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Kohl Médárd püspök vasárnap reggel meghalt
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Haiáiragázolt a vonat két kisfiút vasárnap 
délután a Besnvél-utl vasúti sorompénái

n—■■■■ i

n szerencsétlen két testvér tetteim a leeresztett sorompón, 
a mezaonyuezetű nem wtie észre a sötétben és elgázolta éket

megállás nélkUl robogott tovább a haláluonat
Borzalmas szerencsétlenség történt va

sárnap a Besnyöi utat keresztező vasúti át
járónál. Eddig még meg nem állapított mó
don kél testvér a lezárt sorompó mögött a 
pályatestre került s az átrobogó gyorsvonat 
mindkettőt elgázolta.

Délután öt óra ötven perckor indult el a 
Nyugati pályaudvarról az 1708 számú deb
receni gyorsvonat, amely teljes sebességgel 
robogott Kőbánya felé. A Besnyöi utat ke
resztező vasúti átjárónál mindkét oldalon

szabályszerűen lezárt sorompó várta a 
gyorsvonat elrobogását .

Mikor a vonat a sorompó közelébe ért, a 
járókelők hangos sikoltozásra lettek figyel
mesek.

A vonatvezetö ugylátszik, nem hallotta 
meg a kiáltozást, hanem megállás nél

kül tovább robogott.

Alig haladt el a vonat, a pályaőrök és a 
járókelők abba az irányba siettek, ahonnan 
a rfkoltozást hallották, mert azonnal arra 
gondoltak, hogy valami szerencsétlenség 
történt. Az esti órában a nagy sötétségben 
nehezen haladt az emberek munkája.

Kézilámpával, gyufalúnggal kutattak a 
pályatesten, 

mert a sikoltozásból arra következtéitek, 
hogy a vonat elrobogása idején valaki a 
síneken tartózkodott s szerencsétlenség érte. 
Néhány percnyi kutatás után a pályaőr 
lámpája a pályatestnek egy távolabb eső 
részére világított és ekkor

a lámpafényben borzadva látták az 
emberek, hogy a sínen két rettenetesen 
összeroncsolt emberi test fekszik. Azon
nal segítségükre siettek. Mind a kettő 
fiatal gyerek volt. Valószínűen a síne
ken játszadoztak s amikor a gyors
vonat elrobogott, nem tudtak idejében 
clugrani s a vonat kerekei alá kerültek.

Mind a két gyerek olyan erősen összeron- 
csólt állapotban volt, hogy az emberek hoz
zájuk se mertek nyúlni, hanem azonnal ér
tesítették a mentőket, akik csakhamar meg
jelentek a helyszínen.

A mentők konstatálták, hogy mind

a két gyereknek úgyszólván egyetlen egy 
lúgja sem maradt épen. Mindketten sú
lyos kar, lábtörést, bordatörést, ko

ponyaalap! törést szenvedtek.

Átkutatták a zsebeiket s ebből megállapítot
ták, hogy az egyik König László tizenhá
romeves, a másik König Béla kilencéves ta
nuló. A mentők a két szerencsétlenül járt 
gyereket beszáliitották a Rókus-kórházba. 
de mire a kórházba érlek,

a kisebbik gyerek: König Béla, meg
hall. Fivérének állapota Is oly súlyos, 
’iogy éielhcnmaradásához semmi re

mény nincsen.
A késő esti órákban rendőri bizottság 

szállt ki a borzalmas szerencsétlenség szin- 
feelyére. A bizottság kihallgatta a pályaőrt, 

aki elmondotta, hogy a vonat érkezése elölt 
kellő időben szabályszerűen leeresztette a 
sorompót. Hogy a gyerekek miképpen ke
rültek a pályatestre, azt nem tudta meg
mondani ,de valószínűnek látszott, hogy

Prónay Pál vasárnap este a FerencieSt- 
terén inzultálta Ranzenberger Viktor 

alezredes, koronaőrparancsnokot, 
aki kardjával védekezett

Rendőr választotta szét a dulakodó feleket, akik 
bementek a hadtestparancsnokságra

Vasárnap este izgalmas verekedés történt 
a Ferenciek-terón, az affér szereplői ismert 
emberek: Prónay Pál volt alezredes és Kan
téi berger Viktor alezredes, a koronaőrség pa
rancsnoka. Prónay és Ranzenberger közölt 
évek óta tarló viszálykodás van. amely jó
részt előbb hadbirósági, majd a büntető
törvényszéki tárgyalásokon zajlott le. Pró
nay Pál ugyanis súlyos vádakat emelt Ran
zenberger Viktor ellen a nyugatmagyarországi 
ügyekkel kapcsolatosan, viszont Ranzenber
ger alezredes egyike volt azoknak, akik Pró
nay ellen akciót indítottak. amelynek ered
ményeként Prónay kénytelen volt megválni 
a katonai szolgálattól.

Vasárnap este Prónay Pál a feleségével 
az Egyelem-utca irányéból a Ferenciek- 
terére ért, amikor szembe találkozott Ran
zenberger Viktorral, a koronaőrség egyik pa
rancsnokával. Amint Prónay megpillantotta 
Ranzenbergert, erős indulat fogta el, előre 
lépett, majd felesége felé fordulva, ezt 
mondotta:

— Egy pillanatra r^aradj bátra.
Prónayné nyomban átlátta miről van szó 

s ezért aggódóan szólt urához:
— Pali, az istenért, türtőztesse magát.
Prónaynak azonban 
vérbeborult az arca és már a következő 
pillanatban Ranzenberger Viktor előtt 

állott,

aki hirtelen hátralépett és kérdöleg nézett 
Prónay szemébe. A következő pillanatban

Prónay teljes erővel Ranzenberger 
Viktor felé sújtott, egymásután több 
ütést mért a koronaőrparaacsnok feje 

felé,

miközben ezeket mondotta:
— Ez a válaszom mindenre! Ezt érdem

ied!
Ranzenberger Viktor meghátrált, de csak 

azért, hogy kardját kihúzhassa, ami pillana
tok alatt meg is történt.

Kirántotta hüvelyéből a kardot

és éppen sújtani akart Prónay Pálra, aki 
azonban markolatánál fogva megkapta a

j átbújtuk a sorompón
I és az esi homályában ezt senki sem vette 
I észre. Kihallgattak még több tanút is, azon- 
| bán senki sem tudott felvilágosítást adni 
arról, hogy a gyerekek miképpen kerüllek

a pályatestre. A rendőri bizottság megállapi- 
rencsétlenség ügyében szigorú vizsgálatot 
nyékbcli fuvarozónak a gyermekei. A sze- 
rencsélcnség ügyében szigorú vizsgálatot 
indított az államvasutak igazgatósága is.

pengét és mindenáron ki akarta csavarni 
Ranzenberger alezredes kezéből.

Olyan erővel rugudta meg a kardot Pró
nay, hogy Ranzenberger egyáltalán nem 

tudta használni.
Megfeszített dulakodás kezdődött kettőjük 
közölt. Szitkozódva iökdösték egymást, Pró
nay leszorította Ranzenbergert a járda szé
lére.

Természetesen pillanatok alatt nagy tö
meg gyűlt a verekedők köré. Prónay Pál 
felesége, Pál ff y Daun grófnő, kétségbeesve 
mondotta a köridőbe állóknak:

— Az istenért, kerítsenek egy rendőrt, 
mert vér fog folyni

Néhány perc múlva a helyszínen termelt 
a Belvárosi-kávéház előtt szolgálatot tel
jesítő rendőr, aki

erélyes hangon szétválasztotta a vere
kedőket.

Prónay Pál még ekkor is dühösen szitko
zódva és egész testében felindulva kiáltotta 
Ranzenberger felé:

— Még számolni fogok veled! Kitapos
lak!

A rendőr igazoltatta Prónayt és Ratzen- 
bergert és fölszólította őket, hogy jöjjenek 
vele a városparancsnokságra, illetve a had
testparancsnokságra, hogy tisztázzák a tör-

Túri Bélát püspökké nevezik ki a győri 
püspök mellé utódlási joggal

Amikor Huszár. Károknak a munkásbiz- 
tositó elnökévé történt kinevezésével meg
üresedett a képviselőhöz . alelnöki méltó
sága, a kereszténypárt tudvalevőleg Túri 
Bélét akarta jelölni a Ház alelnökének. 
Túri Béla azonban kitéri ez elől a megtisz
teltetés elől.

Ennek az elhatározásnak okát, jól érte
sült helyen, ismerik. Túri Béla azért nem

téliteket.
A következő pillanatban Ranzenberger 

Viktor előre indult, tőle oldali, három lépés
nyire a rendőr ment, majd utánuk Prónay 
Pál haladt karonfogva a feleségével.

Nagy tömeg kisérte őket a városparancs- ’ 
nokság Irányi-utcai kapujáig. >

Prónay a feleségével, a rendőr és Ranzen
berger az ügyeletes tiszti szobába mentek, 
ahol a szolgálatban levő tiszt jegyzőkönyvet 
veit föl az afférról. A jegyzőkönyv fölvétele 
után Prónay Pál feleségével elhagyta a vá- 
rospnrancnoksúg épületéi, Ranzenberger 
Viktor azonban még félóra hosszat tartózko
dott az ügyeletes tiszt szobájában és csdk 
azután távozott.

Értesülésünk szerint

az ügynek lovagiam folytatása lesz.

A verekedés megtörténte után dr. Ráez 
Jenő ügyvéd, akinek személye az Ébredők 
pereiből ismeretes, megjelent a Ferenciek- 
Icrén és felszólítást intézett a járókelőkhöz, 
hogy akik szemtanúi voltak a verekedésnek, 
jelentkezzenek. Rácz Jenő ugyanis régi ba
rátja Ranzenbergernek és ezért irta össze h 
szemtanuknak a névsorát, hogy Ranzenber
ger a Prónay ellen indítandó eljárás során 
tanukkal tudja igazolni azt, hogy Prónay tá
madta meg öt.

vállalta a képviselőház alelnökségét. mert 
— a legközelebbi jövőben Fetser Ánlal győri 
püspök mellé segédpüspöknek nevezik ki 
cum híre successionis vagyis utódlási jog
gal. Túri Béla, aki most az esztergomi káp
talan egyik tnesterkanonokja, éppen ezért 
nem vállalta a képvise.’öház alelnökségét. 
mert püspökké történendő kinevezésével az 
aktív politikai pályától vissza kell vonulnia.
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Kohl medárd piispSk meghalt

A magyar 
tégismcrlebb 
samosatai fölszcnh ll püspök, 
gél meghűli. Kohl Medárd halálával 
legkitűnőbb egyházi férfiak egyikét 
szitette el a magyar társadalom: nemes 
és kiliinő tudóst is. Halvankileno ével 
élt Kohl Medárd, akinek pályafutása 
fölötte érdekes. Mint lilkúr került 
Voszara Kolos hercegprímás mellé és 
ekkor történi, hogy c.gij őrjöngő lőrével 
le akarta szarni a biboros-vrimdst. 
Kohl Medárd ekkor n merénylőre ve- 

magái, aki súlyos .•.(•bet ejtett a fia 
tál papon. Kohl Medárd megmcnlette a 
prímás életét és ettől kezdve mind 
végig Vaszary személyes híve volt. Ami 
kor Vaszary visszavonult, Kohl is telje

katholikus egyház egyik 
főpapja: Kohl Medárd dr., 

ma reg
it

vo-

A vonat elé vetette magát egy 
első gimnazista,

Szombathely, január 15.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Egy kw 

diák megrendítő öngyilkossága tartja izga
lomban a város lakosságút.

Vasárnap délelőtt a Vép felől Szombathely 
felé haladó tehervonat elé vetette magát 
Vers László tizenegy éves első gimnazista 
A vonat kerekei a fiúnak

valósággal leszelték * fejét,
úgy hogy azonnal meghalt.

A kis diák öngyilkossági szándékból ve

Pásztory Lola
titokzatos halála ügyében ma hely
színi szemlét tart a vizsgálóbíró a 

Pacsirta mulató helyiségében
A letartóztatott Kállai Jánost azzal gyanúsítják, hogy a 
Rákóczi-uti haját mulatóban súlyosan bántalmazta a tragikus 

véget ért táncosnőt
A budapesti királyi büijtelőtörvcnyszék vizs

gálóin rájának legújabban kelt intézkedése ma 
délben fölclevcniti az időközben megszűnt 
Rákóczi-uti Pacsirta mu la lóban történt tragédia 
••miékét, .iinclynck egy fiatal elvált uriasszouy, 
Pásztora Lola artistanő voll nz áldozata. Ak
koriban sokat foglalkozta Ilii a nyilvánosságot 
a Pacsirta mulatóban törlőül tragédia. Mint 
emlékezetes, két esztendőivel ezelőtt a mulató
ban volt szerződtef've Pflsztory Lola. Egy éj
szaka néhány barábiőjo társaságában egy pá
holyban iilt. Pontosan meg nem állapított ok 
miatt összeszólalkozott a mulatóban tartóz
kodó Kállai János nrli Ma ügy nőkkel, oki ozóta, 
mint jMiierelos. u Rádió Klub igazgatója lett, 
sikkasztott ée Bácsim szökött, ahol elfogták, 
visszahozták BudapcsNrc és fit több évi bör
tönre tléilék. Az ös^zrszólnlkoz.ás után Pász
tora Lola siiva beszaladt az öltözőjébe. A 
szemtanuk határozoltpn emlékeznek rá, hogy 
Kállai János utána inpnt.

Pár pillanat műk a kétségbeesett slkolto-
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I Jobb mint az amerikai film az amerikai vljjlóték

Ken elvonult: csöndesen élt Esztergom 
bán. ahol a főkáptalan olvusókanonokja 
volt. Számos püspöki állás betöltésénél 
mellőzték n kiváló tehetségű főpapot.

Most, amikor Serédi Jusztint nevezték 
ki esztergomi érsekké. Kohl Medárd 
rögtön Rómába utazott, miután ö egvike 
volt azoknak, akik már évekkel előbb 
meglátlak a fiatal bencésszerzeles pá
ratlan tehetségét. Rómában az uj prl 
más nagy szeretettel fogadta, ám Kohl 
Medárd egy ízben a Szent Péter-teuip- 
lomban eszméletlenül roskadt össze. 
Hazautazott Esztergomba, ahol állapota 
egyre rosszabbodott, pénteken éjjel 
fjégebémilást kapott és vasárnap reg
gelre kiszenvedett. Haláláról táviratilag 
értesítették a primúst.

mert intőt kapott
lelte magát a vonat elé. A jó családból 
származó gyerek a szombathelyi gimnázium 
első osztályának volt a tanulója. Az isko
lában most volt az intőkonferencia s a fiti 
három tantárgyból

intűt kapott.
Vers László már ebben az évben másod
ízben járta az első osztályt és igy nagyon 
szivére vette, hogy most három intöt ka
pott. Bizonyára a szégyen és a szülői fe
nyítéktől való félelem miatt határozta el 
magát az öngyilkosságra.

zás, jajgatás és sirás hallatszott az öltöző 
felöl.

Két barátnője. Révész Einmi és Fekete Rózsi 
artistanők odasiettek Beléplek és megdöbbentő 
látvány fogadta őket. Pásztora Lola az öltöző 
padlóján heveri görcsök közölt, leszaggatott 
ruhájával. Kállai is az öltözőben tartózkodott 
és megjegyezte, hogy I’ászlory valószínűleg 
morfiumot veU be és ettől lett rosszul. Barát
női orvost hívlak hozzá, majd értesítették a 
mentőket is. A mentők nmrkóulcai palotájából 
dr Király mentőorvos érkezett ki, akinek, 
Kállai szintén azt az információt adta, hogy 
az artistanő morfiumot vett be.

Az orvos erre gyoninrmn.sást alkalmazott és 
a ltókus-kórházba szállította.

A kórházban ápolás alá vették, két nap múlva 
•azonban gyomorvérzés következtében kiszen
vedett. Halála ügyében

a rendőrség nyomozást Indított
A nyomozás során nagyon sok terhelő mo- 
menüm merüli fel arra vonatkozólag, hogy 
n gyomorvérzést erős ütés okozta és ebből 
arra lehel klivetkeztctni, hogy Kállay Já
nos durván bántalmazta a tragikus véget 

ért artistanőt.
z ügy iratai átkerültek a királyi ügyészségre 

és a vizsgálóbíró folytatta tovább a vizsgálatot.
M inni eh Károly dr. egyetemi tanár, törvény

széki orvosszakérlő felboncolta a holttestet. A 
boncolási jegyzőkönyv adatai elfogadhatóvá 
telték a bántalmazásra vonatkozó feltevést. 
Miniéit tanár ugyanis megállapította, hogy n 
táncosnő ezen az éjszakán nagyobb mennyiségű 
pezsgőt ivott, a szesz mcgfeszileUc a gyomor
falat, úgyhogy

nem Is kellett túlságosan erős ütés ahhoz, 
hogy a gyomorfal megrepedjen és gyomor- 

vértéi következték be.
Mig nz eljárás folyt, Kállai János a Rádió

klub ügyei miatt megszökött Budapestről. Mi
után már hazahozták és a törvényszék a sik
kasztási ügyben elítélte, újra előkerüllek a 
Pásztory Lola halálával kapcsolatban indítóit 
eljárás aktái.

Ab ügyben most Menzáclős fordulat kBvct- 
kezelt be.

Medvés-Mcdiro István dr., a bünletőtörvényszék 
vizsgálóbírója, hogy tiszta képet alkosson ina 
gának a tragikus esetről

helyszíni Mtmlél rendelt cl a voll Pa
csirta mulató helyiségében.

IMagyar Színház

O I I V JR KOSA

A ragyogó tanoórt műsor
ERVIN EKGEL a kütínű hűcsi möHaMiraiy

Kezdete este 9 órukor

A szomorú emlékű háláim ulató helyiségét 
most egy politikai kör bírja bérben.

A vizsgálóbíró ebben a helyiségben rendelte 
el a helyszíni szemlét. A szemlén jelen lesznek 
a tragikus eset tanúi: Fekete Rózsi, Révész 
Einmi, Arany József és dr. Király mentőorvos, 
aki ettől az esettől kezdve már nem is teljesít

szolgálatot a budapesti mentőknél.
Elővezetik Kállai Sándort is a fogházból

Hétfőn délben tartják meg a helyszíni sz emlőt, 
amelynek során visszapergetik a két esztendői 
vei ezelőtt történt homályos és tragikus ese
mény szomorú filmjét

Sági Eál

Nagy Emil elmondja,
hogy már régen „a begyében van Bethlennek", 
a Házba egyelőre nem megy be és tavasszal angliai 
körútra indul, ahol már nem kell megvédenie a 

„reakciós" kormányt
Nagy Emil, volt igazságügymiuiszter, a mi

niszterelnökkel támadt afférja következtében 
újra az érdeklődés előterébe került. Politikai 
körökben bizouyosra veszik, hogy Nagy Emi) 
példáját Berki Gyulán kívül mások is követni 
fogják és uou) tartják lehetetlennek, hogy Nagy 
Emil körül egész kis ellenzéki csoport fog ala
kulni a parlamentben. A Hétfői Napló munka
társa e hírekre való tekintettel érdekesnek tar
totta megkérdezni Nagu Emilt legközelebbi 
parlamenti terveiről. Mindenekelőtt az iránt 
érdeklődtünk, hogy mit szól Berki Gyula kilé
péséhez.

ha pártértekezletet hívnak össze. Ez 

a púrtértekezlet fél nyolckor kezdődik 
és kilenc órakor már vacsoráznak.

Angliában és más parlamentáris országok
ban is, a kormány elnöke együtt él a párt 
tagjaival és mielőtt a javaslatot végleges 
formába öntik, heteken keresztül folyik fö
lötte a vita a pártban. Minthogy pártkonfe
renciát nagyon ritkán tartott az egységes 
párt s ha a pártértekezlet elé hoztak is egy- 
cgy javaslatot, az már annyira végleges for
mában került oda, hogy minden vita med
dőnek bizonyult, a sajtó pótolta a vitatko
zást lehetőséget és most ezt is elfojtották ..

Parlamenti tervei iránt érdeklődünk, 
mondja*

— Egyelőre nem megyek be a 
mentbe. Nem orientálódom semmiféle 
bán: készülik angliai előadásaimra.

kora tavasszal ugyanis Angliába utazom, 
ahol előadásokat fogok tartani kizárólag 
a trianoni

Ezeket

parla- 
irány-

NAGY EMIL
n kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— Berky Gyula kilépését érthetőnek tar
tom, sőt azon csudái kozom, hogy eddig is 
nem léptek ki még többen az egységes párt 
kötelékéből Valósággal kulturbotránynak 
minősíthető az a határozat, amely azt kö
veteli, hogy a párt tagjai cikkeiket mutas
sák be megjelentetése előtt a párlvezctőség- 
nek. Akik ezt a határozatot hozták, nézze
nek kissé szét más országok kormányzó
pártjaiban. Sehol ilyesmire példát találni 
nem fognak. Ez a határozat azt jelenti, hogy

a sajtóban elvi vitát kormánypárti kép
viselő egyáltalán nem folytathat.

Az egyéni vélemény a kormánypárt keretei 
között csak a ritkán tartott púrtértekezletek 
korlátái közé szorul. Nem marad tehát más 
jog, ami egyben kötelesség is, mint az, hogy 
a kormánypárti képviselők a kormány mel
lett leszavazzanak. Ilyen körülmények kö
zött sokkal egyszerűbb dolog volna a kép
viselők hazaküldése, maradjon Bethlen egy
magában ...

Majd a pártélet visszásságaira terelődik a 
beszélgetés. Erre vonatkozóan Nagy Efnil 
ezeket mondja:

— Az egységes pártban nincs párlélct. A 
miniszterelnök ur a legritkább esetben lát
ható a klubban. Csak akkor megy el oda,

A rendőrség megrendszabályozza a zug-házasság- 
közvetítőket

Rendőri ellenőrzés alá kerülnek a gyanús házassági apróhirdetések
A főkapitányságon —- mint ismeretes — 

néhány nappal ezelőtt feljelentést tett egy 
előkelő család társalkodónője egy buda
pesti házasságközvetitő-iroda főnöke ellen. 
Állítása szerint azzal az ürüggyel, hogy 
mint elvált asszonyt előnyös módon férjhez 
fogja adni, névházasságot köttetett vele 
egy ügynökkel. A közvetítésért nagyobb 
összeget vett fel, az ügyben azonban várat
lan „fordulat" állott be, mert a próba férj 
nem akar elválni és igy az Ígért gazdag há 
tagságból nem lett semmi.

A főkapitányság intellektuális osztályán 
megindították a vizsgálatot e különösen 
hangzó állítások ügyében. Alig foglalkozott 
ezzel az üggyel a rendőrség, máris újabb 
feljelentés érkezett a főkapitányságra 
ugyancsak ilyen közvetítési ügyben.

Egy előkelő tisztviselő buga emelt pa
naszt a rendőrségen egy másik, ismert 

közvetítő ellen

és azt állítja, hogy bár férjszerzés ürügye

A rendőrség befejezte a kihallgatásokat a Piramys 
kélmilliérdos

A rendőrség mór huzamosabb idő óla foly
tat nyomozást egy nagyszabású ügyben, amely 
n csődbe kerüli Piramys részvénytársaság el
járásának egyik mellékhajtása.

Farkas Géza és Kéri József már régebben 
panasszal fordullak a rendőrséghez-és azt állí
tották, hogy a csőddel kapcsolatban a válla 
latnál súlyos szabálytalanság történt a Duna- 
földvári Gátmalom kétmilliárdos igénybejelen
tése körül. A panasz alapján meginditoilák a 
vizsgálatot. •

Vasárnap Papp Géza dr, rendőrtnnáesos 
kihallgatta Sváb Gyula cibakház! füldbir-

békeszerződés tarthatatlansá
gáról.

és statisztikai adatokkal fel
fogom angliai kőrútomon meg-

Térképekkel 
fegyverkezve . „ 
magyarázni, milyen igazságtalanságot követ
tek ej velünk. A helyzetem mindenesetre 
megkönnyebbedett Eddig, mint kormány
párti képviselőnek, védenem kellett a mai 
kormányzatot amelyről állandóan azt kiál
tozták fejem, hogy reakciós kormány.

Arra a kérdésre, hogy csak Bethlennel 
inadt külpolitikai természetű affér miatt 
petl-e ki a kormánypártból, Nagy Emil 
válaszol:

— Abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
hogy nemcsak külpolitikai cikkeim miatt 
kerültem abba a helyzetbe, amely a kilépés 
konzekvenciáját kényszéritette reám. Örö
kös súrlódásaim voltak cikkeim miatt. Én 
független politikus nagyok. Már régen a be
gyében vagyok Bethlennek ...

lá- 
lé- 
így

alatt több ízben nagyobb pénzt vett át tőle, 
a házasság érdekében egy lépést sem tett, 
a pénzt azonban nem akarja visszaadni. A 
kél ügyet egyesitelték és most Bede József 
tanácsos igyekszik tisztázni a különös ese
tek hátterét

Ezek az esetek a házasságközvetilői in
tézmény mögött meghúzódható esetleges 
visszaélésekre terelték a rendőrség ügyei
mét. A hatóságok elhatározták, hogy a jö
vőben

fokozottabb figyelemmel kisérik a köz
vetítő-irodák működését.

Megfigyelik az apróhirdetések házassági ro
vatában felbukkanó gyanús hirdetéseket és 
megakadályozzák, hogy jóhiszemű embere
ket esetleg ilyen ál-hirdelésekkel megkáro
sítsanak A rendőrség természetesen szem 
előtt tartja, hogy a szolid közvetítő-irodákat 
ne akadályozza munkájukban a zug-közve- 
litök kétes üzclmeit azonban kíméletlenül 
letöri.

bűnügyében
tokost, a Piramys szindikátusénak egyik 
vezető tagját, valamint Schreckcr Jánost, 
Roscnbcrg Mátyást és Schwurtz .Andort, 

a Piramys Igazgatósági tagjait.
Sváb Gyula kihallgatása alkalmával kijelen
tette. hogy csupán üzleti természetű elszámo
lásról van szó s ezt bizonyítani is tudja A ki
hallgatások befejezése után a rendőrségen ál
tanulmányozták az iratokat, hogv észrevélo- 
leket tegyenek az egyes vallomások között 
mutatkozó ellentétekre s ezzel véget is ért a 
rendőrség munkája. Az iratokat átküldik az 
ügyészségre és az ügyészség dönt a továbbiak
ról.
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Vasárnap délijén 
az Erzsébet-kéruton felfutott egy 
autó a járdára és három embert 

megsebesített
Különös szerencsétlenség történt vasárnap 

a déli órákban a nagy forgalmú Erzsébet 
körúton, ahol egy autó felfutott a járdára 
és nekiment a ház falának, miközben há
rom járókelőt megsebesített.

Körülbelül 12 óra lehetett, amikor az Er- 
zsébet-körut 8-as számú ház előtt a Bp. 25 
—19. számú autó sofTőrje — úgy látszik 
a váratlanul elébe kerüli akadály miatt 
hirtelen lefékezett.

Az úttest azonban rendkívül síkos volt, 
a nehéz gép megcsúszott és félrefordi- 
tott volanttal, nagy lendülettel, (elsza
ladt a járdára és teljes erejével a ház 

falának vágódott.

A járdára felrohanó autó elöl ijedten 
szaladlak el a járókelők.

A szerencsétlenség pillanatában arra haladt 
Szabó Józsefné szerelőmester felesége, IVe- 
ber Róbert cukrászsegéd és Hechs Imre dro-

A gazda szemel át tár a 
fosztottak ki 

alkalmazottai egy sütödét
A hat üzlettolvajt letartóztatta a rendőrség

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon egy 
nagyarányú üzleltolvajlás ügyében fejezték be 
a nyomozást, mely alkalommal a tetteseket, 
siámszcrint hatot, előzetes letartóztatásba is 
helyeztek. A néhány napig tartó nyomozás 
ugyanis beigazolta azt a feljelentési, amelyet 
Földes Izsó visegrádiutcai pékmester tett, aki 
elmondotta, hogy az üzlet áruraktárát ismeret
len tettesek körülbelül három hónap óta fosz
togatják. Földes Izsó megtette a legszélesebb- 
körü óvintézkedéseket, de ez sem vezetett 
eredménjTe, mert a legszigorúbb ellenőrzés 
mellett is nap-nap után megismétlődtek a tol- 
oajlások és igy nyilvánvaló volt, bogy házi
tolvaj fosztogatja a pékmestert.

A nvomozás lefolytatása utón vasárnap haj
nalban előállították a rendőrségre Hublcsek 
János kereskedősegédet, Földes Izsó alkalma
zottját, aki rövidesen beismerő vallomást tett 
és elmondotta, hogy az üzlet egyik fiatalkorú 
alkatmazottlával összejátszott, akinek segítsé
gével nap-nap után

több vadonéiul üres lisztese,Rákot csempé
szett ki a raktárból.

amelyet orgazdájuk utján értékesítettek. Úgy
szintén összeköttetésben állott egy másik fiatal
korú alkalmazottal is, valamint Bestitz Lőrinc 
kifutóval, akikkel naponta

tübbszáz süteményt csempészett ki a 
műhelyből.

Viczián István is kilép 
az egységespártból

Platthy György a kormányttámogató kereszténypártba lép 
át — Bethlen miniszterelnök vasárnap délelőtt külpolitikai 
kérdésekről tanácskozott, ma felel Nagy Emii válaszára

A politikai élet élénk lendületet vett. A Nagy 
Emil, volt igazságugyminiszler és Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök közölt a magyar-ro
mán birtokper körül támadt affér felkavarta 
az egységes pártnak különben is forrongó 
borait, az elnöki tanácsnak az a határozata 
pedig, amely megtiltja a párt tagjainak, hogy 
politikai kérdésekben a vezetőség megkérde
zése nélkül cikkezzenek, vagy nyilatkozzanak, 
kiválási mozgalom megindulását eredményezte

Nagy Emil példáját vasárnap reggel kö
vette Berki Gyula, aki Bethlen István gróf 
miniszterelnökhöz Intézett levelében be

jelentette a pártból való kilépését.
Berki Gyula levelében rendkívül érdekes meg
állapításokkal indokolja meg kilépését. A ki
lépés oka a szabad véleménynyilvánítás kor
látozása, de Berki Gyula levelében beszól a 
kormányzati körök ,.gőg“-jéről is és az ország 
lakosságának általános nyomorával szembe
állítja az állami életben tapasztalható pazar
lást.

Berki Gyula kilépésének megkülönböztetett 
trulyt és jelentőségei ad az a körülmény, hogy 
Nagyatádi Szabó István legbizalmasabb htvet 
közé tartozott és annak idején, amikor Bethlen 
István gr ól a kisgazdapártra, mint „kősziklára" 
építette ar egységes pártot. Berki Gyula volt 
Bethlen István gróf törekvéseinek leghűsége
sebb támogatója. Maga Bethlen is elismerte, 
hegy az egységes párt létrehozásában Berki 
Gyulának tekintélyes szerepe volt.

A kormánypárt úgynevezett centrum-cso
portja nagy örömmel vette tudomásul 

Nagy Emil és Berki Gyula kilépését, 
sőt vasárnap délelőtt ezek a centrumisták tn- 
Pdbbl kilépéseit szükségességé> hangoztatták. 

guista is, akiknek azonban már nem sike
rült a kocsi elől elugraniok és ig,g

az autó sárbányója mindhármukat el
kapva, a kerekek alá gyűrte

és az autó ablakainak és szélvédőjének szi- 
ánkjai is nagy csörömpöléssel szertehullva 

löbbé-keoésbé megsebesítették a három sze
rencsétlen embert

A szerencsétlenség nyomán nagy riada 
lom és pánik keletkezett. Üzletekből, kávé
házakból előrohantak az emberek, akiknek 
sikerült a kocsit fölemelni és a három sze
rencsétlen embert megmenteni veszedelmes 
helyzetéből Időközben megérkeztek a men
tők is. akik első segélyben részesítették 
Szabónét. Wcberl és fiechset. A szerencsét
lenség után a rendőr igazoltatta a soffőrt és 
úgy ellene, mint annak megállapítása végett, 
hogy mi okozta a szerencsétlenséget, meg
indították az eljárást.

amelyeket azután Földes Izsó egyik fióküzletébe 
szállított, ahol azokat Szelük Béláné üzlet
vezetőnő részben férje, részben pedig két or
gazda utján értékesített.

Hubacsek ezután részletesen Ismertette a 
hónapok óta tartó üzletfosztogatás minden 
részletéi és ebből kitűnt, hogy a négy fiatal
ember vakmerőségükben gyakran még azt is 
megtették, bogy a Hubacsek által kiállított 
szállítólevélen feltüntetett sütemény- és ke
nyérmennyiségen felül

a főnök szcmelátára többszáz darab süte
ménnyel többet szállítottak el a sütődéből.
A fiatalember beismerő vallomása után még 

a délelőtti órákban előellitották a rendőrségre 
Bestitz Lőrinc kifutóflut, valamint a két fiatal
korú pékinast, Szelék Béiánét és annak férjét, 
akik valamennyien beismerő vallomást tettek.

Demeter János dr. rendőrkapitány a hűtlen 
alkalmazottakat kihallgatásuk után őrizetbe 
vette, majd

b déli órákban valamennyinket előzetes 
letartóztatásba helyezte.

Hétfőn délelőtt szállítják át őket az ügyészség 
raarkóulcai fogházába. .4 rendőrségen megindí
tották az eljárást az orgazdák ellen is, akik 
azonban tagadták azt, hogy tudomásuk lelt 

volna az áru lopott voltáról.

A centrum-csoport felfogása szerint ugyanis 
minden kormánypárti kritika, ami a nyilváno
sig elölt hangzik el, káros és éppen ezért a 
párt tagjainak nem lehet más joguk és köte
lességük, mint az, hogy Bethlen István minisz
terelnököt országépltö munkájában vakon 
támogassák szavazataikkal. A centrum-csoport 
tagjai egyébként n megindult kiválási mozgal
ma I úgy állítják be minthogyha ez Bethlen 
István gróf miniszterelnök helyeslése mellett, 
sőt egyenesen intencióinak megfelelően követ
kezett volna be. Azt hangoztatják ugyanis, 
hogy

Bethlen miniszterelnök egészséges átcso
portosulást kíván a parlamentben előidézni 
és pártjából el akarja távolítani azokat, 
akik az « kormányzati politikáját, akár

csak a tempói Illetően Is kifogásolják.
Ilyen értelemben Kállay Tibor, Bessenyey Zenó, 
Görgey István és Szabó Sándor kilépéséről IS 
beszélnek, anélkül azonban, hogy bármelyikük 
részéről ilyenirányú kijelentél történt volna

De szó van egy másiranyu kiválási mozga
lomról is az egységes pártban. Vasárnap dél
előtt ugyanis

a legbeavatottabb helyről közölték a Hét
fői Napló munkatársával, hogy az egy
ségespárt fajvédő érzelmű tagjai la ki

lépni készülnek.
így például befejezett tényként lehet meg
említeni, hogy

Viczián István már a legközelebbi napok
ban bejelenti az egységespártbói való ki
lépését — a numerus clausus módosítása 

miatt.
Viczián István példáját követi Platthy György, 
add * városházán eddig b ellenzéke volt a

Ripka-párlnak. Amíg azonban Platthy György 
o keresztény gazdasági pártba lép be, addig 
Viczián István a fajvédőpárthoz fog csatla
kozni. Platthg és Viczián a csatlakozás kérdé
sét is letárgyalták mór, úgyhogy az egységes
pártból való kilépésnek bejelentése csak napok 
kérdése.

Bethlen István gróf miniszterelnök, akivel 
mindjárt az egységespárti forrongások meg
indulása idején közölték a fenyegető veszedel
meket, kezdetben nem talajdonitott különösebb 
jelentőségeit e mozgolódásoknak Azt hitte, 
hogy h szokásos kisgazda forradalmakkal áll 
szemben, amelyeket a gyakorlat szerint eddig 
mindig egyetlen felszólalással könnyű volt el
intézni. Most azonban Bethlen miniszterelnök 
is látja, hogy a helyzet komolyabbra fordul. 
Szombaton délben Bethlen miniszterelnök 
Lentibe utazott azzal a szándékkal, hogy va
sárnap olt vadászni fog és csak hétfőn reggel 
érkezik vissza Budapestre.

Egy részeg rendőr rétéit Hét
béli rendezőre s Karatauai véresre 

kaszabolt agy dttnyzenoszt
Keres tragédia ogönggüsön a ül nem szolgaítalotl ital miatt

Gyöngyös. január 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

éjszaka véres események színhelye volt a 
gyöngyösi Felsővárosi Ifjúsági Egyesület 
helyisége, ahol a szolgálatot teljesítő rendőr 
részeg állapotban revolvert rántott elő s az 
egyesület helyiségében tartott bál rendezői 
közül kettőre rálőtt, majd pedig kardjával 
véresre kaszabolta a cigányzenekar egyik 
tagját, akit súlyos állapotban szállítottak a 
kórházba.

Szombaton este rendezte a gyöngyösi Fel
sővárosi Ifjúsági Egyesület műsoros tánc
mulatságát, amelynek helyiségében a záróra 
alán a bál rendezősége megkezdte a bál jö
vedelmének elszámolásút. Eközben a bál he
lyiségében szolgálatot teljesítő Rutkai Zsig- 
mond rendőr italt kért a bál rendezőitől, 
akik tekintettel arra, hogy a záróra elmúlt, 
é« látva, hogy a rendőr már berúgott álla
potban van, megtagadták az ital kiszolgálá
sát. Rutkai Zsigmond rendőr erre

előrántotta szolgálati revolverét s a ren
dezőknek szögezve, követelte az ital ki

szolgáltatását.

a legdrágább kincse minden nőnek. 
A szépség ápolása megőrzi az 

ifjúságot, kívánatossá tesz és 
szerencsét hoz.

Az Elida IdeaUszappan a bőrnek egészséges színt ad F. 
megóvja fiatalos rugalmasságát 

Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illatú.

Széppé varázsol 

ÉLI DA 
IDEAL-SZAFPAN
Utolsó maradékáig illatos.

Bethlen István gróf miniszterelnök álta
lános meglepetésre vasárnap reggel már 
hazaérkezett és délelőtt a miniszterelnök
ségi palotában nagyobb tanácskozást foly

tatott
— mint a kormányhoz közelálló helyen kő-* 
zöllék — külpolitikai- kérdésekről.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
előtt n legilletékesebb helyen érdeklődött az
iránt, hogy Bethlen miniszterelnök Nagy Emil
nek a vasárnap reggeli lapokban közölt vála
szára fog-e felelni tekintettel arra, hogy Nagg 
Emil Bethlen István miniszterelnöktől elégté
telt kért. A Hétfőt Napló munkatársának ér
deklődésére

Bethlen István gróf miniszterelnök köz
vetlen környezetében közölték,

hogy a miniszterelnök hétfőn oálaszol Nagy 
Emilnek és ezzel a maga részéről a vitát le 
fogja tárni.

Az előrántott revolver

elsült s a golyó Sánta Józseí bálrendező 
lábába fúródott,

\ rendőr tovább hadonászott revolverével, 
amely isméi elsült

s a golyó belcfuró-.lott Juhász János bál
rendező tenyerébe,

aki Rutkaihoz ugrott hogy kezéből a revol
vert kirántsa. A garázda rendőr ezután elő
rántotta

kardját

a káromkodás közben kifelé tartott az egye
sület helyiségéből. A szomszédos terembe 
lépve, megpiluntotla a biiliárdasztalon fekvő 
s ott alvó Farkas Géza cigányzenészt s min
den ok nélkül kardjával annak

arcát véresre kaszabolta.

Farkast súlyos állapotban a gyöngyösi kór
házba szállították. Sánta József és Juhász 
János sérülése könnyebb természetű. Rut-

I kai Zsigmond rendőrt őrizetbe vették.
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„Rudolf trónörököst" 
visszaviszik az egri 
elmegyógyintézetbe

Nagykőrös, január 15.
Félévvel ezelőtt Lnjosmizxén feltűnt egy 

idős férfi, aki Rudolf trónörökösnek ndfa 
ki mayát. A környékbeli lakosság vakon 
hitt a mesében, iigv, Imgy az áltrónörökös 
valósággal forrongásba Im.ta az egész vidé
ket. i\ hatóságok végül is inegsokulták a 
dolgot. Nyomozni kezdtek s kiderült, hogy 
a „trónörököst" Ferenc hál oly Adolfnak 
hu>:ák, sváb származású. hetven éves, 
patkányirtómester, akii orvosi megállapítás 
alapján bvszálliloitak uz egri clmegyógy 
intézetbe.

A hívek azonban a hatósági intézkedés
ben nem nvut'odlii'. meg és mindent elkö
vetlek a „Rudolf trónőrökös”-nek vitt em
ber kiszabadítása érdekében. Az akció si
kerrel járt és egy hittel ezelőtt a patkány- 
irlómcslert gondozásba adták egy nagykő 
rösi gazdához.

Csak hamar elterjedt Nagykőrösön a híre 
annak, hogy az ál Rudolf trónörökös a vá
rosban tartózkodik, s erre

valóságos népvándorlás Indult meg la
kására.

Az öreg sváb pedig gondoskodott arról, mi 
kép növelje tovább a köréje fonódó legeli 
dúl. Kijelentette az őt felkeresőknek, Uogv 
februárban lejár negyvenéves száműzetése 
és akkor újból

elfoglalja ősei trónját
és ekkor híveit magas méltóságokba fogja 
kinevezni. Elhíresztelte magáról, hogy biz 
tos helyen

hatalmas vagyona van elrejtve, 
amihez szintén februárban fog hozzájutni.

A hiszékeny embereket ezek a kijelenté
sek természetesen lázba hozták és a hívők 
izgatottan várják most már február eljöve
telét, amikor a „trónörökös" szavait valóra 
fogja vallani.

A hatóságok éppen ezért nem jó szem 
mel nézték a patkányirtómester újabb 
„működését' és hogy a közhangulatot le
csillapítsák, elhatározták, hogy „Rudolf 
trónörököst”

visszaszállítják az egri elmegyógyinté
zetbe,

ami — értesülésünk szerint — még a mai 
nap folyamán ténylegesen meg is fog tör
ténni.

Veszedelmes íialalkoru belörö 
mriódíuo.t le a rendőrség
Fiatal kora ellenére Is rendkívül veszedel

mes és sok öreg pályatársát megszégyenítő 
ügyességgel „működő" fiatalkorú betörőt be
helyezett ina a rendőrség letartóztatásba, aki
ről kihallgatása alkalmával kiderült, hogy nem 
először szerepelt már a nyomozó hatóság előtt

A szóbaníórgó fiatal gyerek tisztességes ipa
ros szülőktől származik, de egészen dalai ko
rúban lelk.'-l annyira megmételyezte az utca s 
a perifériák sötét nyomora, hogy elkerülte az 
iskolát s amikor szülei iparospályára adták, el
hagyta mesterét, csavargóit ti közben koldulás
ból, apróbb üzleti lolvujlásokbó) és lopásokból 
tengette életéi. Végid őt is utolérte a fiatal
korúak bírósagának sújtó keze s egyik fővárosi 
fiúnevelő-intézetben helyezték el. ahonnan 
megszökött, majd amikor megint elfogták, már 
jai’itóba utalták. Innen is néhány nap múlva 
elszokott. Ezután még ötször került javító
intézetbe, ahonnan alkalmas piManutban újból 
és újból megszökött, majd kültelki apacsok 
közé került, akik teljesen kiképezték a betörés 
nehéz munkájában.

A fiatal suhanc szombatról vasárnapra vir
radó hajnalon n Mária Terézia elemi iskola 
épületében felállított iparostanonc iskolába 
akart ál kulcs segítségével behatolni. Az. iskolá

zol -j azonban figyelmes lelt n zajra és éppen 
akkor érte tetten a fiút, amikor a: egy csomó 
kulccsal és feszítő szerszámmal felszerelve fe
szegette a tanári szoba ajtaját. A fin mene
külés helyett a.- iskolaszolgára támadt, aki 
■■. ónban ártalmatlanná h-tlc és átadta az őr- 
szemes rendőrnek. \ Hatul betörőt a fökapi- 
fanysiigon kihallgatták, aki elmondotta, hogv 
uz utóbbi időben

ül falbontásé* betörést kötetett el 
h főváros kiil'nibü/ö részéin. Ko.ben a rendőr
ségen a bűnügyi nyilvántartó segítségével meg- 
all ■ piloliák, hogy a fiatal suhanc egy régen 
keresett, rendkívül 'cszcdelmes betörővel azo
nos. Beismerő vallomása után letartóztatták és 
holnap már át is szállítják u üatnlkoruuk bíró- 
Fógúrn.
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Tizenhárom falbontásos betörést 
követett el egy kovácssegéd és egy 

fiatalkorú suhanc
Vasárnap letartóztatta őket a rendőrség

A főkapitányság detektivjei vasárnap dél- 
előli a Tek-ky-léren megfigyelés közben 
rendkívül gyanúsnak találtak egy fiataléin- 
béri, aki különféle holmikat kínált fel el
adásra. A detektívek egy ideig figyelték a 
fiatalembert, majd amikor alkudozni kez
dett egy járókelővel, hozzáléptek és igazo
lásra szólították frd. A megrémült alkalmi 
kereskedő rendkívül Idegesen és zavartan 
viselkedett, ellentmondásokba keveredett, 
különféle neveket mondott be, mire a rend
őrség emberei előállították a főkapitány
ságra, ahol kiderült, hogy Rámán Dezső 
kovácssegéddel azonos.

Román kihallgatása alkalmával elmon
dotta, hogy a felkínált áruk betörésből szár
maznak és rövidesen

tizenhárom falbontásos betörést Ismert 
be.

amelyeket egy fiatalkorú társával együtt 
követett el. Elmondotta, hogy a betörést

megelőzőleg a társa tartott terepszemlét a 
betörésre kiszemelt helyen és mikor alkui 
masunk találták az időpontot, az esti órák 
hun betörőszerszámmal fölszerelve beoson
tak a sötét házba, elbújtak a pincében s éj
szaka a pince menyezetét áttörve, behatol
tak az üzletekbe, amelyeket teljesen kifosz
tottak, majd reggel ugyanezen az utón el 
távoztak.

Román és a fiatalember feltűnő nagy sze
retettel viseltettek a csemege- és fűszer
kereskedések iránt és összes betöréseiket 
ilyen üzletekben követték el, ahonnét

a legdrágább borokat, pezsgőket, déli
gyümölcsöket és tengeri halárukat vit

ték el.

Román beismerő vallomása után előállítot
ták a rendőrségre fiatal bűntársát is, aki 
hasonló beismerő vallomást tett, mind kel 
tőjüket előzetes letartóztatásba helyezték.

A legújabb fantasztikus városi üzlet
A központi fűtésre berendezett városi épületek fűtésére magán

vállalkozók ajánlatot nyu/toítak be a fővároshoz
X városházán egy idő óta egymás kezébe 

adjuk a kilincsel a különféle ajánlattevők, 
akik fantasztikus terveket terjesztenek elő 
és igen gyakran a legfurcsább vállalkozá
sokba igyekszenek belevinni a fővárost.

A napokban is érkezett egy beadvány a 
városházára, amelynek benyújtói azt az 
ajánlatot teszik a fővárosnak, hogy saját re
zsijükben hajlandók bizonyos díjszabás el
lenében a központi fűtőberendezéssel ellá
tóit összes városi házak, intézmények, üze
mek

fűtéséről gondoskodni.
A vállalkozók, névsz.erinl egy Gercvich nevű 
mérnök és egy Hacker nevű bányatársulati 
tisztviselő garanciái vállalnak arra, hogy 
speciális takarékossági rendszerükkel

legalább 15 százalékos megtakarítást 
érnek cl.

Tekintve azt, hogy a főváros igen hatalmas 
összegeket fordil tüzelőanyagbeszerzésre és 
fűtésre már a 15 százalékos csökkenés is 
Igen tekintélyes uiegtakaritást eredmé
nyezne.

Értesülésünk szerint a tanács már lcgkö- 
lebbi ülésén határozatot akar hozni ebben

Szombaton délben n budapesti törvényszék 
egyik tanácsa példátlanul érdekes kártérítési 
pert tárgyalt. Kél református pap állott egy
mással szemben. Egy könyv megjelenése miatt 
indult meg n kél pap között a pereskedés s az 
egyik református tisztelelcs

34 ezer pengős kártérítést kér a másiktól, 
mert olyan kritikát közölt a könyvéről, amely
ből viszont rágalmazás! per támadt. Az ügy 
részletei és előzményei a következők:

Vrfn Benjámin református lelkész „Napra
forgók” címen könyvel irt. amelyben vallásos 
értekezleteket s lírai Írásokat közölt. A vaskos 
kötetnek, alighogy a könyvpiacra került, han
gos visszhangja támadt. A napisajtó egyrésze 
elismeréssel emlékezett meg Ván Benjámin 
munkájáról, míg viszont más oldalról kedve
zőtlen kritika fogadta a könyvel. A Kálvinista 
Szemlé-bcn Gombos Lajos református tábori 
lelkész irt bírálatot n könyvről s ebben

nemcsak n könyvről, de a szerzőjéről Is 
elítéld hangon emlékezett meg.

Itt kezdődött a két pap közötti háborúskodás. 
A Kálvinista Szemle cikke után Ván ellen el
járás is indult, sőt

fel is ftlggcsztclték állásától.
Közben Ván Benjáminhoz egymás után érkéz-

Síét református pap 34.000 pengős bírósági csatája 
Zita királyné, Prohászka Ottokár, Mailáth püspök 

és más előkelőségek leveleivel
Példátlanul érdekes kártérítési per a törvényszék előtt

A furfangos fogász
Egyleti tagnévsor, mint adóslista

Furcsa história kővrlkezniényeképen kerüli 
nz érd k lödét középpontjába B. 1. ur, a vizs
gázott fogászok egykori elnöke. A história Ira 
gikomikus. A tragikumét a komor csődeljárás 
adja meg, amellyel az ügy végződött, n komi
kumát pedig uzok a bonyodalmak, amelyek 
ezt a komor folyamatot megelőzték.

B I ur körülbelül, másfél évvel ezclŐII a 
Rákóczi utón pazar fénnyel rendelőt rendezeti 
be magának, a lapokban hatalmas hirdetése

az ügyben és az idei fűtési szezón hátralevő 
idejében próbaképen

a vállalkozókra akarja bízni

a kórházak, iskolák, fürdők cs egyéb épü
letek központi fűtését. Ha ajánlatuknak 
megfelelőlcg tényleg megtakarítás mutat
koznék a főváros fűtési számláján, hosz- 
szabb szerződés kötéséről fognak döntést 
hozni.

A magunk részéről nem tartjuk helyes
nek. hogy a főváros most újra magánvállal
kozónak akar bő hasznot hajló koncessziói 
juttatni. Hu tényleg fennáll az az eset, — 
amiben mi sem kételkedünk — hogy drága 
a fűtés, a főváros saját kezelésében, akkor 
meg kell vizsgálni, mi ennek az oka s sür
gősen hozzá kell fogni a hiba kiküszöbölé
séhez. A tanács utasítsa a középitési ügy
osztályt, hogy műszaki embereivel vizsgál 
tussá felül a fővárosnál uralkodó fűtési 
rendszert és saját hatáskörében végeztesse 
el azokat az átalakításokat és gazdaságos 
eljárásokat, amelyek mellett meg lehet 
szüntetni a tüzelöszerrel való felesleges és 
az ajánlattevők beadványával beigazolt po
csékolást.

tek n közéleti előkelőségek levelei, amelyekben 
elismerő hangon emlékeznek meg a könyvről. 
Így Prohászka Ottokár meleghangon levelet irt 
a szerzőhöz, Majláth Gusztáv ugyancsak elis
merően emlékezeti meg a könyvről, sőt

Lequcllióból, Zitu királynétól is levél ér
kezett,

melyben szintén elismerését fejezte ki a könyv 
felett. Ezekután Ván Benjámin a büntetőlör- 
vényszékhez fordult és rágalmazásért s becsü
letsértésért beperelte Gombos Lajost. Az ügy

eljutott egészen a Királyi Kúriáig, ahal 
Gombost pénzbüntetésre cl is Ítélték.

A rágalmazás! per lezáródása után Ván Ben
jámint rehabilitálták s csakhamar kinevezték 
lelkésznek vidéken. Ván Benjámin nem elége
dett meg a rágnimazási perrel, hanem kártéri 
tésl pert Indított ellene. Dr. Vargha Béla ügy
véd utján

3-1 ezer pengő kártérítésért beperelte lel
késztársát.

A törvényszék most tárgyalta az érdekes pert 
Ván Benjámin becsatolta a lequeitiói udvartól, 
Prohászka Ottokártól és más nőt aliilitá soktól 
kapott leveleit s egy egész sereg tanú kihall 
gatását kérte 

ket telt közzé, hogy a vizsgázott fogászok el
nöke X Y dr.-ral társulva megnyitotta ren
delőjét. A pazar berendezés, a hirdetések nagy
sága és sokaséga nagyösszegü pénzt emésztett 
löl, a hird.'lésekre azonban paciensek nőin 
igen Jelentkeztek A berendezésért, a hirdeté
sekért fizetni kellett, n. I ur, miután kellő 
tőke nem állt rendelkezésére, kölcsönöket vett 
fel. A hitelezők másfél éven ól türelmesen vá
rakoztak, A bonyodalom olt kezdődőit, ami

kor az egyik hitelezőnek eszébe jutott B l- a* 
tartozása és annak behajlása végett ügyvédjé
hez fordult aki meglátogatta B. 1. urat pazar 
eleganciával berendezett rendelőjében.

A fogászok különben tiszteletreméltó egyesü
letének egykori elnöke lekötelező szívélyesség
gel fogadta az ügyvédet és mosolygós arca csak 
akkor borult el. amikor az ügyvéd ügyfele ne
vében B. I. ur adósságainak törlesztését köve
telte. De a komor redők csakhamar elsimullak1 
B. I. ur arcán és szokatlan őszinlességgel beje
lentette az ügyvédnek, hogy — nincs pénze.

— Nincs pénzem, de becs'i’etes ember va- 
gyök és fizetni akarok - mondta B. 1. Hogy 
adósságaimat eddig nem fizethettem ki, az csak 
a szomorú gazdasági állapotok következménye. 
Nekem is rengeteg adósom van akiktől nem 
bírom behajtani a nekem járó összegeket.

Itt van hitelezőim névsora, ezt átadom ön
nek, ügyvéd ur, tessék behajtani járandó

ságaimat,
ebből kifizetem minden tartozásomat.

B. I. ur ezzel átadott az ügyvédnek egy ha
talmas listát, amelyen százötven név szerepelt. 
Az ügyvéd átfutotta a neveket és látta, hogy 
minden név mellett egy törzsszám áll. Érdek
lődve kérdezte, hogy mi jelentenek a számok* 
mire a vizsgázott fogászok egykori elnöke ki
jelentette, hogy ezek a számlakivonatok szá
mai. ezekre csak hivatkozni kell s az adósok 
minden bizonnyal fizetni fognak. Az ügyvéd

elfogadta B. I. ur ajánlatát, 
kijelentette, hogy B I ur adósságait behajtja 
s ebből ügyfeléi kielégíti. Amennyiben esetleg 
pénz jár vissza, ha netalán többel inkasszálna 
be, azt azonnal B. I ur rendelkezésére bocsátja.

Az ügyvéd, mint aki jól végezte dolgát, haza
ment s a listán szereplő százötven urnák azon
nal fizetési meghagyást küldöli szét. A fizetési 
meghagyásoknak

váratlan eredménye lett
Másnap az ügyvédi irodában nem lehetett mo 
zogni. Az egyik ur a másiknak adta a kilincset.

— A fizetési meghagyás ügyében jöttünk, —• 
mondották az ügyvéd titkárkisasszonyának —i 
nz ügyvéd úrral szerelnénk beszélni.

Az első urnái azonban meglepetés érte aZ 
ügyvédet. B. I. ur listáján szereplő adós inge
rült hangon jelentette ki, hogy B. I. urnák

egy fillérjével sem tartozik, sőt.
Az ügyvéd csodálkozott S a csodálkozásra 

bőven volt alkalma százöven beszélgetés alatt. 
Kiderült ugyanis, hogy a listán szereplő száz
ötven ur mind vizsgázott fogász, vagy fogteelv 
nikus. A lista, ami az ügyvéd kezébe került* 
nem az adósok listája volt, hanem

a fogtechnikusok egyletének törzsllstija.
A nevek niellett a számok nem számlakivonati 
számok voltak, hanem a tagok lörzsszámai.

Az ügyvéd nem tehetett mást, bocsánatot 
kért százötvenszer egymásután. Aztán egy rö
vid levélben tudomására hozta a történteket 
B. L urnák is. Egyben azt is közölte vele, hogy 
hitelezői megbízásából a csőd iránti kérelmet 
benyújtotta a birúsúgho/.'

Eredménytelen 
a nyomozás a boconádi 
vadásztragédia ügyében

Vasárnap temették el 
Martonfy Lajost

Eger, január 15.
CA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap; 

délután Eger város és Heves vármegye elő
kelőségeinek részvétele mellett temették el 
a boconádi vadásztragédia halálos áldoza
tát, Mártonfy Lajos vármegyei árvaszéki el
nököt. A temetési szertartást Matuska Mi
hály apátkanonok, Eger város plébánosn 
végezte. Az egyházi szertartás után Hevesi 
Gusztáv vármegyei főjegyző mondott bú
csúbeszédet.

A vadásztragédia részletei ügyében egyéb
ként még mindig

eredménytelenül folyik a nyomozás.
Vasárnapra sem tisztázódott az, hogy * 
vadásztársaság melyik tagja lőtte agyon té
vedésből a szerencsétlenül járt vármegyei 
árvaszéki elnököt. A gyanúsított Gábor 
Sándor intéző kihallgatása alkalmával ta
gadta. mintha az ő fegyvere okozta volna 
a szerencsétlenséget s az a hajló, aki a sze
rencsétlenség pillanatában Gábor Sándor 
melleti állott, tanúvallomásában azt han
goztatta, hogy Gábor Sándor fegyvere egy
általán nem sült el a kritikus időpontban.

L.OK t 1 -ff il i fii CSARNOK 

üész'elre olc óm Dohány-u 39. 
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Az ODOL a tudomány úttörője! 
Az ODOL a kultúra vívmányai 
A tudomány mai állása szerint 
bebizonyítható/hogy az ODOL 
a legjobb száj- és fogápoló szer

József főherceg és Áprily Lajos 
lesznek a Kisfaludy-Társaság uj tagjai

Irodalmi körökben már hetek óta érdek
lődéssel tekintenek a Kisfaludy Társaság 
szokásos évi nagygyűlése elé, amikor is a 
megüresedett tagsági helyek betöltése sorri 
kerül. Ez évben, mint ismeretes, két hely i 
megüresedett: Prohászka Ottokár és Peren 
czy Zoltán helye.

A két helyre valóságos harc folyik — a 
Kisfaludy Társaság régi tagjai közölt.

A tagok egyrészc ugyanis és maga Berze- 
viczy Albert is azon az állásponton van 
hogy a megüresedett költői helyre a modern 
magyar irodalom egyik reprezentánsát kell 
beválasztani, hogy így a Kisfaludy Társaság 
ne legyen kitéve állandóan olyan támadá 
soknak, amelyek szerint a Társaság more 
yen elzárkózik az uj idők szellemétől.

A Kisfaludy Társaságnak ezek a tagjai 
Babits Mihályt, a kiváló poétát tartják a 
legalkalmasabbnak arra, hogy beválasszál 
a Társaságba. A Prohászka Ottokár halálá 
val megüresedett tagsági helyre pedig — 
túlnyomórészt a Babits jelölése érdekében 
harcolók •—

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminisz
teri akarják jelölni, szónoki sikereinek 

elismeréseképen.
A Társaság tagjainak másik tábora azon

ban hallani sem akar sem Klebelsberg, sem

Sas Lászlóné, 
akinek nyelvét férje leharapta, 

a kórházi ágyon elmondja, 
hogy történt a merénylet

Babits beválasztásáról. Klebclsberg bevá
lasztásában politikumot látnak és azzal ér
lelnek, hogy a Társaság több mint félszáza- 
'los működése alatt mindig megóvta magát 
attól, hogy a napi politikát az irodalomba 
illetve a társaság életébe csempéssze. Babits 
Mihállyal szemben is averzióval viseltetnek 
i Társaság egyes tagjai éppen ezért, hogy a 
különben erős hátvédü ajánlásokat megbuk- 
'ássák, elhatározták, hogy

Klebelsberg ellen József főherceg, Ba
bits Mihály ellen pedig az erdélyi köl
tő, Apriiy Lajos nevét dobják bele a 

küzdelembe.

József főherceg két szép könyve révén már 
unugy is tiszteletbeli tagja a Társaságnak, 
íprily Lajos mellett pedig azzal érvelnek, 
hogy az éjszakitott területek egyik repre
zentáns költője, akinek beválasztása any- 
lyit jelentene, hogy az elszakított területek 
rodalomra is kapcsolatba kerül a hivatalos 

magyar irodalommal.
A küzdelem, még teljesen zárt ajtók mö

gött folyik. A nyílt szavazásra azonban rö
videsen sor kerül. Nemcsak a Kisfaludy 
Társaság tagjai, hanem valamennyi irodal
mi körben kíváncsian várják most: kik 
fognak győzni: Klebelsberg. vagy József 
főherceg, Babits vagy Apriiy hívei?

nyelvemet s rettentő erővel átharapta 
azt.

Hogy utána mi történt, nem tudom, mert 
elájultam.

Ennyit mondott Sas Lászlóné, akit a 
Rókusbán nap-nap után a kiváncsi idege
nek egész csoportja keres fel s akinek elő
adásából az eddig nyilvánosságra került el
beszélésekkel szemben egészen másképpen 
bontakozik ki a csaknem páratlanul álló 
merénylet ügye.

Megtudtuk még az orvosi információkból 
azt is, hogy Sasné, akin Ilültl professzor

Tizenkétórás bridge-meeting a 
Lipótvárosi Kaszinóban

Ötszáz feketét, rengeteg konyakot és több ezer 
cigarettát fogyasztottak el a versenyzők

Szombaton zajlott le a Lipótvárosi Ka
szinó szokásos évi bridgeversenye, amely 
igazolta, hogy a rummy-láz ellenére is 
mennyi szenvedélyes hive van a bridge-nek, 
ennek a decens, finom társasági játéknak. 
A verseny iránt szinte hihetetlen érdeklődés 
nyilvánult meg. Nemcsak a Lipótvárosi Ka
szinó híres bridgező tagjai vettek részt a 
versenyben, hanem hozzátartozóik közül is 
azok, akik szintén hódolnak ennek a játék
nak.

összesen százhuszonnyolc versenyző In
dult.

Szombaton délután öt órakor kezdődött a 
mceting és vasárnap hajnalban öt órakor 
ért véget.

A teljes tizenkét óráu, félnapon át 
tartó mérkőzés során sokan kidőltek.

A versenyzők túlnyomó része azonban bírta 
az iramot. A százhuszonnyolc versenyző, 

hajtotta végre a nyelvmülétet, már jobban 
van, állapota javul s többheti kórházi keze
lés után teljesen felgyógyul, beszélőképes
ségének azonban — orvosi kifejezés szerint 
— körülbelül hatvan százalékát elveszti.

Mikor búcsúzunk Sasnétól, bemutatják 
nekünk Sasné leányát, egy tizenhateszten 
dös magas leányt. A lcánv eltartásáról ar 
anya most, hogy kórházba került, nem tud. 
gondoskodni. A szerencsétlenül járt asz- 
szony erre való tekintettel megkért minket, 
hogy a Hétfői Napló utján indítsunk akciót, 
ho'gy némi segélyhez jusson.

ír. k.)

hölgyek és urak ötszáz feketét, rengeteg ko
nyakot és több ezer cigarettát fogyasztottak 
el.

A hölgyversenyzők között volt egy ,aki 
egymaga busz feketével és száz cigaret
tával csillapította idegeit a bridgeverseny 

izgalmaiban.

Az éjszaka folyamán egyre több és több ér
deklődő gyűlt össze a kaszinó helyiségében, 
hogy az eredményt várja. Hajnali öt órakor 
nagyszámú közönség elölt hirdette ki a 
zsűri a bridgeverseny eredményét. Érdekes, 
hogy a verseny pálmáját hölgy vitte cl

Köblösek Nusi volt a verseny első he
lyezettje. Második Bont a Armandné, 
harmadik Szőtt ősi Sándor gyógyszerész, 
negyedik pedig Elek Dezső vezérigaz

gató lett.

A bridgetornát a reggeli órákba nyúló tánd 
követte.

Nem csókolódzás, hanem fojtogatás közben követte el 
tettét a brutális férj. — Az asszony majdnem teljesen 

elveszti beszélők épességét
A bűnügyi krónikák szenvedő hősei kő

iül kétségkívül élénk érdeklődést váltott ki 
Sas Lászlónénak a személye, akinek férje 
egy héttel ezelőtt a nyílt utcán leharapta a 
nyelvét. A Hétfői Napló munkatársa vasár 
nap a Rókus-kórházban beszélt a szeren
csétlenül járt asszonnyal és beszélgetés 
közben megtudta, hogy egyáltalán nem 
olyan körülmények közt történt Sasné nyel
vének leharapása, mint ahogy az első ver
ziók szerint Ilire terjedt.

Nem csókolódzás közben harapta le 
Sas feleségének nyelvét, hanem fojto
gatta az asszonyt s eközben harapta át 

nyelvét.

MEINL
UJTERMÉSŰTEA

THREE STARS
Rendkívül finom, illatos Darleeling jellegű, 
intenzív aromáju indiai keverék. Dobozban 
körülbelül ‘/a angol font...................... P MO

Sas Lászlónéf, aki a Rókus-kórház sebé
szeti osztályán, a félemeleti 17-es számú 
kórteremben fekszik, rokonainak, ismerő- 
rőseinek s a kíváncsiskodó idegeneknek 
nagy csoportja állja körül.

Középkorú, szökehaju, szélesarcu nő 
Sasné, akiről nyomban az első percben 
meg lehet állapítani, hogy

beszélőképességét részben már vissza
nyerte.

Szája rendkívül duzzadtnak látszik, nyel
vét amelyből

egy centiméter hosszúságú és két és fél 
centiméter szélességű darab hiányzik, 

kötés fedi. Sasné, mikor megtudja, hogy 
újságíró érdeklődik iránta, beszélni akar, 
törve mond is egy-két mondatot, de látszik, 
hogy a beszéd nehezére esik.

— Az igazságot tessék megírni, az Iga
zat! — mondja Sasné rendkívül izgatottan.

Sasné részben szóval, részben a rétikul 
jéből előhúzott papírlapokra Írva, részben 
gesztikulálva meséli el a merénylet törté
netét,

— Tessék megírni kérem, hogy nem úgy 
történt a szerencsétlenség, ahogy annak híre 
terjedt s ahogy a lapok megírták. Férjem, 
Sas László, akivel az utóbbi időben nem él
tem együtt, állandóan kellemetlenkedett, 
lakásomból elvitt több tárgyat is, amely az 
én tulajdonom volt s gyakran lesett rám az 
utcán, ugylátszik féltékenységből. Én sza
bónő vagyok s ma egy hete, vasárnap este 
elmentem hazulról, hogy egyik rendelőm
nek ruhát szállítsak haza. A Rózsa-utcában, 
a Szegénybáz-tér közelében egyszerre csak 
hczzámlépctt volt férjem, beszélgetés köz
ben

a néptclen utcán hirtelen rámtámadt s 
oly erővel kezdeti fojtogatni, bogy u 
szorongatás közben nyitott szájjal le
vegő után kapkodtam. Ekkor történt a 
merénylet. Miközben lihegtem, egy 
szempillantás alatt fogai közzé kapta

megérkezett
a világhírű, minőségben utolérhetetlen

Saluafor
idénysör-különlegesség!

Kimérések, amíg a készlet tart:

Bandi Ferenc éttermei VIU., József-körut 46.

Baum János éttermei VI., Andrássy-ut 51. 

Bíró Dénes élteiméi IV., Vámház-körút 16.

Bokor Ferenc éttermei VII., Baross-tér 13. 

Cári tan szálló éttermei és sörözője 
Démusz János Nyugati p. u. éttermei 
Erzsébet pince és étterem,

Szabó Imre Erzsébet királyné szót'1
IV., Egyetem-utca 5.

Holimann János éttermei n, ma.. 

leszel Vince éttermei vn„ nmcm «. 
Mayer Pál éttermei u., PMHy-tér«.

Újpesten:

Özv. Spilzer Mérné éttermei Arpád-ut 84.

Palackozva a kavthazawan, minden jobb fűszer u csemegüüzetöenM a Corvin Áruházban 
VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TÁPSÖR1

Vezérképviselet! Mezfjy és Társa, Budapest, VII., Egressy-ut 20 c. 

felefonrende lések : József 324—öl.

Nedeczky Jenöné Éttermei Óbuda, Főtér 

Neiger-étterem VI, Teréz-körut 4.

Pilscni Éttermek és Sörcsarnok Zlgadó-tér 3.' 

Pptzmann Mátyás éttermei VIII., Üllől-ut 6.

Rigler János éttermei 11., Iskola-utca 44. 

Reltinger Márton éttermei iioX Mikiős.uti.t 
^chmidholíer Vilmos éttermei n, Fő-utca 8.

' warcz Milliós Éttermei ix. Boráro8-tér 

«etz István sörcsarnoka UJ'c'SL < 
piepel Feslrérek Erdélyi Borozója

| Szepesi Frigyes éttermei v.. E^ébet-tér i.

Kispesten:

Lukács Béla éttermei üwi-ut
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ilIRBJÍ
— Időjárás. A Meteorológiai Intézel 

vasárnap az időjárásról a következő 
prognózis! adta ki: Ügyelőre még gyenge 
éjjeli fagy. később enyhébb és csapadé
kosabb idő párható. •

— József főherceg én Auguszta főherceg
nő u debreceni jogászbűlon. József főher
ceg és Auguszta főhercegnő szombaton este 
Debrecenbe érkeztek és megjelentek a jo
gászbálon. A vasárnapot Debrecenben Had- 
házy Zsigmond főispánnál töltötték és dél 
után visszautaztak n fővárosba.

— Ilerrmannn miniszter u kelenföldi 
evangélikusok felügyelője. A kelenföldi 
evangélikus egyházközség vasárnap délelőtt 
tél tizenkét órakor ünneplés közgyűlés ke
retében iktatta be hivatalába az. egyházköz
ség uj felügyelőjét, Herrmann Miksa keres 
kedclcinügyi minisztert.f/errmonn Miksa ke 
rcskcdelcmügyi miniszter átvéve az. elnök- 
lést, elmondotta ünnepi beiktatási beszédéi 
Kifejtette, hogy azért fogadta el egyházfel 
ügyelői megválasztatását, mert dokumen
tálni akarja ezzel azt a törhetetlen meggyé-- 
zőilését, hogy a nemzet legfontosabb fenlar- 
tőja, institúciója az egyház, s mindenkinek, 
különösen a magasabb állásban lévőknek 
szolgálniuk kell az egyházat.

— Dorottya hercegnő sürgősen Prágába 
utazott n Kóburg örökség ügyében. Nagy 
feltűnést keltett a fővárosban, hogy pénte
ken Budapestre érkezett kíséretével Iioroty- 
tya szósz kóburg-góthai hercegnő. Az. elő
kelő vendég érkezése a nyilvánosságot sokat 
foglalkoztató A'őburg-örökséggel van össze
függésben. Dorottya hercegnő tegnap dél
előtt ügyvédje, dr. Káhlor Gyula a német 
követség jogtanácsosának kíséretében meg
jelent a íőudvarnagvi bíróság ulclnökénél, 
<lr. Makog Dezsőnél és bejelentette, hogy a 
főudvarnagyi biróaiig előtt folyó per január 
huszonnegyedikére kitűzött tárgyaláson 

is uktiv belekapcsolódik a perbe, 
:> cseh és osztrák bíróságokat is fog 

lalkozlatjii. Délben unokatestvérénél. József 
főhercegnél ebédelt, délután pedig Izabella 
főhercegnőnél volt teán. .Szombaton este a 
JInnguria .szálló nyilvános éttermében va
csorázott kíséretével és dr. Káldor Gyulával, 
ahol megjelenése nagy feltűnést keltett. 
Dorottya hercegnő elbűvölve hallgatta n ci
gányzenét és vidám hangulatban mesélt né
met kíséretének Magyarország szépségéről 
és Magyarországon töltött évei emlékeiről. 
Vacsora közben telefonon jelentkezett prá
gai jogtanácsosa és olyan adatokat közölt 
vele, amelyek szükségessé tették, hogy Bu
dapesten tervezett tartózkodását félbesza
kítsa és Prágába utazzék. A társaság éppen 
csuk befejezte u vacsorát és a hercegnő kí
séretével együtt a 8.30-as gyorsvonattal Prá
gába utazott.

— Katolikus nap nz Erzsébetvárosban. A 
Keresztény Gazdasági Párt képviselőtagjai n 
Katolikus Népszövetség vezetőinek közre
működésével vasárnap délelőtt n főváros 
VII. kerületében nagyszabású katolikus na
pot rendeztek. Eddig évente négy-öt kato
likus nagygyűlést tartottak a vidéken és 
egyel Budapesten, a Vigadóban. Ezt a gya
korlatot változtatták meg most úgy, hogy 
Budapesten is évenle többször tartanuk ka
tolikus napokat és pedig ugyanabban nz 
órában több helyüll. Vasárnap délelőtt a 
leglátogatottabb katolikus nagygyűlés a 
Katolikus Legényegylet dísztermében volt, 
nhol Huszár Károly a családi életről, Kardi 
Kristóf n pályaválasztásról és Hotnonnny 
Tivadar a katolicizmus szociális feladatairól 
beszéltek. Ugyancsak látogatott volt a Reg- 
num Mariam nagytermében tartott gyűlés is. 
ahcl í-r/prr Miklós és Láng János beszéltek 
H’oí// Károknak a Keresztény Kaszinó 
nagytermében kellett volna beszélnie, itt 
azonban mindössze J0 50 hallgató gyűli 
egybe, úgyhogy Woljf Károly felszólalás 
nélkül távw.oít. A gyűléseken kizárólag ka 
tolil.,1-. hitéleti kérdéseket tárgyaltak.

- A vatikáni magyar követ estélye. Barcza 
György \ ilikáiti magyar követ és felesége, 
snsárnap este ebédet adlak, amelyen meg
jelent k; Tér fi Béla volt miniszter, Zsem- 
bery István, az Országos Katholikus Szövet 
ség ügyvezető alelnökc, Tőrök Kálmán pre- 
lótus-kanonok. Vrnr.-ef Endre prelátus- 
kanonok, Madarász István, a lipótvárosi Ba
zilika apútplébánosu. Jeszenszky npátplé 
bánó*, l.uttor Ferenc pápai kamarás, Est 
terhű zy Kózmér gróf, Wodianer Andor kö
vetség! tanácsos.

a

Kétségtelen, hogy a szezon legmulatságosabb bohózata

FŰUAROSI 
OPERETT- 
SZIHHAZ

Legdrágább fi 
hely 0 pengd

i llel « arakor mar nyitva a 

lungaia gözlürdöt^

__________ HÉTFŐI NAPLÓL__.____  

ötven autótaxi 
rendszámot kap a Műegyetemi 

Hallgatók Segélyegyesülete
Szigorló mérnökök a volán melleit

A székesfőváros, mint '^méretes, elhatá 
rozta, hogy a forgalom jobb lebonyolít:’sa 
érdekében újabb 250 nutótaxi rendszámot 
engedélyez. Az uj rendszámokért

nagy tülekedés Indult.
Volt bérkocsisok, mngánbérfuvarozók, 
soflőrök B-listás tisztviselők, nyugdíjas 
katonatisztek és a legkülönbözőbb társa
dalmi osztályból kikerülő emberek voltak 
a pályázók. Természetesen részt kívánnak 
az uj engedélyekből a közlekedési vállald 
tok is: a Marta én a plrostaxi vállalat is. 
Tegnapelőtt értekezlet volt a városházán 
ebben az ügyben Folkushá.-y Lajos alpol
gármesternél. Az értekezleten a Ripkn-párt 
részéről Koznia Jenő, a Keresztény Községi 
Párt részéről Woljf Károly, u demokraták 
részéről Hajdú Marcell, a szocialisták ré-

régi

—< Serédi hercegprímás vasárnap átvette 
Rómában templomát. Rómából jelentik: 
Serédi Jusztinián dr. bíboros, Magyarország 
hercegprímása, vasárnap délután négy óra
kor átvette tituláris templomát, a Szent 
György és András-templomot, amely cim 
Lualdi palermói érsek halálával vált sza
baddá. Az ünnepélyes szertartáson sok elő
kelőség és a magyar kolónia tagjai, vala
mint a Magyarországból érkezett zarán
dokok jelentek meg.

— A szegedi liadikölcsűnjegyzök a valorizá
ciós törvényjavaslat ellen. Szegedről jelentik: 
Vasárnap délelőtt n szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamara* helyiségében tartották nagygyűlé
süket a szegedi hadikölcsönjegyzök, amelyen a 
v-úros társadalmi életének számos előkelősége 
jelent meg. A gyűlés. amelyet Kelemen Béla 
nyug, miniszter hívott egybe, mindvégig izgal
mas lefolyású voll s határozati javaslatában 
a jelenlegi valorizációs törvényjavaslat ellen 
foglalt állást s olyan törvényjavaslatot követel, 
amely a hadlkölcsönjegyzők Igényeit teljes 
mértékben kielégíti. A nagygyűlés határozati 
javaslatát megküldi az országgyűlés mindkét 
házának, Szeged város országgyűlési képviselői
nek, köztük Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszternek.

— Egy clzüllöft banktisztviselő rabló
támadása. Tegnap este Langfelder Samuné, 
háztartásbeli nő az Alpár-ulca 8. számú 
házból ál akart menni a szomszéd házba. 
Alig lépett ki a kapun, melléje ugrott egy 
fiatalember, kilépte kezéből ridiküljét és 
futásnak eredt. Langfclderné segélvkiíiltá- 
saira figyelmesek lettek a járókelők, akik 
közül egy lüzérkatona és egy civil üldözőbe 
vették a menekülő támadót. Csatlakozott 
hozzájuk a közeli rendőrörszem is. Néhány 
percnyi üldözés után elfogták a merénylői 
és megkötözve a főkapitányságra vitték. Itt 
kiderüli, hogy Farkas László a neve, hu
szonöt éves banktisztviselő. Már régebben 
állás nélkül van. A jó családból származó 
fiatalember clzüllötl, ivásra adta magát és 
hogy pénzhez jusson, rablótámadást köve
telt cl. Kihallgatása után letartóztatták.

, — Nagy türrladnlnm •*< Oktogon-téren. 
Nagy tüzriadalom támadt vasárnap este az 
Oktogon téren. Egy járókelő 11. óra tájban 
megrémülve vette észre, hogy az Andrássv- 
ut ól. számú ház tetejéről — ahol több 
fényreklám vnn elhelyezve — sűrű fiist- 
gomolvngok törnek elő. A látványra percek 
alatt többszáz főnyi embertömeg verődött 
össze, akik rövid időre a forgalmat is meg
bénították. Azonnal értesítették a tűzoltósá
got, amely a szomorú emlékezetű Modiano 
tűz hatása alatt teljes apparátussal rövide
sen a helyszínen termeti és megállapítot
ta, hogy csak jelentéktelen kéményt tíz 
okozta a nagy riadalmat. A tűzhöz Blasniek 
Hugó főtiszt vezetése alatt kivonuló köz
ponti. IV., V. és VI kerületi tűzoltóság rö
videsen eloltotta a tüzet.

— Miniszteri kinevezés Betgrádban. Betérőd
ből jelentik: A király kinevezte belügyminisz
terré Radoulcs Csedát, Krayujevác rudikálls- 
párli képviselőjét. A belügyi tárcát eddig Vu- 
ktesevics miniszterelnök töltötte be. Az uj 
belügyminiszter már letette az esküt és átvette 
a minisztérium vezetését.

szél-öl Büchler József jelent meg.
Az értekezlet egyhangúlag hozzájárult 
ahhoz, hogy 250 rendszámból ötvenet 
a Műegyetemi Hallgatók Segélycgyesü- 

letc kapjon.
segélyegyesületnek az a célja, hogy gé-A segélyegyesületnek az a célja, hogy gé

pészmérnök hallgatókat és szigorló mérnö
köket ültessen a taxikba, akik gyakori fel 
váltással teljesítenének sofförszolgálatot, 
hogy idejük legyen tanulmányaikat foly
tatni. Lehet azonban, hogy a hallgatók 
szakszerű ellenőrzése alatt hivatásos soffö 
rökkcl dolgoznának

A vállalkozás nyereségét a szűkös kö
rülmények között élő műegyetemi ifjak 

segítésére fordítják, 
hogy enyhítsenek helyzetükön és lehetővé 
tegyék tanulmányaik elvégzését.

annyi ereje, 
a támadó 

Kézrekerité-

— Kedden temetik Létay altábornagyot. 
Létay Gyula altábornagy, aki tegnapelőtt 
öngyilkosságot követett el, vasárnap éjszaka 
a Rókus-kórházban meghalt. Temetése ked
den délután 3 órakor lesz a Kerepesi-uti 
temetőből a főváros által adományozott 
díszsírhelyen.

— Gyilkosság! kísérlet Debrecenben. Va- 
árnap délután özvegy Csendon Jánosné- 

hoz beállított egy urias külsejű férfi, aki 
elmondotta, hogy erdélyi menekült tisztvi
selő, napok óta munkanélkül van és ebédet 
kért. Az asszony megsajnálta a kolduló em
bert, leültette és ennivalót adott neki. Ebéd
közben a látogató hirtelen felállt, felraga
dott egy fahusángot és az asszonyt fejbe
vágta. Csendonnénak még volt 
hogy segítségért kiáltson, mire 
kiugrott az ablakon és eltűnt, 
sérc megindult a nyomozás.

— A Nemzeti összetartás Szövetsége közgyű
lése. Díszes közönség jelenlétében vasárnap 
délelőtt tartotta a Nemzeti Összetartás Szövet
sége rendes évi közgyűlését a Szövetség Vám- 
ház-körut 2. szám alatti helyiségében. A gyűlé
sen, amelyen Appgnyj Albert gróf elnökölt; 
resztvettek Zichy János gróf, Lukasích Géza 
báró, Széchényi József gróf, lovag Sypniewsky 
Ferenc és még számos társadalmi és katonai 
előkelőség. A gyűlés megemlékezett a Szövet
ség múlt évi működéséről, foglalkozott a zár
számadással és a folyó évre szóló költségvetés
sel, majd Sigray Antal és Jankovics Bésán 
Endre grófokat, Ottruba Károly ezredest és 
Marsovszky Ivor miniszteri tanácsost köz
felkiáltással újból igazgatósági tagoknak vá
lasztották meg

— A Rovat Pálmateremben minden este 
Ferry Kowarik Wien közkedvelt zor.goru- 
humoristája játszik, ahol a közönség táncol.

— Saásdy Aliz megvette a Szenestáda-mula- 
tól. Ej színnel gazdagodik a pesti éjszaka csü
törtöktől kezdve. Saásdv Aliz, aki az Apolló- 
kabaré kitűnő képességű dizőze volt, hosszas 
londoni tartózkodásából visszatérve, megvette 
a .Szenesládát és n párizsi „Chez Barer" 
mintájára, müvészbárt csinált belőle, ahol a 
főváros előkelő müvésztúrsadalma talál majd 
kellemes szórakozóhclvra.

— Nyilatkozat. A következő sorok 1 
tételére kértek fel bennünket: A : 
Napló 1928. évi január hó 2-án 
jeleni: „Súlyos testi sértésért
jelentettek és 25.000 P kártérítésre 
teltek egy budapesti gyárost. Mástól 
nyomozott az özvegy, hogy megállapítsa, 
ki gázolta el férjét” cimü cikkre vonatkozó
lag kijelentem, hogy én, illetve az én 
autóm Megadja Pált nem gázolta el, a gá
zolás idejében autóin nem is volt kint a 
garagcból. A gázolás helyén nemcsak a 
Deutsch-féle majorba, hanem a Lipták- 
gyár telepére is visz az ut. Riemer Oszkár.

(A Llpták-részvények kicserélése Ganz- 
Danubius részvényekre.) A két említett társa
ság fúzióját b cégjegyzékbe bevezették és igs 
aktuálissá vált a Lipták-gyár részvényeinek 
Ganz-Danubius-részvényekre való átcserélése. 
Tizenöt darab Liplák-részvényért egy darab, 
1927 január t-től osztalékjogosult Ganz-Danu- 
bius-részvényt adnak cserébe. A cserét 1928 feb
ruár l-löl kezdődőleg december 31-ig az Angol- 
Magyar Bank főintézetének pénztára (Vilmos 
császár-ut 32.} fogja eszközölni. A részvény
cserénél sok cselben Ganz-Danubius tört (há
nyad) részvények fognak adódni és abból a cél 
ból, hogy a részvényesek megkiméltcssenek a 
törtrészvényekkol járó kényelmetlenségektől, 
Intézkedés történt, hogy a részvényes a banknál 
az esetleg adódó törtrészvénvt a mindenkori 
tőzsdei középárfolyamon 'költségmentesen vagy 
eladhassa, vagy pedig egész részvényre kiegé
szíthesse. Ez a kedvezmény ez év julius végéig 
szól. Törlrészvényeket — amennyiben ilyenek 
tényleges kiadását valaki kívánná — kizárólag 
a Ganz-Danubius R.-T. főpénztára (X., Kőbá- 
nyni-ut 31.) fog kiszolgáltatni ez év március 
1-tör kezdve.

közzé- 
Hétfői 

meg- 
fel-

MdaoM’, Erzstttt-Mrm 21.
Nssy katalógust 40 tat. illésében poiMa bfnncntve kdldCt

Belvárosi Honthv Hanna Nász-
Színház Berky Lili, Delly, Gózon éjszaka

Nem mulaszthatom el, hogy köaiönetem mel
lett dicsérettel meg ne emlékezzem a mohai 
Agncs-forrás felséges vizéről Mert igazán üdítő 
hatása, kellemes ize, mintaszerű kezelése és 
tisztasága első helyet biztosit számára Gyo
morhurutnál, az emésztőszervek bántalmaínál, 
gyomorégésnél páratlan hatású. Bányai Berta
lan dr gyermek és ideggyógyász, Szabadka.

— Huszár Károly és Vészi József a 
felsőházban. A legközelebbi jövőben a 
felsöházba két uj tagot neveznek ki. A 
Hoitsij Pál halálával megüresedett helvro 
Vész/'Józsefet, a Pcslcr Lloyd főszer
kesztőjét nevezik ki. A kitűnő publicis
tát már a felsőház megalakulásakor ki 

akarták 
lotla t

L.'.k nevezni; ekkor ö maga hári- 
;-;;a el magától ezt a kitüntetést.. A 
felsöház másik uj tagja Huszár Károly, 
a Munkásbiztositó elnöke lesz, aki 
tudvalevőleg lemondott mandátumáról 
s aki igy a felsőházban folytatja politi

kai pályáját.

— Robbanás a newyork! földalatti vasú
ton. A newyorki földalatü vasul egyik alag 
útjában heves robbanás történt. A robbanó* 
pillanatában csak kevés ember volt az 
alagutban és annak köszönhető, hogy a rob
banás következtében csak egy ember halt 
meg és heten megsebesültek. A rendőrség 
az eset mögött merényletet gyanít és át
menetileg elzárta az alagutat.

— Mi! kell tudnunk a táplálkozásról? A he
lyes táplálkozás fontosságának kérdését érde
kesen vitatta tegnap dr. Biró Károly^ orvos az 
Uránia Színház tudományos előadásán. Világos 
fejtegetéseivel meggyőzően adta elő a modern 
ember táplálkozásának hibáit. Helyteleníti leg
finomabb tápszereinknek a lisztnek, cukornak, 
rizsnek túlságos finomítását, ami által elvesz
tik ezek az anyagok legkiválóbb értéküket, 
elsősorban a vitaminokat. E tápszer, mely főleg 
az életerőt magukban rejtő nyers növényi csi
rákból és bizonyos növényfajok kisajtolt levé
ből készül, Magyarországon is forgalomba 
kerül,' Arnca vitamíntápszer néven.

Táncpalota
Révay-

Záróra

utca 18.

órakor

— A Magyar Cionista Szövetség közgyűlése. 
A Magyar Cionista Szövetség fennállása óta 
vasárnap délelőtt tartotta első nyilvános nagy
gyűlését abból az alkalomból, hogy huszonöt
évi kísérlet illán a kormány jóváhagyta a szö
vetség alapszabályait. Dr. Ősziem I.ipót elnöki 
megnyitója után határozati javaslatot terjesz
tett élő, amely szerint a szövetség intézzen 
feliratot Bethlen István gróf miniszterelnökhöz, 
amelyben köszönetét fejezi ki alapszabályaik 
jóváhagyásáért.

— Orvosi hír. Dr. Komor István egyet, orvos
tudor rendelője V. Pannonia-u. 2/b. földszint. 
Telefon: 221—05. Rendel d. u. 4—5 között.

— A m. kir. osztálysorsjáték 4-ik osztá
lyának húzása már szerdán, 18-án kezdődik. 
ÍJ ne felejtse a megújítási összeget húzás 
elölt megfizetni, különben a nyeremény
igénye megszűnik.

TAGFELVÉTELI 
iiiimET.Tiísyv

A pesti C.hcvra Kadlsa elöljárósága a tagfelvétel 
(óljából való jelentkezés idejét a tömeges jelentke
zésre való tekintettel f. év február hó 1-ig meg- 
hcsssabbitntta. Jelentkezni lehet a pesti Chcvra Ka- 

•rfisa titkári hivatalában (AT. Laudon-utca 3), ahol a 
jelentkezést lapok is felvehetők.

//

Alapú tatait 1694
LEGJOBB
D A D LEGOI.CSÓBD

“■ PAP.„
Kárpitosára, vas- 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, KUggttny, ágy- és asn 
talterítők minden kivitelben kapba óK

ŰlCHHER JA'NOS
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Bonyodalmak egy nő ügyvédjelölti 
kérvénye körül, 

mert a miniszteri rendelet ellenére vették lel a jogi 
fakultásra, amit sikerrel el is végzett

'A» ügyvédi kamara választmánya szomba
ton esti1 Petrtk Aladár dr elnökletével ülést 
tartott, melynek napirendjén a jelentkező 
ügyvédjelöltek kérvénye felett való döntés 
szerepeit. Az iilé* sablónszeriien folyt 
le, midőn Rendi Sándor dr. ügyvéd — 
általános meglepetésre — egy női felölt kérvé
nyét terjesztette elő, aki egy budapesti ügy
védhez való bejegyzését kérte. A kérvény 
azért keltett feltűnést, mert kiderült, hogy a 
jelentkező hölgy a törvény ellenére

1922-ben iratkozott be a pécsi egyetem jogi 
fakultására

és azt szabályszerűen el is végezte.
Tudvalevő, hoRy a fióro/j/f-korinány meg

engedte, hogy nők is beiratkozhassanak az elő
lük eddig elzárt jogi fakultásra. Többen éltek 
is az alkalommal és úgy a pesti, mint a vidéki 
jogi fakultásoknak több női hallgatója volt. 
.4 konanun bukása után

a kultuszminiszter megtiltotta az egyete
meknek, bogy a jogi fakultásra nőket 

vegyenek fel
s csupán a már előzetesen befratkozottaknnk 
engedte meg, hogy befejezhették tanulmányai
kat.

Az ügyvédi kamara választmánya a felent- 
kezö női ügyvédjelölt Írásai alapján mégis azt 
áliapitotta meg, hogy az illető hölgyet — az 
érvényben levő miniszteri rendelet ellenére — 
a pécsi egyetem 1922-ben rendes hallgatóul 
vette fel a jogi fakultásra, ezt az illető kitűnő 
eredménnyel el is végezte, decemberben dók 
tóráit és ez alapon jelentkezett, mint ügyvéd
jelölt, a kamaránál, ahol bejegyzését kérte. 
Felmerült tehát a kérdés: miképpen vehették 
fel a lányt a jogi fakultásra? A pécsi egyetem 
tévedett-e, vagy valami rendkívüli engedély
ről van sző? A kamara választmánya végül is 
a döntést az ügy megvizsgálásáig elhalasztotta.

A rendkívüli esel ügyében érdeklődtünk a 
választmány egvik tagjánál, aki a következő
ket mondotta:

— Az iigy mindenesetre érdekes, mert a 
miniszteri rendelet értelmében a hölgy . nem 
iratkozhatott be a pécsi egyetem jogi fakultá
sára és igy azt el sem végezhette, törvény
szerűen tehát nem is lehet jogi doktorátusa. 
Ezzel szemben bizonyítványai szerint tényleg 
felvették az egyetemre és a fakultást ténylege
sen el is Végezte. .4 kultuszminisztériumhoz 
fogunk tehat fordulni az ügy tisztázása végett 
és a választmány csak az ilt szerzett feivilá- 
positós nlan'én fogta meghozni döntését.

Tisztességtelen verseny miatt 
ieijelentették a gyógyszernagy

kereskedők egyesületét
Különös harc a gyógyszerszakmában

A Gyógyszerírrunagykereakedők Egyesülete 
ellen a budapesti kereskedelmi és iparkamará
hoz

feljelentés érkezett tisztességtelen verseny 
elmén.

Érdekes előzményei vannak ennek a főijeién 
lésnek

Néhány hónappal ezelőtt a gyógyárunagy
kereskedők a feljelentés szerint elhatározták, 
hogy egyesületük felhasználásával olyan meg
állapodást létesítenek a külföldi gyárakkal, 
amely nz egyesület kötelékébe tartozó nagy
kereskedőknek nz egyesületen kívül álló cégek
kel szemben különös előnyt biztosit. Igv meg
állapodtak abban a külföldi gyárakkal, hogy

n legfontosabb gyógyárukból csak az egye
sület tagjainak szállíthatnak a gyárak.

Az egyesületen kivül állók a megállapodás 
után valóban nem jutottak sem aspirinhez, 
sem egyéb olyan cikkhez, amelyre pedig első
sorban szükségük volt.

Szcptemhcr 15-lkc óla tart már ez a fur
csa helyzet a gyógyszerészszakr.lóban.

Az cffvesfdofen kívül állók most már mindent 

elkövetlek, hogy bejussanak az egyesületbe, de 
eredménytelenül, mert uj tagol egyszerűen 
nem vettek fel. Ezek utón a kizárt s a gyógy
áru nélkül maradt nagykereskedők a Keres
kedelmi Kamarához fordultak és dr Sándor 
László utján

tisztességtelen verseny címén feljelentették 
az egyesületet.

A gyógyáru szakmában most érdeklődéssel 
várjak, hogy mi lesz a feljelentéssel és milyen 
fejleményei lesznek még ennek a különös há
borúskodásnak.

— Balkányl Kálmán előadása Miskolcon. 
Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója, vasár
nap Miskolcon a Kereskedők és Gazdák Köré
ben érdekes előadást tartott az aktuális gaz
dasági kérdésekről. Az előadást bankett kö
vette, ezen Ferenczi Károly, Fodor Dezső szó
laltak fel

— Uj kormányfőtanácsos. Székely Aladárt, 
a Magyar-Olasz Bank miskolci fiókjának igaz
gatóját a kormányzó kormányfőtanácsossá ne
vezte ki.

Jól jár, ha a korai órákban jön
mert az óriási torlódás miatt délután nem tudjuk Önt 
oly gondosan kiszolgálni, mint azt szeretnénk

Vegye igénybe a gyűjtő könyvecskét
mert akárhány osztályunkon vásárol is: ezzel csak 
egy pénztárnál kell fizetnie. Nem kell várakoznia kü
lönböző pénztárainknál és csomagolóasztalainknál

Hogy miért van ez óriási forgalom?
Mert vevőközönségünk megállapította, hogy

JOHÁ MÉG ILY OLCSÓN**
jeligénk az idei

14 napos Corvin téli vásár
jogos mottója

Kirakataink és áruházunk belsejének 
vidám díszítései — melyek Pólya Tibor 
tervei szerint készültek — ezúttal Is 

látványosságszámba mennek Corvin-'Áruház
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A szi ni iskolák megszünteté
séről tárgyalnak hétfőn 
a kultuszmi Hisztériámban

A terv szerint az összes sziniiskolúkat becsukják 
és a Színművészeti Akadémia kereteit kibővítik

A kultuszkormány kezdi belátni, hogy u 
magyar színészet kérdése primaer fontos- j 
súgu uz állam kulturális életében. Klebels- 1 
b<rg Kunó gróf kultuszminiszternek 
figyelme nz utolsó hónapokban mindjobban 
a magánszínházak felé fordult és ez az ér- ‘ 
deklődés bőven táplálkozhatott olt, ahol 
bőven van panasz és baj.

A mull hónapokban a Budapesti Színész
szövetség és a Magyar Sztnpadi Szerzők 
Egyesületének küldöttsége járt a kultusz- 
miniszternél, hogy tiltakozzanak a

külföldi vendégjátékok tultengése ellen. 
A kultuszminiszter ekkor váratlan kérdéssel 
fordult a küldöttség vezetőjéhez.

__  Hogyan tudnak elhelyezkedni, a szi- 
nészisJiolakat végzett növendékek százai?

— Sehogyan! — szólt a frappáns vá
laszt

— Akkor czirányban is tegyenek nekem 
javaslatot az urak! — kérte lel a kultusz
miniszter a küldöttséget, majd egy későbbi 
terminusban megállapodtak, hogy a

magyar színészet gyökeres reformját 
és vámvédelmei megbeszéljék.

Dr. Molnár Dezső, a Színész Szövetség ügy- 
vezető-igazgulója a miniszteri felszólitás 
után nagyszabású szinházrelonn-tervet dol
gozott ki, amit egy hónappal ezelőtt eljut
tatott a kultuszminisztériumba.

Klcbelsberg gróf a tervei áttanulmányozta 
és ennek eredményeképen bizalmas meg
hívók mentek szél a tegnapi nap folyamán, 
amely a hétfőn délelőtt tartandó nagy 

törvényelőkészítő ónkéira 
invitálja uz érdekelteket. Meghívót kapott 
a belügyminisztérium, az országos főkapi
tánysági hivatal, » Színigazgatók Egyesü
lete, a Budapesti Szinészszövctség, az Or
szágos Szinészegyesülct, a Színművészeti 
Akadémia és néhány kitűnő közéleti férfiú. 
A budapesti színészeket Molnár Dezső dr. 
vezetésével Hegedűs Gyula, Gál Gyula, Kiss 
Ferenc, Hátkai Márton fogják képviselni.

Az ankét anyagát a legnagyobb titokban 
kezelik az illetékesek, mert

meglepetésszerűen befelezett tények elé 
akarják állítani

azokat, akiket a készülő szinbázreform 
érint. Teljesen beavatott helyen nyert érte
sülésünk szerint az ankét három pontja 
között az első a

•zlnlskoták megszüntetéséről
kíván intézkedni.

A színházi érdekeltségek szerint ugyanis 
a meglevő szinisikolák gyökeres reformja 
elkerülhetetlen. .4 sziiskolák százszámra 
dobják ki magukból a végzett növendé
keket. akik elhelyezkedni nem tudnak, igy 
évről évre szaporítják a szinészproleláriá- 
tus számát. A kormánykörök felfogása sze
rint 0 színészi pálya elözönlése ellen gáta
kat csak úgy lehet építeni, ha

uz összes magánszlnllskolákal meg
szűntetik.

de ezzel szemben alkalmasan kibővítik a 
Színművészeti Akadémiát. A tervek szerint 
a kultuszminisztérium a Színművészeti 
Akadémiát opercttszakknl és film szak kai 
akarja bővíteni. a tanári kart pedig a ma- 
gánszinliskolák kitűnő tanáraival frissítené 
fel.

Az ankét második 
járások ellen kivan 
már hivatalosan is 

vámvédelemben 

azt u tizenegy pesti 
földi sáskajárások

pontja külföldi vendég- 
intézkedni, mert most

akarják részesíteni 
színházat, amely kül- 

ellen sehogy sem tud

kellően védekezni. Azok a külföldiek, akik 
nem is elsőrendű kullurteljesitm^nyt nyúj
tanak mllliárdokat visznek el a magyar kö
zönség zsebéből. Az ankét minden való
színűség szerint el fogja határozni, hogy 
egyes színházak csak korlátolt számú kül
földi vendégszereplésre nyerhetnek enge- 
délyt.

Nz ankét foglalkozni fog még a vidéki 
színészek siralmas ügyével is és a határozat 
valószínűen az lesz, hogv

a nmgánlgazgatők kezéből nagyobb
részt ki fogják venni az önálló szín- 

házvezetési jogot.
A kultuszminiszter fel fogja kérni az ösz- 
szc.s vidéki nagyvárosokat, hogy Szeged 
mintájára házikezelésbe vegyék át a szín
házaikat, amellyel elérhető az, hogy a vi
dék nagyvárosaiban anyagi gondoktól men
tesen valóban kultúrát nyújtsanak a színé
szek. Stáb Zoltán

SZÍNHÁZI napló

Miért a legnagyszerűbb színházi 
szórakozás a Cigánykirály?

CIGANYKIRALY
CIC.ANYKIRÁLY
CTGANYKTRALY
CIGANYKIRÁLY
CIGANYKIRÁLY
CIGÍNYKTRÁLY
C1GÁNYKIRALY

Cigánykiráty színre kerül:

Tökéletes előadás 
Revüszcriien látványos 
Káprázatos ruhák
Balettek és táncattrakclók 
Szivbezszrttó muzsika
Esterházy huszárok és hnszár-görlök felvonulása 
%8—’/jíl-lg kacagás

hétfőn este és e héten az operaelőadások kivételével 
Városi Színház. 

: ma ______ ___ .
minden este. Legdrágább hely ti

A Vígszínháznál nagy az öröm, hogy síké- 
rült Móricz Zsigmond ,üri muri -jál meg- 
kapniok. A Vigszinháziak azt mondják, 
hogy soha nem olvastok még ilyen gyönyörű^ 
költői nyelven megirt magyar színmüvet, 
amely dramaturgiailag is a legpompásabban 
állja meg a helyéi. Móricz Zsigmond „Úri 
murija** azzal, hogy a Nemzeti Színháztól 
a Vígszínházhoz jutott, 
színházt szenzáció középpontjába került. 

Nyílt titok az, hogy Móricz Zsigmond a 
Nemzeti Színháznak csak azzal a feltétellel 
akarta átengedni darabját, ha azt felesége, 
Simomji Mária, Somogyi Bogyó és Kiss Fe< 
renc játsszák. Mindezenkivül Móricz Zsig
mondinak főszezónbeli terminus is kellett. 
A tárgyalások Hevesi Sándor igazgatóval 
sokáig húzódtak a darab előadására vonat-* 
kozóan és igy történi az, hogy, úgy látszik, 
ismeretlen oldalról jött nyomás Hevesi Sán
dort arra késztette, hogy az állítólag B-lis- 
tás Móricz Zsigmond darabját a Nemzeti 
Színházból

A hű cseléd elfogadja a ki
tüntetést és tovább szolgál 

Porzsolt Kálmán a jubiláris díszelő
adásán, a Vígszínházban

mondta

ünneplésben részesitet- 
ma délelőtt az ölven- 

jubiláló Porzsolt Kál- 
és publicistát. Telt né

Szokatlanul meleg 
tők a Vígszínházban 
éves munkásságát 
mánt, a kiváló Írót 
zötér közönsége tapsolt Porzsoltnak és a 
tiszteletére összegyűlt elsőrendű művész
nőknek és művészeknek. A bensőséges ün
nepség súlypontja azonban nem az előadá
son, hanem az előadás előtt a leeresztett 
függőnyű színpadon zr.jlolt le.

Vasárnap délelőtt tiz. órakor gyűltek 
össze a színpadon azon testületek és ható
ságok képviselői, akik Porzsolt Kálmán 
ünnepléséből részt kértek maguknak. Ne
gyed tizenegy órakor koszorúkkal diszilcll 
emelvényen elfoglalta helyét Porzsolt Kál
mán, aki elé

húsz hatóság, illetve testület járult

a ritka jubileum alkalmával.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a 
székesfőváros, a Petöft-Társaság üdvözlése 
után Kárpátba Aurél, az Újságírók Egyesü
lete, Valikovszky Károly az Újságírók Nyug
díjintézete és Szanatóriumegyesülele részé
ről mondtak ineleg szavakat a jubilánsnak, 
majd Beöthy László a Színigazgatók Szövet
sége nevében mondott néhány költői mon
datot.

— Ez a jubileum olyan, — mondta Beöthy 
— mint a vasutasoknál a „táplálkozó** állo
más. A gyorsvonat itt megáll, hogy hiányzó 
szén és vízkészletét pótolja, azután tovább 

| robog. Mi szeretetünk és lelkünk kútjának 
tiszta vizét ajánljuk lel önnek, hogy felfris
síthesse vele energiáját Mi pedig itt állunk 
az állomáson és lobogtatjuk a lovarobogó 
gyorsvonat után a kendőnket. Sok munkás 

: évet kívánok!
1 A Budapesti Színészek Szövetsége, az Or 
I szagos Szinészcgyesület, a Nemzeti Színház. 
■ képviselői; után dr. Sebestyén Károly az 
1 Országos Színművészeti Akadémia részéről 

Porzsolthoz, a színházi kritikushoz, aki

nemcsak kollégája az Akadémia tanári ka
rában, hanem a növendékek

„tantárgya"

vígszínház
Hétfőn, szerdán csütörtökön, szombaton 

és vasárnap

Posláskisasszony
Kedden és pénteken

A lemplom egere

Kezdete: fél O-

kiengedje.
Hevesi Sándor, ad personam mindenbe# 
aláírta Móricz Zsigmond kívánságait és el
ismerte azt, hogy joga van egy költőnek 
azzal játszatni darabját, aki őt a darab meg* 
írására megihiette, a Nemzeti Színház veze
tése azonban, ug ylátszik, más szemponto
kat is ismer. így történt, hogy az egyik leg
nagyobb élő magyar iró darabja nem a nem
zet első színházában hanem egy magánszin-t 
házban kerül színre, amely színháznak az 
az előnye van az állami színházzal szemben, 
hogy teljesithetí az iró minden kívánságát, 
amely a darabja érdekében történik.

Vasárnap délben jött haza Párizsból bősz- 
szabb vendégszereplés után Förstner Magdaj 
a kiváló magyar tónekarrikaturista, aki Pá
rizsban annak idején a Sorbonnc-on debütált, 

Förstner Magda

következőket mondotta:
— Több, mint egy évig voltam Párizsban^ 

abol az Olympia és az Apolló színházakban 
táncoltam, klaszikus zenékre Strawinszkyra, 
Bartókra. Chopinre groteszk táncparódiákat. 
Azt hiszem, ebben én voltam az első. Szüksé
gesnek tartom azonban megjegyezni, hogy nem
csak táncparódiákat, hanem komoly klasz- 
szikus táncokat Is táncolok. Hazajöttem, hogy 
a 26-iki kötelezettségemnek eleget tegyek és 
egy estélyt tartsak Budapesten.

Á Filmalap végre megemberelte magát és a 
koncentrikus sajtólámadásokra felelve végre 
valóban hozzákezd

egy igazi magyar film 
elkészítéséhez. A film szcenáriumírója egy fia
tal magyar szinésziró, Andal Ernő, akinek 
„Soha ilyen tavaszt" című regénye uemrégen 
pályadijat nyert Andai Ernő a „Zsuzsanna a 
vének között" cimü darabját dolgozta át film- 
szcenáriummá, amely darab hónapok óta a 
Belvárosi Színházban vár előadásra. Hosszú 
évek után az első valóban magyar film elkészí
tése azonban akadályokkal küzd. A Magyar 
Filmalap ugyanis Gaál Franciskái kérte föl a 
film női főszerepének eljátszására. Gaál Franci 
hajlandó is volt minden fix gázsiigenyröl le
mondva, csupán százalékos alapon vállalni^ a 
film főszerepét, ezidőszerint azonban annyire 
elfoglalt (esténként két színházban játszik), 
hogy nem tudja megterhelni magát még napi 
hat-nyolc órai kemény túlmunkával Gaal 
Franciska ezért a film elkészítésére haladckot 
kért addig, amikor legalább egyik színházban 
nem kell játszania. ..... . ...

A Royal Orfeumban mindjobban kibonta
kozik a „Balról a harmadik" cimfi Zcrkovitz- 
operett sikere, amelynek főrészese Somogyi 
Nusi és Gallay Nándor elsőrangú alakítása. A 
napokban ennek örömére a „Royal Orfeum* 
miivészkocsmájában

„Baltól a harmadik** bankéit

volt, amelyen megjelent a Royal Orfeum ap
raja és nagyja. Egy-egy Szapáry és egy-egy 
Zichy gróf sem hiányzott ebből a társaságból, 
ahol a tízenkéttagu gprl-tórsaságot csak egyet
lenegy nyúlánk, feketehaju, kékszcmO hölgy, 
Nagy Anci képviselte. A primadonnáknak és a 
görlöknek nagy sikerük volt. A dáridó haj
nalig elnyúlt.

Két szinházbemutaló volt e héten: a Fővá
rosi Operettszinház és a Magyar Színház ho
zott újdonságokat A Fővárosi Operettszinház 

1 Nem hagyom magam darabejmo pontosan fedi 
a színháznak törekvését. Nem hagyja magát 

’ kétvállra tenni a Fővárosi Operettszinház sem, 
> hanem egy nagyon elmés és

nagyon mulatságos
francia vígjátékkal gondoskodott közönségé- 

’ ről. Hegedűs Gyula. Kabos, Kertész Dezső és 
5 Fejes Teri elragadóak. — Titkos Ilona a ma

gyar színházi Trixiben színészi skáláját uj 
színnel gazdagította. Valóban ékirekellette azt 
a szabad, független és saját életét élő ameri
kai urilány alakját, amelyet eddig a jól és 
rosszul elkészitelt amerikai filmekről ismerhet
tünk.

a

is lett. 1
—A tantárgy pedig örök és változhatat- 1 

lan, — mondotta Sebestyén Károly — aki- f 
nek egyszer sikerül tantárggyá válni, annak < 
nincs gondja már a múlandósággal.

Szirmai/ Imre néhány humoros, könnyes ' 
mondatot mondott a régi Népszínház tagjai
nak nevében, akiknek egykor Porzsolt Kál- | 
mán igazgatójuk volt. Majd Karaffiáth Jenő • 
államtitkár az Országos Testnevelési Tanács 
Hegedűs Lóránt ny. pénzügyminiszter a Ma
gyar Család Egyesület nevében üdvözölte a ] 
magyar családi élet tisztaságának hirdető 
apostolát

A bensőséges ünnepségek után föllebbeni 
a függöny és Porzsolt Kálmán a Vígszínház 
közönsége előtt Varsányi Irén csengő, zenélő 
szavaival elmondott üdvözlését és Harsányi 
Zsolt iró tartalmas köszöntését fogadta.

Percekig zúgott a taps, mikor Porzsolt 
Kálmán beszélni kezdett:

— Ez a nagy művésznő, Varsányi Irén, 
azt mondta előbb rólam, — mondotta Por
zsolt könnyekkel küzdve — hogy tíz Por
zsolt cl bennem. Valóban ötven év alatt so
kat dolgoztam, talán tiz különböző emberre 
valót, de még sokat akarok a jövőben dol
gozni. .1 hü cseled elfogadja a kitüntetést és 
’ooább szolgál. Ezt teszem én is. Valaha 
óvódat alapítottam Nyugatmagyarországon, 
hogy a magyarságot ápoljam és magyar 
könyvtárakat létesítettem Aradon, Temesvá
ron és Nagyváradon. A magyar óvódákal 
lerombolták a Muraközben, a magyar 
könyvtárakat felégettek Erdélyben. Életem 
egyetlen célja és munkásságom egyetlen ju
talma az lesz, — mondja mindinkább crös- 
bödö hangon — ha újra magyar óvódát és 
magyar könyvtárakat létesíthetek az elsza
kított területeken. Ha ezt én még sem érem 
meg, akkor meg fogja tenni kötelességét az 
a kitűnő magyar ujságirónemzedék, amely 
utánam következik.

Ezután megkezdődött a Porzsolt tisztele
tére rendezett • diszmatiné, amelyen többek 
között Góth és Góthné Porzsolt Kálmán 
„Színésznő** című ismeretlen darabjából ol
vasott fel rendkívül érdekes részleteket, 
majd Gellert Lajossal és Tőkés Annával a 
főszerepben bemutatták az „Ördög lánya" 
című dramolettet, amelynek érdek feszítőén 
izgalmas cselekménye és költői ereje mind
végig lenyűgözte a lelkesen tapsoló ünneplő 
közönséget.

Telelőn: 265-54

1Mina JF* a y m e

ROYAL, ORFEUMBAN
Kezdete * árakor.Telető n : 421—68.

Titkos Ilona
olyan, mintha egy amerikai szuperfllm kocká
járól lepne a Magyar Színház színpadára. — 
A hét elején a Komédia mutatta be uj műso
rát A

Komédia

törzsgárdája. a pompás Rótt Sándor, a kitü
nően táncoló és jóhumoru Rótt Ferenc, a 
kupléénckcssé mindjobban fejlődő Érczkövy 
László, a dekoratív Paris Ila kaplak sok tap
sot az uj műsorban, amelynek egyik kiemel
kedő száma Abrahrím Pál és Innoccnt Ernő 

I tehetséges „Tengerészrevöjc". Türk Berta az 
Juj műsorban is végkimerülésig énekelhette a 
I híres Deulschnieistermarsát, . . »
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Alant felsorolt cikkek nemcsak a visszamaradt tavalyi áruk, 
hanem már a friss farsangi és tavaszi cikkek egy részét 

képezik.

Női szövetek
Kockás és csikós női és gyermetkruba- 

szövet métere......................................................._.
Gyapjú kazán minden színben...........................P.
Kasha-kelme, sima é9 kockás...........................P.
G.vapju-eoiin, 130 cm. széles, minden szín

ben ............................................................................
t Kabát kasha. minden szin, 140 cm. széles

Takarók és átvetők
p. 2.60

3.90
5.20

P. 8.80
P. 1250

Flanel vadásztakaró 
Flanel tűrte tataka ró 
Plüss eezlónátvető <

P. 3.90
P. 6.50
P. 48—

Gyapjú kötöttáruk
Kötött-mellény, legújabb minták . .
Pullowcr, divatos aj minták . « • ■
Galléros kötöttkabát................................*

P. 
P.
P.

Férfi szövetek
140 cm. széles divatöltöuykelmék . . . .
140 cm. széles, tiszta gyapjú. angol nsán.

P. 750
P. 12—

Selymek
Japán-selyem (japonate) szenzációs rek

lámár. 95 cm. széles.......................................
Mosó ruhaselyem, egész uj mintáik . . . 
Crépe Iámé, szenzációé ár.................................
Foulard-selyem, mintás uj tavaszi minták 
Crépe de chlne, minden szin, jó minős. . 
Crépe de chine. gyönyörű minták . . . . 
Francia georgette, minden színben . . .

P. 
P.

. P. 
ák P. 
. . P. 
. . P. 
. . P.

3.20
3.40
350
3.70
6.75
620
8.-

Keztyük
Kcztyűtnk jó minőségéért szavatosságot 

vállalunk.

NŐI, divatkézelős, svéd szövet...........................P. 220
Férfi, bőrutánzatu, svéd, minden szin . P. 2.— 
Női mosókeztyü. fehér és sárga 
Női glacékeztyü. minden szin .
Női kutyabőr (Nappal . . . « 
Férfi, kutyabőr (Nappal . * . 
Férfi, mosóbőr, fehér és sárga .
Férfi, valódi szarvasbőr. sárga színben .

) Bármelyik 
párja 

P. 5.50
. . P. 650

750
9.60

P. 
P.

Flanelek
Velúr-flanel. kitűnő mínőwég . .
Donblc-flanel, imott kimln'tásásban

P. 
P.

-.96
158

Bársonyok
Cord-bársony, divat* Elmek bein . . . . .
Mintás cord-bársony. gyönyörű mintákb.

P. 
P.

2.95
3.80

Női fehérnemüek
Miteelyemtrikó nadrág ••••••«.
Mü9elyemtrikó combiné.................................
Csikós sel.vomtrikó milanéz-nadrág .
Női nadrág v. ing jó chiffonból. hímezve 
Nadrágkombiné. la. chiffonból. hímezve 
Szinos női kombiné, batiszt. hímezve, 

minden színben.................................................
Hálóing. la. makóbatisztból. hímezve . . P. 
Ing- és nadrágkészlet, franc, naneoukból P.

Férfikalapok
Gyapjukalap, ddvatszinekben . . .
Nyúlszőr............................................................
Keménykalap •••■••«»««

Uridivat
Bécsi-gallér, minden divatfazon és szám . 
Rövid alsónadrág, szintartó zephirbőd . . 
Hosszunadrág. la. köpper, gombos . . . 
llosszunadrág. la. köpper. fűzős . « • • 
Hálólug, komplett hosszú.................................
SchifToning, zephirmelltt.................................
Puplinmcllü ing 2 gallérral, színes és 

fehér.................................................
la. zephir-lng 2 gallérral . 
Frakk- és piké-ing ....
Selyemnyakkendő, szenzációs
Zoknitartó, gumiból . . . 
Nadrágtartó, gumiból , .

5.HP.
P. 10.-

84#P.

P. 
. P.

P. 
. P. 
. P. 
. P.

...........................P. 5.40

. .... P. 550

...........................P. 6.90
uj minták . P. 1.10

.......................... P. —.55
.......................... P. 1.80

Vászon
Schiffon. jó minőség............................................
Zephir, színtartó .................................................
Kelcngyeschiffon, la. jó minőségű . . .
Lepedővászon, 145 cm .széles...........................
Frottír-törülköző, 50X115 cm., la. min. .
Damaszt kávéskészlet. 6 szem., rojtos . .
Damaszt étkészlet. 6 személyes......................

P. 3.90
3.50
7,—

Ernyők

P. -.67 
P. -.95
P. 1.40
P. 2.40
P. 2.40
P. 450
P. 950

Harisnyák és zoknik
Müselyem. hibátlan, jó mosó . . . 
Férfizokni, cérna, legújabb minták . . . P. 
Női selyemflór-harisnya, minden színben P. 
Mosó selyemharisnyi. Bamberg-selyotn . P.

Női, cloth...........................................................................P-
Férfi, cloth......................................................................P.
Női, divat makóernyö. barna s fekete szín. P.

5.80
6.80

1320

I5S
1.75
2.80
3.90

Egyéb cikkek
Festett crépe de ehine-sál, 50X150 am. . 
Női hímzett zsebkendő, azsurszélü . .

P. 
. P.

5.50 
-.39

. . p.

Kérjük ezen hirdetésünket figyelemmel átolvasni, mert célunk rendkívül szolid és olcsó óraink
ról újból és újból meg'győződtetni. Nem szeretnénk ha t. vevőközönségiink utólag jönne ró. 
miszerint máshol ugyanezen cikkeket drágábban vették meg. A múlt évről feiimaradt maradék
áru és egyéb cikkeket csaknem téláron árusítjuk, miért is kérjük, hogy áruházunkat személyesen 
vagy levél utján való rendeléssel felkeresni szíveskedjék, nehogy ezen kedvező ajánlattól elessék. 
Ezen áraink csak Január 15-től érvényesek — inig a készletek tartanak — de legkésőbb február 
hó 1-ig. Jelen hirdetésünkben foglalt bármely árut, amennyiben a vásárolt áruk értékének lü’.-val 
leelőlegezi, hajlandók vagyunk azokat február 5-ig megőrizni és mint t vevőnk tulajdonát kezelni.

Postán mindent költségmentesen szállítunk. — Meg nem felelő áruért 
a pénzt visszaadjuk.



HÉTFŐI NAPLÓ10

AUTÓNAPLÓ

MotorkerekDár. motorcsónak os aviatika
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Modern versenypályává építik át az 
Istenhegyi autóutat

Budapest, 1928 január 16.

A pálya kíegyenesilése, alkalmas bitumenezése és 4-77® 
emelkedése megakadályozza a szerencsétlenségeket SPORT

A svábhegyi autóutukon a közelmúltban is 
sok súlyos szerencsétlenség történt, ami kizá
rólag annak tulajdonítható, bogy a Svábhegy 
utjai nincsenek megfelelően megépítve

sok a veszedelmesen meredek forduló
0 a veszélyt fokozza az is. hogy az utak nin
csenek kellően gondozva és jókarban tartva. 
Az utóbbi idők tragikus kimenetelű szeren 
csétlenségei arra az elhatározásra indították a 
főváros útépítési ügyosztályát, hogy a sváb
hegyi utakat, elsősorban biztonsági szempont 
bál átépítse és az utak burkolatait is modern 
anyaggal lássa el. Legelsősorban az

istenhegyi ul átépítésére kerül sor.
erre vonatkozó tervek már teljesen clké 

belül 
ezzel 

, , útnak
a Hieronymi-ut és nz óra-ut kö- 

iszót fogják átépilcni, amelyen négy

és a nehéz. A „könnyű", úgyszólván, letűnt, 
hiszen az NSU gyár jóformán egész hatalmas 
gyártási programját, a 6 HP, 250 cm* és az 
500 cm*-cs 11 HP előállítására építette fel. 
Előbbi nagyszerű kirándulógép 2 személy szá
mára, könnyen száguld rossz utón is, emel
kedésem, — utóbbi oldalkocsiterheléssel is — 
minden megerőltetésnek helytáll. Van az 500 
cm’cs kategóriában 1 és 2 hengeres NSU. 
Előbbi a túrázó kedvence, utóbbi a sport
baráté. Hogy melyik jobb? Ez a kérdés dil- 
lema elé állítja a vásárlókat. A választást meg- 
könnyili az a tény, hogy árban egyforma az 
1 ‘‘s 2 hengeres 500 1-in3 NSU.

Dáni Baba (Tiszti Kaszinó) veretlenül győzött a 
Magyar Női Vivő Club versenyén

Az ............................. .
.ízűitek a Városházán s néhány napon 
az illetéket bizottság elé terjesztik az 
kapcsolatos javaslatokat. Az Istenhegyi 
kivállképcn a Hieronymi-ut és nz óra 
zötti szakos ............ . "
veszélyes forduló van. Ezek

a dcrékszllgl fordulók nz ut átépítése után 
teljesen megszűnnek

s csnk a szükséghez képest lesz egy-két kisebb 
elhajlása az útvonalnak. Az épitését úgy old
ják meg, hogy a vonalvezetést egyenes irány
ban hatják végre Az uj autóút céljaira ezért 
magántelket kell a Hieronymi-ut és az óra-ut 
között kisajátítani.

A kisajátító bizottság n rnngánlelkck meg
szerzése, jobban mondva k isn jntilusa iránt rö
videsen megkezdi a tárgyalásokat.

Az uj Istcnhegyl-iil nz átépítés után az 
egyenesben legfeljebb 7%-ot. u fordulók

ban mnxlinum 4%-ot fog emelkedni, 
tehát a motorosok veszedelme ezek után telje
sen meg fog szűnni. Az egész útvonalat bitus- 
menes makadam burkolattal látják el, ami 
szintén nagyban hozzájárul az autóközlekedés 
biztonságához. Az útépítő bizottság a KMAC-nl 
karöltve fog dolgozni, hogy végre a magyar 
nutómobilizmus is egy megfelelő és versenyre 
is alkalmas pályát kapjon, amelynek hiányát 
már nagyon hosszú idő óla sínyli u hazai mo
torsport.

5 25 HP 250, 300 cm3

l
‘J

kisautók, motorkerékpárok 
a középosztály járművei 

PNUMATIK ÁRUSHTÓ RT.
Andrássy-ut 27. Telefon: T 181—78.

Milyen motorkerékpárt vásároljak? Ezt a kér
dést halljuk leggyakrabban a motorkerékpár
sportnak legújabban felesküdött híveitől. A 
gyakorlatban kél típus dominál: a középnehéz

Teher 
szállító

1928-ban már nem tnrlják meg a francia 
Grand Prlx-t. A francia automobilklub ha
tározata szerint 1928. évben nem rendezik 
már meg a Grand Fríz-versenyt. Ez a hir 
nem-jött meglepetésszerűen, mert már évek 
óla hanyatló tendenciát mutatott ez a nagy
szerű verseny, amely valamikor Európa 
legkimagaslóbb sporteseménye volt. A 
Grand Prix 1926-ban érte cl a részvétlen
ség tetőpontját, amikor csupán három Bu- 
f/atfí-kocsi jelentkezett a startnál. Az idén 
is nagy dijakat tűztek ki, de az érdeklődés 
elmaradt és igy a verseny is — elmarad.

Autólexikon címmel Vécsey Leó kitűnő hírlapíró kol
légánk egy náratlnn és hézagpótló szakmunkát szer
keszt, mely felöleli mindazokat a törvényeket, rendele- 
teket, szabályokat és ismereteket, melyek a gépkocsi tu
lajdonosának, u vezetőnek szüksége van. így foglalkozni 
fog különösen az automobil, motorkerékpár teherautó, 
traktor szerkezete, működése, alkatrészei, üzemzavarai
nak leírásává Ezt a hatalmas anyagot évek szorgalmas 
munkája eredményezte. Az Autólexikon szerkesztésében 
nuílVCSn»A:n-.?zc,nárr- Abdór dr- Blaschnek Hugó, 
plathy Ottó Titusz, Frotnmcr József. Kádár Imre. A 
lexikon február végén jelenik nteg.

vezérképviselet:

APART AUTÓ RT VI.ANDRASSV UT37

Biztos álláshoz juttatom 
ha a régi OBIÉRT solfőriskolában 70 pengőért' 
kitanul. Műhelygyakorlattal u vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adó - 
napi 2 pengőrt. ŐRIÉRT FOftöPlSkOla. SZlul

Utca B9. — Telefon Teréz 222 62.

ír.

Diesei’Uontatűgep
Vontat: 200 mázsa terhet.

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj óralóerőnként 
M A O Y A R 0 R S Z A G I E L A D A S :

Általános Műszaki, uzonwdasaoi es Autótechnikai 
vaiiaiat

Budapest. vl. Podmaniczkv-u. 13. Tel.: Teréz 221-BZ

AR PNEU

Vasárnap egész napon át folyt le a Magyar 
Női Vívó Club hölgyversenye, amely egyúttal 
bázisul is szolgált az olimpiai válogatásra. A 
délutáni döntőmérközéseket nagy és előkelő 
közönség nézte végig. A mintaszerűen lebonyo
lított verseny nagy meglepetéssel végződött, 
amennyiben Dáni Baba (Tiszt: Casino) veret
lenül került kí a küzdelemből, amennyiben a 
döntőben valamennyi ellenfelét legyőzte. Fo
dor Istvánná, a verseny favorit ja, rosszullét 
folytán visszalépett.

A részletes eredmény a következő:
1. Dáni baba (Tiszti Casino) 6 gy.
2. Tary Gizella (Spárta) 5 gy.
3. Durand Cili (MNVC) 5 gy.
4. Elek Csibi (BBTK, Fotior-iskola) 4
5. Bogén Erna (Tiszti Casino) 4 gy.

6. Szombathelyiné (Szombathelyi-iskola) 1 gy.
7. Huber Istvánná (FTC) 0 gy.

gy-

Jól sikerült a Postatakarékpénztá
riak bankközi kardversenye

A Postatakarékpénztári Tisztviselők Sport
egyesülete vasárnap tartotta jubileumi bankközi 
kizárásos vivóversenyét. A versenyen ott lát
tuk a bankvilág számos kitűnőségét. A verseny 
kitűnő lebonyolítása Méray János érdeme.

Részletes eredmény: 1. Szigeti (Postatakarék) 
ó gy. 2. Kiéin (Kér. B.) 3 gy. 3. Kallivoda. 
(Postatakarék). 4. Kovács (P. K.) 2 gy. 5. 
Markovics (Angol-Magyar bank) 2 gy. 6. Fa
le di (Merkúr) 0 gy.

A BTK a Spártát, az FTC az NSC-t győzte le 
Magyarország boxolóbajnokságának vasárnapi 

fordulója során
Magyarország boxolócsapatbajnokságának má

sodik fordulóját bonyolították le vasárnap. A 
régi képviselöházat zsúfolásig megtöltötte a kö
zönség, amelynek sorában ott láttuk Hunyady 
Ferenc grófot és Zichy grófot. A verseny favo
rit győzelmeket hozott, amennyiben az FJC 
10:6 arányban legyőzte az NSC-t, mig a 
BTK 14:6 arányban kényszeritétte megadásra 
a Spárta legénységét.

Részletes eredmény:

BTK—Spárta 14:6.
Légsuly: Adler (BTK) győz Friedmann 

(Spárta) ellen
Banlansuly: Leilner (BTK) győz Kopácsi 

(Spárta) ellen.
Pehelysúly: Szabó (BTK) győz Csukay

(Spárta) ellen
Könnyüsuly: Podgorelu (BTK) győz Tomecskó 

(Spárta) ellen.
Wcltcrsüly: Schmidt (BTK) győz Fekete 

(Spárta) ellen
Középsuly: Boros (Sparta) győz Weiner

A BKE csapatának pompás l 
győzelme a Semmeringen '
BKE-Verein für Bewegungsspiele

3:1 (0:0, 1:0)

Bées, január lő.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Budapesti Korcsolyázó Egylet csapata 
a semmeringi téli sportversenyek során vasár
nap a Vérein für Bcivegungsspiele korong- 
hokki együttesével került szembe. A magyar 
csapat vasárnapi mérkőzését pompás győzelem
mel abszolválta és c győzelmet a kiváló ma
gyar csapat méltán könyvelheti cl legszebb 
sikerei közé. Az eredmény meglepő, mert a 
bécsiek favoritként indultak a küzdelembe és 
örvendetes azért, mert a bécsi csapat nemzet
közi viszonylatban is hírnévnek örvend.

A BKE csapata az Ordódy—Barna, Wclser— 
Mtnder—Krempels, Révay összeállitásbad lé-’ 
pett a pályára, mig cserejátékosokként Lator 
és Krepuska szerepeltek. Az első harmadidő 
gól nélkül telt el és a második játékidőben a 
magyarok jutnak vezetéshez Barna góljával. 
Az osztrákok most támadásba kerülnek, de u 
magyar védelem biztosan áll a helyén. A III. 
játékidőben heves magyar offenzive következik 
és Krcmpels kél góljára az osztrák csapat csak 
egy góllal tud felelni.

(Sparta) győz Csiszár

(BTK) győz Lcndvai

(BTK) ellen.
Kisnehézsuly: Marék

II. (BTK) ellen. -
Nehézsúly. Kriston

(Spárta) ellen
FTC—NSC 7:6.

Légsuly: Kocsis (FTC) győz Kubinyi (NSC) 
ellen.

Bantamsuly: Fuchs (NSC) győz Gyömbér 
(FTC) ellen.

Pehelysúly: Gelb (NSC) győz Moli*r (FTC) 
ellen.

■ Könnyűsuly: Ecsegi (FTC) győz Andorfer 
(NSC) ellen.

Weltcrsuly: Königsberg
(FTC) ellen.

Középsuly: Endre (FTC)
ellen.

Kisnehézsuly: Csenkey
(NSC) ellen.

Nehézsúly: Kusovszky (FTC )győz Littmann 
(NSC) ellen.

(NSC) győz Bodi

győz Lecr (NSC)

(FTC) győz Meyer

vitja az eredményt, majd Szuchy beüti a ki
egyenlítő gólt. A BBTE újabb akciójának Bar- 

i cza gólja az eredménye, végül Szuchy ütése be
állítja a végeredményt.

X Döntetlenül végződött Routls és Culbert 
találkozása. (A Hétfői Napló távirati tudó
sítója.) Vasárnap mérkőzött meg Párizsban a 
két világhírű ökölvivó-sampion: a francia 
Routis és az angol Cutbert. A nagy mérkőzés 
hatalmas küzdelem után döntetlenül végző
dött.

A VÁC disztornája előkelő és nagyszámú 
közönség jelenlétében folyt le a Nemzeti Torna
csarnokban. A publikum különösen a férfiak 
és a hölgyek szebbnél-szebb gyakorlatait és az 
újszerű és precízen bemutatott világitó-buzo- 
gánygyakorlatokat kísérte zajos tapsviharral.

X Bées—Pária 3:0. (A Hétfői Napló táv
irati tudósítása.) A két város válogatott csa
patának mérkőzése vasárnap folyt le Pa
risban mintegy 15.000 főnyi közönség ér
deklődése mellett. A bécsi válogatott csapat, 
mindkét félidőben nagy fölényben volt és 
megérdemelten jutott győzelemhez.

X Pécsi dr. legyőzte Jacoblt Frankfurtban, 
délnémet pjng-pong bajnokságért folytatott há
romnapos verseny vasárnapi végküzdelmci so
rán a két magyar vendég versenyző, Pécsi 
Dani dr. és Jacobi Roland dr. került a dön
tőbe. A találkozás Pécsi dr. győzelmével vég
ződött. A bölffyversenyzök közül Metzgcr (Ber- 
lin) és Horn (Wiesbaden) tűnt ki.

Vasárnapi sporthírek
X a BBTE koronghokki-csapata döntetlent 

csikart ki a BKE tartalékcsapatátöL A jég
sport egyetlen budapesti eseményét a BBTE 
koronghokki együttesének a BKE tartalékosa- 
patával vívott küzdőimé szolgáltatta. A nagy 
szerencsével játszó BBTE 3:3 arányú döntet
lent tudott kicsikarni balszerencsével küzdő 
ellenfelétől A mérkőzés liarmndidejének ered
ménye 1:0, 1:0, 1:3 volt. A BBTE szerezte, meg 
n vezetést Barcza révén, majd n második já
tékidőben Bikár ismételte meg társának gól
ját. A harmadik játékidőben Haus 2:1-re Ja-
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