósság és kauciók tengerében fuldokló 
Schnurmachernek felajánlja a segítségét. A kél 
ur összeül és megállapítja, hogy a mulató egyet
len egy hónap alatt 1926 szeptemberében 380 
millió korona deficitet „jövedelmezett".

Az ckziszlencia nélküli Földes Dezső ekkor
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Minden este 9 órakor

Finom kis lakás
Fővárosi Operett Színház
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meghozza azt a sikert, amelyet az igazgató
ság kívánatosnak tart. Remélem azonban, 
hogy a jövőben éppen úgy állhatok a Víg
színház szolgálatára, mint ezt a múltban 
a legnagyobb örömmel és 
megtettem. >

A Vígszínház tehát

hétfőn stirgősen megkezdi

az amerikai darab (amelg azonban nem a 
Pókháló) próbáit és két héten belül uj pre
miert akar adni. A többi szerepeket is kiosz
tották. Ezek szerint Hajnay Gábor, Somlai/ 
Artúr, Makiári, Gazsi Mariska játsszák a 
darab főbb szerepeit.

A Hétfői Napló értesülése szerint május 
elején mutatja be a Vígszínház Harsángi 
Zsoltnak

ezt a múltban 
önfeláldozással

eredeti vígjátékit,

mint a színház nyári darabját. Ez a darab 
Fedák vendégjátéka után kerül színre. A 
vígjáték rövid meséje az, hogy a király nél
kül maradt országban a királykisasszonyt öl- 

fel fiúnak. Ezt a szerepet, tehát 
*''*•*' • • ja alaki-

dofk^tt5 ^chnurmacherr® és így gont

— Lám, lám, a deficitből is milyen szépért 
meg lehet élni!

Hangosan azonban ezt mondta!
— Majd kihúzom a csávából. Művészi mű

sort hozok ide. Például leszerződtetem Halmay 
Tibort — éppen ma köszöntem neki a Fészek
klubban.

Halmay Tibor leszerződött színésznek a Casi- 
nőba. Felvett összesen ötmillió korona gázsit. 
viszont kölcsönadott Földes rábeszélésére be 
„üzlet továbbvitelére" tizenkétmillió koronát^ 
Halmay Tibor tehát játszott és ráfizetett.

MÁSODIK FELVONÁS
Földes agyában ekkor fogazatott meg az hu 

leni ötlet. Ez a Halmay egy kedves, hiszékeny, 
jósziyü urigyerek és ami fő, pénze is van. 
Autója is. Dolgos, jónevü színész. A közönség is
szereti. Esetleg sikerülhet is az üzlet. Tehát fel
ajánlotta neki az egy hónap alatt 380 millió 
deficitet „jövedelmező" üzletet.
“ Jó üzleti — beszélte rá Földes Halmayt, 

aki ekkor már a szegény állástalan szinigazga- 
lót, nagyon gyakran látta vendégül uzsonnákon* 

i ebédeken és vacsorákon. Ezt duruzsolta a fü
lébe reggel, délben, este és éjszaka, mert Föl- 

■ des mindig otl volt látható, ahol Halmay járt, 
i Mint az árnyék, kisérte folyton, egy pillanatig 
, sem tágított mellőle.

— Nem szabad elereszteni egy ilyen fiút, aki 
gázsi követelése helyeit kölcsönt ad az igaz- 

; galójának — gondolta Földes. Halmay kor
rektsége iránti tiszteletébe azonban némi számí
tás is vegyült.

Egy szép napom tehát Földes Dezső egy ügy
véddel jelentkezett Halmaynál. Kész szerző
dést hoztak, amit csak alá kellett írni. Földes 
megmagyarázta, hogy aláírásával 14 évre bérli 
a Casinót Ez jó dolog — mondta -7, mert csak 
« szerződés továbbadásával is keresni lehet. 
Az ügyvéd, aki immár Halmay ügyvédje lelt, 
viszont, elfelejtette felének megmagyarázni, 
hogy Schnurmachcr teljesen vagyonbukott és 
ha ezzel társas viszonyba lép, akkor nemcsak 
50 százalék, de 100 százalékig felelős Schnur- 
macher régebbi és jövőbeli tartozásáért.

HARMADIK FELVONÁS
Tehát a volt katonatiszt és jelenleg tánc- 

kómikus Helmay Tibor, aki tényleg nem lehe- 
hetett tisztában az idevonatkozó törvényekkel, 
aláírta a társas szerződést. Ugyanakkor Földes 
Dezső egy másik blankettát tolt Halmay Tibor 
elé. amiért az egész szinhézalnpitás létrejött: 
saját szerződését, ami 14 évre üzletvezető igaz
gatóvá tete meg Földes Dezsőt.

Itt azt gondolnánk, hogy a mű befejeződött. 
Földesnek szerződése, Schnurmachernek társa 
és ingyen sztárja, Halmaynak pedig hétszáz
millió készpénze és egy autója van. Az utób
biak azonban csak voltak: készpénz és autói 
Mert két hétig tényleg tiszavirág életet élt Hal
may Tibor revüszinháza. Jól ment, vendégek’ 
jötek, akik palik voltak arra, hogy a nagy 
színházak ismert művésze, társai rábeszélésén: 
hogyan foglal helyet egy-egy ismerős páholyá
ban — mint bártulajdonos. De ennek ideje is 
elmúlt, Haltnay Tibor, aki hajnaltól-hajnalig 
dolgozott, mert próbált és játszott a Király 
Színházban és próbált, rendezett, tanított és 
játszott a saját „revüszinházában", már éjsza
kánként busain, agyongyötörve és szégyenkezve 
egyedül ült azokban a vörös bélésű páholyok
ban. Két hét múlva elfogyott n pénze és az 
autója és akkor gondolt csak irtózattal arra, 
hogy hová került. De nem volt megállás. 
Társa, aki már tudta, hogy homnan lehet aj 
pénzforráshoz jutni, egymás után vétette fel 
az alkalmazottakat. Halmaynak nem is kellett 
mást csinálni, csak aláírni, ő pedig még nem 
volt olyan fáradt, hogy nevét ne tudta volna 
aláírni.

NEGYEDIK FELVONÁS
— Menekülni! Menekülni! — unszolták ba

rátai ekkor Halmayt, aki igazgató és színész lé
tére egyetlen egy fillért sem vett fel a mulató 
kasszájából. Nem lehetett. Ellenben Földen 
Dezső mindannyiszor felvette a fizetését és 
egyéb (ezt el kell ismerni, teljesen legitim) 
hasznot is csinált magának. A szerződtetett, 
tagoktól például közvetítői százalékot kért ét 
kapott. Szóval jól ment neki.

A deficit már a félmilliárdot Is túlhaladta. ■ 
amikor uj szereplő, uj tulajdonos jelentkezett: 
Jorgovics Szavér. Az uj tulajdonosnak is str. 
volt a hibája* mint az elődeinek. Nem volt 
elég pénze.

Viszont mit törődött azzal Halmay, aki Jor- 
govicsnak átadva aktíváit és passzíváit, nagy 
veszteséggel otthagyva a Casinót — azt hitte, 
hogy szabad. Halmay megint nem ismerte a 
törvényeket és nem tudta, hogy a bérletátadás
kor a felelősségén még nem adott túl.

Végrehajtók jelentek meg a helyiségben. A’ 
főpincérek visszakövetelték az óvadékot. Földes 
Dezső is perelt, fíeperelte Halmayt, a jótevőjét 
90 millió korona pönáléra. A 14 éves szerző
dése tudniillik erre is alkalmat adott, össze
omlott minden. Házbért nem tudott fizetni a 
lokál, a bérlők az uccára kerültek. Lepecsétel
ték a Révay-uccai mulatót. Halmay a rendőr
ségre került, mert a hitelezők: úgy vélték, hogy 
csak őrajta keresztül juthatnak újra a pénzük
höz. Halmay Tibor, ott a rendőrségen azután 
elérte a színigazgatók őrök álmát. Értesítették, 
hogy lefoglalták a Casinó összes berendezési 
tárgyait . . .

íme végre egy színház — ahol minden hely 
foglalt! Stáb Zoltán.

rendőrségi 
álmái. Er

HÁROM NAGYSZERŰ SZÍNDARAB
A VÍGSZÍNHÁZBAN

A VigstlnhÁr. Jftvfl heti műsorán is a szezon hí- 
rom kitűnő újdonsága váltakozik, meg pedig a kővet
kező módom

Hétfő, szerda és szombat este:
DÍSZELŐADÁS

Kedd csütörtök, péntek és jövő visirnsp este:
NEM NŐSÜLÖK

Vasárnap délután és péntek (Mintán:
A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL.
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SPORT
Nagy magyar győzelem Szabadkán, 

Belgrádban t eldöntetlen
Válogatott csapataink jó szereplése — A balszerencsével küzdő 

magyar csapat 3:3 döntetlent ért el Belgráddal szemben
A jugoszláv-magyar sportérintkezés ujra- 

felvétele alkalmával úgy a Belgrádira, mint 
a Szabadkára rándult magyar válogatott csa
pni pompás teljesítményt nyújtott.

Belgrád várra válogatott caapata ellen 
szombaton 3:2-re győztünk, míg a va-

Budapest—Belgrád 3:3 (2:2)
Budapest: Augusztinovics—Saguly, Dudás— 

Raix, Volcntik, Eichbaum—Werner, Spitz, Hor
váth, Schmldt, Dröszler.

Belgrád : Gligoricvics—Ifkovics, Rodin—Arzc- 
nievics, Marianovics, Grogycvics—Marianovics, 
Perczl, Marianovics, Radicsevics, Majdanovics.

A szombaton megsérült Konyor helyén Wer
ner játszott csatárt, mig a balösszekötő poszt
ján Schmldt szerepelt. A vezető gólt a magynr 
csapat érte el a 11. percben Horváth szabad
rúgásából, mig Belgrád a 19. percben Radix 
hibájából Maidanovlcs lövéséből egalizál (1:1).

Budapest—Szabadka 4:0 (3:0)
Budapeil: Szülik — Kocsis, Dctrich — Kelé- 

csényi, Müller, Rcbró — Künstler, Lutz III., 
Stoflán, Tritz, Senkcy II.

Szabadka: Siplik — Beleslin, Gubicslopko, 
Held, Ördög — Varga, Roglic, Rudic, Bcrényi, 
Horváth.

A magyar válogatóit csapat fölényes játék 
uán, könnyen győzte le Szabadka válogatott 
együttesét, amely inferiorís ellenfélnek bizo-

A Ferencváros 
legyőzte az Újpestet

35.000 ember — Rendkívül durva mérkőzés — 
A biró Lutz Il-t, Fogl 111-at és Dánt kiállította 
— Dán két szenzációs gólt lőtt — A Hungária 

nagy gólarányu győzelme a Vasas felett
Szép tavaszi napsütés fogadta azt a 35.000 

főnyi közönséget, amely vasárnap délután el
lepte az Üllöi-uti pólya tribünjeit, hogy szem
tanúja legyen a „derby"-mérkőzésnek.i A két 
csapat játékosai azonban olyan ellenséges vad 
tűzzel rontottak egymásnak, mintha emberélet
ről lett volna szó. Ez természetesen a játék 
rovására ment és a nagyszámú közönség csa
lódottan távozott. A játék durvaságára jel- 

.................................................................. Q
a 
a

lemzö, hogy Lutz ll-t, Fogl lll-t és Bánt 
biró kiállította. Az előmérkőzés során 
magáratalált Hungária gólzáporral győzte le 
Vasasokat.

Ferencváros — Újpest 
2:1 (1:1)

Páratlan izgalmas lefolyású volt a „derby"- 
mérbözés, amely izgalom a közönségről a 
játékosokra is ráragad. Igy a nagyszámban 
megjelent közönségnek kevés látnivalója volt 
.» játékban, inkóbh. a gyakori b/kavladalokban 
(^'lónyörködött. Bizonyos, hogy a mérkőzés 
d\ntő kihatással volt a bajnokságra, de azért 
n játékosoknak, pláne e két nagy vezető klub 
reprt zentánsainak nem szabad, hogy ennyire 
elveszítsék a fejüket és a labda helyett az ellen- 
telet rugdalják A durvaságok sorozatát Takács 
kezdte, aki P. Szabót rúgta le, de at Újpest

Tabarin
VUI, Rákócti-üt 63. Kezdete 10 ómkor

A szenzációs márciusi műsor
kentében fellépnek:

báró Vécsey Elvira 
és Andor Tibor

• u>. klr. Operaház nólóUncoeal

Tanasra & Ernit
világhírű mondnln-kettős

Poldi & Borén
a Párizsi Empire tagjai

Dénes Oszkár
Kirils

.Chaplin" Jonglcur

NadiaRakovska
a asóflal Ooetahás prímaballerinája

Tatiano nővérek
éa ni elsőrangú kísérő műsor

V.

X
nyomltuti a glóbus nyomulj müimézm m moklumuouli-un, buulpbsi, vl, akwi ulla «. - MjnM r

sárnapi mérkőzés 3:3 arányban eldön
tetlenül végződött.

Válogatott csapatunk második garnitúrája 
Szabadkán pompás játék után 4:0-ra verte 
Szabadka város reprezentatív csapatát.

A 26. percben a magyar csapat tizenegyeshez 
jut, amelyet Volentlk értékesít góllá. A magyar 
csapat nem sokáig örülhet a sikernek, mert a 
34. percben Belgrád egy fatális bírói tévedés 
folytán ismét kiegyenlít (2:2).

Szünet után a magyar csapat forszírozza a 
tempót. A 11. percben Horváth szöktetéséből 
Spitz révén jut ismét vezetéshez a magyar csa
pat, de a 29. percben a Raix gáncsa miatt meg 
ítélt tizenegyesből Martanooits egalizál.

A győztes gólért heves küzdelem indul meg, 
de egyik csapat akcióit sem koronázza siker.

nyúlt. A vezetőgól Stofián szabadrúgásából 
esett, majd a 21. percben Tritz lövése eredmé
nyez újabb gólt, mig a 27. percben Stofián lö
vése akad meg a szabadkai hálóban.

A II. félidőben lábrakap a szabadkai tizen
egy is, támadásai azonban teljesen erőtlenek. A 
II. félidő egyetlen gólja Bcleslm lábáról pattant 
a hálóba.

nem sokáig maradt adós és Lutz II. formálisan 
leteritette Bukovit. Ettől kezdve atfán folyt a 
csata.

Ami a „sportrészt" illeti, változatos játék 
folyik az első félidőben némi Újpesti fölény 
mellett.

A 14. percben Dán gyönyörű gölt lő.
A gól után a lila-fehérek erősen belefeküsznek. 
Támadást támadás után vezetnek, de ered
ményt csak a 20. percben érnek el, amikor is

Borsányl klszöktett LuIe Il-t, es azonban 
Jakubcnak passzolja a labdát, aki védhe- 

letlenfil kiegyenlít

A 22. percben a biró a feltűnően durván játszó 
Lutz 11-őt többszöri figyelmeztetés után ki
állítja.

A második félidőben erős küzdelem indul 
meg a győztes gólért. A tiz emberrel játszó 
Újpest erős oíTenrivát indít Huber kapuja el
len, de csatárait a balszerencse üldözi. Mig 
ellenben a zöld-fehérek akcióját siker kisérte,

• IS. percben Pataky—Dán Bassjátékáből 
Dán ^nagy gölt rúg.

A gól után Sehlosser és Pataky a 
vonul, ahol sikeresen kihúzzák a 
időt. A bíró Fogl Ill-t és Bánt 
Roronkay Gábor biró nyugodtan, de nem hibát 
Ionul vezette a nehéz mérkőzést

vé delem be 
hátralevő 

kiállította

Minden este nagy sikere van
TERFZKÖRÚH SZÍNPAD 

ÚJ MŰSORÁNAK
Kezdeteiéig Teleiéi: 65 — 5 4

Csütörtöktől |

Nell Gwyn- A kegyencnő
Décsi Mozi

GRÓF MONTÉ CRISTO
• 15 felvonásban, március 21-től csak 3 ngplo a Fészelc Mozgóban

Hungária— Vasas 5:2(3:0)
A Hungária régen nem látott szép csatár játékkal 

győzte le a még formában nem levő Vasas csapatot. 
A nagy nevekből álló kék-fehér csatársor, úgy látszik, 
magára talált, különösen az első félidőben produkált 
elsőrangút a támadó quintet igaz ugyan, hogy hátul- 
mögött Kvasz személyében nagyszerű centerhalf ját
szott, áki azonban egyelőre csak egy félidőt bír végig
játszani szusszal. A Vasas csapaton erősen látszott, hogy

A biró távolmaradása folytán elmaradt az Attila—Erzsébetváros 
bajnoki mérkőzés

A második liga vasárnapi fordulója két nagy meg
lepetéssel szolgált: a BAKFC a saját otthonában gól- 
záporral győzte le a Bocskayt, mig a Turul, a szintén 
odahaza játszó Soroksárt kényszeritette a megadásra. 
A bajnokaspiráns Attila mérkőzése elmaradt, mivel a 
kijelölt biró nem jelent meg.

A bajnoki tabellán továbbra is az Attila vezet, míg a 
második helyre a BAKFC rukkolt előre.

A bajnokság állása a következő: 1. Attila 37 p;
2. BAKFC 26 p.; 3. Soroksár 25 p.; 4. Boeskay 21 p.; 
5. Turul 23 p.; 6. Rákospalota 23 p.; 7. Somogy 22 p.; 
8 Húsos 18 p.; 9. Pesterzsébet 16 p., 10. Erzsébetváros 
13 p.; 11. Kossuth 9 p.; 12. Terézváros 9 p.i 13. Városi 
8 p.; 14. Ékszerészek 7 p.

A vasárnapi eredményeket itt adjuk; __A rirmuciijrm »« -uj. csalimul, uiik u lunu UK} au 11 j cn
BAKFC—Bocskay 5:2, Turul—Soroksár 2:1, Rákos- . .. „-..--a-m a TestvériséCtőL -olota—Húsos 2:0, Terézváros-Ékszeréss 2:1, Somogy-'eaeu vereséget a xesnensegiox

Kultsár István (MAC) 
a Thomka-emlékverseny győztese

Csapatversenyben a MAC győzött — Huszár 
József (MTE) nyerte a MTE ifjúsági versenyét

A lágymányosi réteken futották le vasárnap 1 Pál KAC, 1 győzelem, 7. Rákossy RÁC, A mi-
I délelőtt a cross-country-szezon klasszikus ván- 

dordijas versenyét, a BEAC hősi halált halt 
atlétájának emlékére alapított Thomka Aroa- 
memoriált.

A jövőheti mezei futóbajnokság próba
galoppja volt ez a verseny és igy érthető, hogy 
az egyesületek összes talpraállítható atlétáikat 
mozgósították a versenyre. A győzelmet Kultsár 
István (MAC) ragadta magához, aki Majorossyt 
(ESC) és Hrenyovszkyt (WAC) hagyta maga 
mögött a célban. A célszalagot a versenyen 
kivül indult Gyulai szakította el és emiatt a 

• verseny óvás tárgyát képezi. Az óvást arra ala
pítják, hogy Gyulai vezette Kultsárt.

Csapatversenyben ugyancsak a MAC győzött 
az MTK és az ESC előtt. A két utóbbi holt
versenyben végzett.

A Thomka-emlékverseny előtt az MTK ifjú-; 
sági versenyét futották le. A győztes Huszár 
József (MTE) respektábilis idő alatt abszol
válta a távot.

A Thomka Aron-emlékverseny 
végeredményei:

Egyéni győztes: Kultsár István (MAC), 2. Ma- 
jót ősi Ferenc (ESC), 3. Hrenyovszky János (MAC).
4. Braun Gyula (ESC), 5. Nagy Sándor (BEAC), 6, Aczét 
Vilmos (FTC), 7. Ferihegyi Frigyes (MTK). 8 Bese Jó- 
rsef (MTK), 9. Király Pál (F.SC), 10. Ipolyi László

Csapatversenyben: 1. MAC 49 ponttal; 2. és 
3 MTK és ESC 63—63 pontul; 4. FTC 106 ponttal;
5. MTE 130 ponttal.

Táv; 7 kilométer, 73 Induló.

Az MTE ifjúsági versenye
Egyéni győztes: Huszár József (MTE) 10 p.

33 mp.; 2. Juhász Istán (Vasas) 10 p. 40 mp.; 3. Sütő 
László (MTE) 10 p. 43 mp.

10- es csapatversenyben: 1. MTE 103 pont
tal; 2. Vasas 122 ponttal; 3. MTK 287 ponttal.

Táv; 3 éa fél kilométer.

Pin-pong játékosaink nagyszerűen 
szerepeltek Dániában

— Magyarország—Dánia 5:0. —
Dániában túrázó kiváló pingpong bajnokaink

> b 1 Roland dr. éa Mecblovits Zoltán szóm
A 

J a c 
balon 5:0 arányban győzték le Dánia representatlv c 
patát A mieink szett-veszteség nélkül abszolválták 
mérkőzéseket

a

Gönczy (MAC) nyerte a HősőA 
emlékversenyét

Szombaton éa vasárnap rendezte a MAC a 
Hősök emlék versenyét a következő eredmény- 
nyel: !. Gönczy MAC, 3. Glykais TVC, 3. Szeié- 
tyi BBTE, öl győzelemmel]. 4. Schreiber RÁC, 

3 győzelem, 5. dr. MisJey BEAC 2 győzelem, 6. 

két hete n«tn játszott, mert merev volt, azonkívül T>. 
k á t • még nagyon messze van régi lő formájától.

A 12. percben O r t b szökteti O p é t é t. aki védhe. 
tétlen gólt lő A gól után fokozódik a kéMehér fölény 
és a 20. percben O r t h, majd • 30. percben Braun 
háromra szaporítják a góiok számát.

A második félidő 11. percében UjvAry hibájából 
T a k á t s gólt rúg, A Hungária feleletül a 25. percben 
Braun révén viszonozza a gólt. A 27. percben 
Szentmiklóssy gólt lő, mig a 28. percben Moi- 

n á r beállítja a végeredményt

Kossuth 2:1, Pesterzsébet—Városi 3:0, Erzsébetváros-u 
Attila 1:0 (barátságos).

Meglepetés az amatőrliga- 
bajnokságban

Az amatőr I. osztály vasárnapi eseményeinek 
homlokterében a Postások bajnokaspiráns 
együttesének a Törekvéstől szenvedett 0:5 ará
nyú veresége áll. A Postás helyét igy a Törck. 
vés foglalja el Az FTC 2:0-ra győzte le az URAK 
csapatát, mig a MAC ugyanilyen arányban szén- 

zodosztálvu kardesapat-bajnokság eredménye!
1. TVC, 2. VÁC, 3. MTK.

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Imréd, a Derby-favorlf, vereséget szenvedett

Imréd, a magyar és az osztrák derby favortjának 
veresége volt a vasárnapi versenyek szenzációja. A ki
váló Paris kanca, úgy látszik, nincs még formája 
tetőpontján és azt hisszük, hosszabb távra nem is fog 
állni. Legyőzője I{. León volt, amely múlt vasárnap 
gyengébb társaságban igen rosszul szerepelt, de most 
állandóan az élen járva kifutotta tavalyi formáját. A nap 
többi versenyei is igen szépek és izgalmasak voltak.

A részletes eredmény a kővetkező:
I. futam: 1. 011 i (Cassolini 1V4 reá); 2. Jancsika 

(Seager 2%); 3. Galagonya (Kalinka 2) F. m.: Csipke
rózsa, Blanka. Elsőm. Tót.: 10:17, 15, 25. Olasz: 1Q:31.. — 
II. futam: 1. Koczogó (Cassolini 1M); 2. Óvár (Kovák 
pari); 3. Igen, ő (Maszár 2). F. m.: Borbála, ViestJ, 
Sári. Tót.: 10:22, 12, 13. Olasr. 10:40. — III. futama 
t. Holtversenyben Mijs Franciska (Kovák 6) 4 
B a b u a (Cassolini 1%); 3. Balaton (Kovács H.
F. m.- Pista Bitt schön, Muzsika, Hir, Aranka. TotJ 
10:37 (Miss Franciska), 10:11 (Babus), 17. 13, 13. Olasz; 
10:43. — IV futam: 1. Dariue (Feiser 2 reá);
2. Aranka II. (Kovács 4); 3. Vidor (Cassolini 2). F. m.; 
Orion, Ircsi, Hannerl. Tót.: 10:23. 15, 26. Olasr: 10-56. — 
1. futam: 1. IL León (Seager 6); 2. Imréd (Maszár 
4 reá); 3. Pltyke (Cassolini 2’A). F. m.; Vihar. Rendet
len. Tót.- 10:79, 13. 10. Olasz: 10:67. - VI. futam: 1. 
Jelző (Seager 4); 2. Pompadour (Novák 4); 3. Jeget 
(Maszár 3). F m.; Fátum, Pászma, Kotnyeles. Totg 
10:35, 30. 28. Olasz: 10:46.

nomus
volt SIRÁLY

ar előkelő közönség 
szórakozó helye 

Budapest, Magyar ucca 5. 
Tcletón: József 144- 49
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nagysikerű színdarab a

VÍGSZÍNHÁZ
e heti műsorán

Hétfőn, szerdán, szombaton

A díszelőadás
Fodor László új színjátéké

Kedden, csütörtökön, pénteken és 
vasárnap

Nem nősUlök
Szenes Béla vigjá éka

Pénteken délután és vasárnap délután
ANoszty lln esete Tóth Marival

Mikszáth-Harsányi víg játéka

A HÉTFŐI NAPLÓ 
VJ TELEFONSZÁMAI: 

Hétköznap : József 8—M. 
Vasárnap délután 4 órától Teréz 92—79 

és 98—70.

Szeriesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" UjságvállalaL


