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Uasíraw a szKiáidemokratík unalmas 
és szenuedSif es gyűléseken Trianon 

Uékis revízióját követelték
C iwM ufiaa üsmMraflkus ftaiaMMs-„Triómul es a MMrtctf* 

a régi kSMSoioi&ziian és az »ss®5 Munkásoahoolian
Párnál Dániel Képviseli és ®gy mfiMapfiánp afiérie

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt va
sárnap délelőtt a régi képviselöházban „Tria
non és demokrácia" címen gyűlést tartott. A 
gyűlésen oly nagyszámú hallgatóság jelent 
meg, hogy cgyrésziik nem is jutott be a 
terembe. A kiszorultak egy ideig a kapuban cs 
az utcán várakoztak, majd mikor már több
százra szaporodott a kinrekedtek tömege

hangos szóval szónokot kértek.
A gyűlés vezetősége ennek a kérelemnek ter
mészetesen nem lehetett eleget, mire

a rendőrség szétoszlatta a tűrclmetlenkedff- 
ket.

A gyűlésre igen nagyszámú rendőri készültség 
vonult fel és maga Andréka Károly főkapitány- 
helyettes is végighallgatta a szónokokat

A gyűlés megkezdése előtt a közönség éltette 
8 titkos választójogot, az emigrációt és Garami 
Ernőt.

Féltizenegykor nyitotta meg Kábák Lajos 
országgyűlési képviselő a gyűlést, majd

FARKAS ISTVÁN
képviselő emelkedett szólásra.

— Trianont — mondotta Farkas — a meg
előző évek politikája idézte elő. De ma is há
borús politika folyik. mert az erőszak politiká
ját folytatják. A szociáldemokrata párt

a békeszerződés revíziójának alapján áll, 
de békás utón és nem háborúval akarjuk ezt 
elérni. Nem látjuk ily világosan a kormány 
álláspontját. Bethlen elfelejti a vérontást, az 
árvák és özvegyek jaj jót. (Óriási zaj)
és ugyanazt n politikát csinál!a, mint amit

csináltak a háború előtt. Bethlen Trianonnal 
kapcsolatban nagyon hadakozik a demokrácia, 
ellen. Szerinte a nép nagyrésze éretlen a titkos 
választójogra, a parlament többségét tehát 
éretlenek választják és igy maga a parlament 
többsége is „éretlen".

Farkas e szavaira a közönség frenetikus 
tapsviharban tört ki. Farkas István igy foly
tatta:

—- Ahol egy párt uralkodik — ott diktatúra 
van és ahol diktatúra van, ott a korrupció az 
ur. Bettiién pártja épugy az ő képére van te
remtve, mint Mussolini pártja Mussolini képét 
adja.

Ezután nagy lelkesedés közepette
PROPPER SÁNDOR

képviselő emelkedett szól -sra.
— Aki Trianon revízióját akarja, .annak 

ni arnla kell a demokráciát, mert aki ezt cl- 
deb’a mag:'tói. nz eldobta a revízió gondolatát.

Prnpper Sándor ezután állandó helyesléstől 
és közbeszólásiéi kisérve, „Bethlen parlament
iéről" és

„Beteli Koppéitól — Wéljas Ivánig terjedő 
pártjáról" bcszéM.

— Bethlen csütörtöki pohárköszönfőjébnn 
agy állította fel n tételt hogy „vagy ő, vagy 
a demokrácia". Hát a demokrácia ellenségei
nek kell elbukniok. — mondotta Proppcr vi- 

. haros éljenzés közben.
Beszédét igy fejezte be:
— A demokrácia száz Bethlen, ezer Bethlen, 

a világ összes Bethlenjei ellenére Is diadal
maskodni fog.

Kábák Lajos elnök a felszólalásokat össze
gezve megállapította, hogy

a gyűlós éltá't foglalt n b£k«sz?r»®dés 
revíziójának szllkrégcs':égc mellett, ezt 
nzrnhan nem vérrntá'sál, hanem demo
kratikus átalakulással lehet csak elérni.
Ezzel a gyűlés a legnagyobb rendben szét

kilőtt.

A szociáldemokraták egyidejűleg népgyü- 
lést hirdetlek ugyanezzel a napirendel

az Óbudai miiMsotíhatiDan
amelynek nagytermét zsúfolásig töltötte 
meg a hallgatóság

Kéthly Anna, országgyűlési képviselő volt a 
„Trianon és demokrácia" címen hirdetett 
nagygyűlés első szónoka. A háború okairól és 
a trianoni igazságtalanságról beszélt, majd a 
követendő utat jelölte meg.

— Trianont —■ mondotta — csak a demo
krácia újjáalakító sóval lehet megváltoztatni.

GYÖRKI IMRE
volt a következő felszólaló, aki a Trianon ál
tal okozott külső igazságtalanság mellé állí
totta a nagy magyár belső igazságlalnnsógot 
is, amelynek jóvátétele nem a külföldi meg
hatalmazottaktól és a népszövetségtől, hanem 
a magyar kormányzattól függ.

— Ettől várjuk ugyanis — mondotta Györki 
— a közszabadságok helyreállítását. Azok a

kívánságok, amelyeket a szociáldemokrata párt 
hat év óla hirdet, most már elhangzanak a 
korín;'nypúrlhól kilépő képviselők ajkáról is. 
Ez a két kilépés nem jelent politikai rendszer
változást. legfeljebb annyit hogy az egységes- 
pírli gr. nilszikla, amelyre a magyar kor
mányzat volt felépítve, kissé megrepedt és 
vele megrepedt az a gólom is, amelyről ngv 
éreztük, hegy agyaglábaival ráfekszik Magyar
országra és megfojt minden közszabadságot.

Amidőn Györki Imre beszéde további során 
azt a kijelentést tette, hogy n Bethten-féte 
kormányzat az országot vmhhztertllelnck 
tekinti. az ügyeletes rendőrtiszt figyelmez
tette, hegy maradjnn a na- kenden meg

jelölt tárgynál.

A rendőri beavatkozást a tömeg élénk 
ellentmondásokkal fogadta.

Komolyabb közbelépésre azonban nem került 
sor. A gyűlést Várnai Dániel beszéde fejezte be.

Gyűlést tarlóit még a szociáldemokrata párt

vasárnap délután a Selmcci-ut • 14 — 16. szám 
alatt levő vendéglőben is, amelyen mintegy 
5—600 főnyi tömeg vett részt és amelyet

feloszlatott a rarctlörseg
A gyűlés első szónoka Kéllily Anna képviselő 

volt, majd Várnai Dániel képviselő emelkedett 
szólásra.

Várnai beszédében igen éles szavakkal kri
tizálta a kormányt, úgy hogy az ellenőrző 
rendőrkapitány többizben is figyelmeztette, 
hogy mérsékelje magát. A gyűlés közönsége 
meglehetős izgnlollnn és erős kifnkadósokkai 
fogadta n figyelmeztetést Minthogy azonban 
Várnai tovább is hnsonló hangnemben folytatta 
beszédét, a rendfírlisztvisclő ismét mérséklésre 
intette őt. Ekkor Várnai ingerült hangon ki
áltotta a rendőrtiszlviselő felé-

— Kapitány ur, ezért még ön felelni fog.
A rendőrtiszlviselő e megiegyzésre Várnaitól 

megvonta a szól és a gyűlési feloszlatta, az 
esetről pedig jelentést tett a főkapitányságon.

Rodé dános kormányfőtanáesos
a Munkásbiztositó vezérigazgatójának 

tragédiája
ll.i.m»«,n-lrrjrmr3>iasraranwm...-----

Feldörzsült kis sebből súlyos vérmérgezést kapóit, a mentők a Központi 
kórházba vitték és vasárnap válságosra tordoit az állapota

Vasárnap megdöbbentő tragédia híre ler 
jedt cl a fővárosban, fíodé János kormány 
főtanácsos, az Országos Munkásbiztositó 
Pénztár vezérigazgatója egy jelentéktelennek 
látszó kis sebből kifolyóíog vérmérgezést 
kapott. Gyorsan elszállították az újonnan 
épített Uzsoki-utcai Központi kórházba, 
ahol állapota váratlanul válságosra fordult.

fíodé János, aki úgyszólván az egész 
munkásbiztositósi intézménynek lelke és 
agilis vezetője, hat nappal ezelőtt,

hétfőn váratlanul, hirtelen rosszul lett 
a hivatalában.

Az első pillanatban arra gondoltak, hogy 
az agilis, lelkes és ambiciózus ember eset
leg az Országos Munkásbiztositó Pénztárnak 
az utóbbi időben történt átszervezése körüli 
nehéz munkában merüli ki. Hivatali szo
bájában első segítségben reszesitettek n ve
zérigazgatót, akj ezután autón Alsógödön 
levő lakfsára távozott. Távollétében 
Gcrvay Mihály dr. vette út az intézet veze 
lését. Rode rosszullétét azonban nem ki
merültsége okozta. Jobb lábán, közvetlenül 
a térd alall egy kis seb volt, amely egyszerű 
bőrhorzsolásnak látszott.

A kicsiny, teljesen jelentéktelen seb 
azonban valamiken módon valószínű

leg bedÖruBlés következtében meg
fertőződött és elgennyesedett.

Két napig feküdt betegen a lakásán Rodc 
János. Szerdán magához kérette egyik leg
jobb barátját, Lévai József dr sebészt, ud
vari tanácsosi, a Munkásbiztositó Pénztár

Központi kórházának igazgatóját. Lévai dr. 
kiment Alsógödre. A kitűnő sebészorvos 
azonnal megállapította, hogy

a máskülönben jelentéktelennek látszó 
kicsiny seb infleiálódott.

elgennyesedett és vérmérgezés következett 
be. Lévai dr. intézkedésére Rodét a buda
pesti mentők a fővárosba hozták és az 
Uzsoki-utcai Központi kórházban helyezték 
el. ■

Betegágyánál meglátogatta Huszár Károly 
a biztosiló elnöke és többször érdeklődőit 
állapota felöl Vaus József miniszter és Dréhr 
Imre államtitkár.

Csütörtökön az igazgató-főorvos kisebb 
műtétéi hajlott végre rajta, megnyitotta az 
elgennyesedett sebet és erre pénteken lát
szólag javult az állapota. A javuláshoz fű
zött remények azonban netn váltak be, 
mert szombaton isméi rosszabbodott, söl 
vasárnap reggelre mór komolyra fordult a 
vezérigazgató állapotú. Éppen ezért

vusárnnp délelőtt a beteg fölült orvosi 

konzíliumot turtotlak,

amelyen kezelőorvosán kívül Bakay dr. 
egyetemi tanár, a II. sebészeti klinika 
igazgatója. fíarla-Szabó József főorvos, kép
viselő, Csi'léry András dr. volt miniszter, 
valamint Iioross Józ’cl magántanár vetlek 
részt. Az órákon ál tartó konzílium lesújtó 
eredménnyel fórt Megállapították, hogy a 
vérmérgezes erősen kifejlődőit és

szepszis lépett fel.

amely már annyira előrehaladt, hogy

már műtétet sem lehet a betegen végre
hajtani: a fertőzés általánossá vált.

A szomorú eredménnyel végződött konzílium 
után a tanácskozó orvosok eltávoztak és 
csupán az ügyeletes orvosok maradlak Rodé 
J'nos szob;'jóban. Vasárnap délután ismét 
kiment a kórházba Lévai József dr. és órá
kat töltött a betegágy melleit. Hiábavalónak 
látszott azonban a leggondosabb és önfel
áldozó gondoskodás:

a késő esti órákban a knrmányfőtaná- 
esős állapotú aggasztóvá vált és válsá

gosra fordult.

Szivgyöngeség lépett fel és hiába alkal
maztak gyógyszereket, a szívműködést nem 
sikerült fokozni

Késő este felvilágosítást kértünk Lévai 
dr. kórházigazgatótól, aki a kővetkezőket 
mondotta:

— A helyzet válságos. A nini nap folya
mán annyiban rosszabbodott az állapot, 
hogy

a szívműködés gyöngült.
Lapzártakor, a késő éfleli órákban nzt a 

felvilágosítást ndtn a kórház, hogy katasztró
fától lehet tartani.

fíodé János tragédiája városszerte nagy 
részvétet keltett.

Sági PÁL
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Ilalálraíagyott egy részeg 
testvérpár

Az euyiket holtan találták 
meg a Tisza partján

Szeged, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Szomba

ton este a Szeged közelében lévő Tápé köz
ié ben Miklós József és lestvéröccse, Miklós 
Mih Iv földmivesek korcsmáról korcsmára 
járlak, majd elhatározik, hogy a mulato
zás! Szegeden folytatják.

Gyalog megindultuk Szegedre.
A két boros állapotban lévő testvér alig 

ért be azonban Szegedre, eszméletlenül 
összeesett. Miklós Józsefet vasárnap reggel

holtra fagyva találták meg
a járókelők a Tisza partján, míg öccsét. 
Miklós Mihályt a szegedi színház előli lévő 
Stcfánia-kcrlbcn találták meg

megdermedve.
Miklós Mihályt, akiben még volt élet, a 

szegedi közkórházba szállították cs nyom
ban kezel‘s alá vélték. Azonban az ő fel
épüléséhez kevés p remény.

Letartóztattak egy szélhámost, 
aki Egerben ruhaszálfitásra 

előlegeket vett fel
Eger, január 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az egri ren
dőrséghez tömegesen érkezeit feljelentés egy 
mngát Síró Jánosnak nevező állítólagos textil 
ügynök ellen, aki mint a Kertész 
budapesti cég megbízóit ja, ruhára 
nemű szAllilAsára rendelési és pénzclőlegct 
vett fel. A megindítóit nyomozás során kide
rült, hogy Kertész 6s Havas nevű cég egyálta
lán nem h létezik s a mngát Siró Jánosnak 
nevező lextilÜgynök

Vasámnp azután 
fogni, Stcinhardl 
egyén személyében 
megtalálták a Kertész 
kiállított megrendelő blankettákat. Steinhardt 
kihallgatása során bevallotta, hogy ő követte 
el Egerben a sorozatos csalásokat, mini a nem 
ia létező Kertész és Havas cég ügynöke. Slein- 
hardt Jakabot kihallgatása után letartóztatták.

Havas 
textil-

és 
6s

közönséges csaló, 
sikerült a szélhámost el- 
Joknb foglalkozásnélküli 
Zsebében meginotozásnkor 

és Havas cég nevére

csapolnak:
•posioioM. FOrster mikiús vendéglőié ív, Kígyó ucca e 
M.ies Jozsai ettorinai vm, József körút 4
Faidmann urnáid Qamhrinus-DUnetia vii, Erzsébet-körut 27 
arunlaid FUIÖP --------------- VI, Hunyady-tór
itaner jozset uendegiöle............ i, Horthy Miklós út 48
Kodra HOroiv Zöidta-uendegiöie----- i, Krisztina tér 9
KouacsButcs n in sínénu ----------- vin, rukóczi ú 29
magvar urnán nagjuentktgin ...----- v, Vilmos császár út68
matvJs-pmce. saidsuf nafvás...------ ív, Eskü tér 6
Kapu ás etchnar vendéglőid------------vi, Vilmos császár út 9
Hagy LOszia PastaKanunla------------ V, Hold ucca 4
párizsi Ragu ttruhaz----- -------... VI, Andrássy út 39
Pntnokv Kivan éttermei ...----- -- vm, József ucca 20
üeigi Oy. aeia sportuutteje vm, József kőrút 75
Reiner Ignác arangsarany-vendogioie ix, Mester-utca 2 
Spoíarich attarmei . . .......    IV, Ferenciek tere 7
Sfouiass r József .........  _ ... VII, Garay ucca 50
szívós zsigmond sörözőié _ vm, József körút 85
szQcs Lajos „nis Rabló- uendftgioie 1, zenta ucca 3 
10XSS ROZS RlSPlpa-vandOglbla----- vili, Szentklrá)yl-u. 17
Ozu. Varga janosne ...___ ______ VIII, Mária Terózla-tór 1
Wagner OttsrmM ...............  „ vi, Andrássy út 44
Wiesncr Ullmus - ------- ------------------VII, Király ucca 79

Budapesten keresik a montecarlói
zsetonhamisitók bűntársait

A budapesti főkapitányság külföldről ér
kezett bizalmas bejelentés alapján néhány 
nap óla nvomozáM folytat a hónapokkal 
ezelőtt leleplezett montecarlót zselonhaim- 
sitó társaság ügyében akiknek állítólag 
budapesti bűntársaik is vannak

A monteearlói játékkaszinó igazgatósága 
még a mull év áprilisában értesült arról. 
Iiogy többtagú társaság tartózkodik Monlc- 
carlóban és hamis zsetonokat hoznak fór 
galombn. Pauly volt miniszter, a kaszinó 
igazgatójának intézkedésére a detektívek 
figyelni kezdték a játéktermet és csakha
mar rájöttek, hogy valóban hamis zsetonok 
kerüllek forgalomba. Sikerült is leleplezni 
a társaságot, amelynek tagjai

egymillió frank értékű hamis zsetont 
akartak elhelyezni.

A szétugrasztoll hamisítók megszöktek még 
mielőtt elfoghatták volna őket. Néhánynak 
a személyazonosságát azonban sikerült

Üresen áll a Széchenyi-utcábah 
egy négyemeletes palota

Az igénylők megostromolták, de a pénzügyminisztérium 
senkinek sem akarja kiadni

Ma, amikor még a megindult épikezési ak- ' 
dó is csak csekély mértékben enyhilelle a 
nagy lakáshiányt amikor az emberek ezrei 
egészségtelen barakkokban és ódukban lak
nak,, szinte hihetetlenül hangzik, hogy akad
jon

egy négyemeletes ház, amely a főváros 
legszebb punján teljesen Üresen áll.

Ez a hát a Széchenyi-utca 2. számú bér
palota, amely régebben a Kassn-Oderbcrgi 
Vnsultársnságé volt. A ház homlokzatán még 
most is ott díszeleg a társaság felirata. Tudva
levő, hogy a trianoni béke következtében a 
Kassa Őderbergi Vasúttársaság elvesztene 
minden nexusát Magyarországgal és hozzá is 
láttak a budapesti Igazgatóság likvidálásához. 
Ez a munka a mull év végefelé be is fejező 
dőlt. Csupán a pénzügyminisztériummal szem
ben maradtak még fenn egyes függő ügyek. A 
vállalat ugyanis nagyobb összegekkel tartozott 
a pénzügyminisztériumnak. Végül is úgy álla
podlak meg, hogy a vállalat tartatása kiegyen
lítéséül

az is, hogy 
gyanúsítottak

megállapítani és igy kitűnt 
három magyar fo van a 

között:

■\lerander Albert ékszerész 
volt borbélymester később 
lamint Novák felesége.
\’óvóknál Franciaországban elfogták és ma 
is vizsgálati fogságban ül. Kovákat pedig 
Birsben tartoztatták le és nemrégiben sza 
hadul t ki. öl különben egy régebbi selyem
csempészési ügy mialt is keresi a magyar 
bíróság. A rendőrségre most jelentés érke
zett. amely szerint

Budapesten tartózkodik egy nő, aki 
közeli összeköttetésben állt a Monté- 

carlóban szélugrasztott társasággal.

Ez a nő vaJósziniileg közelebbi felvilágosí
tást is tudna adni n hamisítók esetleges bu
dapesti bűntársairól. A főkapitányságon 
megkezdték a nyomozást és a kihallgatáso
kat.

Novák János 
vállalkozó, vn- 

Alej-aiuler eltűnt.

átengedi
Széchenyi-utcal gyönyörű négyemeletes palotá
tól a berendezéssel együtt

■ pénzügyminisztériumnak.
A muH év október végén a pénzügyminisz

térium át is vette a házat, amelyben a gond
nokon kívül csak egy ügyvéd lakott. Ezek to
vábbra is a házban maradlak, míg a többi, 
mintegy

140—150 szoba üresen maradt
Természetes, hogy csakhamar híre terjedt an
nak. hogy a gyönyörű fekvésű ház, amelynek 
egyik oldala a Dunára néz, teljesen üresen áll. 
Nap-nap után tömegesen jelentkeztek az ér
deklődők, akik lakást akartak kapni, vagy át 
akarták alakilani a palotát, de a gondnok nem 
tudott információt adni a báz rendeltetése fe
lől.

Azóta három hónap telt el és a négyemele
tes palota még mindig üresen áll. Söl üresen 
is marad, mert információnk szerint a pénz
ügyminisztérium

csak májusban, vagy júniusban 
szándékozik dönteni arról, hogy mi történjék 
a házzal- Addig pedig a magyar lakásviszonyok 
hatásosabb dokumentálására üresen marad 
egy négyemeletes palota a Dunaparton.

Le adóztatták egy szállítmá
nyozást vállalat raktárnokát

BUptársával hónapok óta foszto
gatta a beérkező csomagokat

Rappaport I. H. nemzetközi szállítmányozási 
cég vezetősége feljelentést lelt a rendőrségen 
hogy ismeretlen lettesek hosszabb idő óta 
dézsmálják a vállalat raktárát A feljelentés 
szerint a szállítmányozási vállalat ügyfelei az 
utóbbi időben egymásután arról tettek panaszt, 
hogy a vállalat által kezelt árucsomagokal 
megdézsmálva kapják kézhez és igy jelentékeny
károsodást szenvednek

A vállalat vezetősége saját hatáskörében nyo
mozást indított a háziszarka kilétének meg- 
állapítására, de miután ez nem járt kellő ered
ménnyel, a rendőrséghez fordullak segítségért, 
ahol n megindított nyomozás

vasárnapra eredményesen be is fejeződött, 
mert sikerült a letteseket Kolozsi Károly kocsis 
és Rosenthal Ferenc reklámok személyében 
elfogni

Rosenthal és társa a rendőrségi kihallgatásuk 
alkalmával beismerték, hogy a vállalat raktá
rát hónapok óta fosztogatták, még pedig oly
képpen, hogy

a beérkező csomagokat a félhez való el
szállítás előtt egy alkalmas pillanatban fel
bontották és a benne talált áruk egy ré

szét kilopták.
Rosenthal Ferenc raktárnolt beismerésében 

előadta azt Is, hogy az <5 kezdeményezésére tör
téntek ezek a fosztogatások, amiből kellő ré
szesedési kapott Kolozsi Károly kocsis is. 
Rosenthal előszeretettel viseltetett a tollszállit- 
mányok iránt, amelyek rendszerint nagy bálák
ban érkeztek a vasúton és hajón, amiket az
után a raklárban társa segítségével felbontott 
és minden 150 kilogrammos bálából 10—15 
kilogramm tollat vett ki. majd a csomagokat 
összevarrva a lopott tollat Klauber József Dob
utca 4. szám alatt lakó tönkrement tollkeres
kedő utján értékesítette. Az igy szerzett pénzen 
azután megosztozott a kocsissal, akivel már 
hónapok óta folytatta űzőiméit.

A beismerő vallomások után Rosenthall és 
Kolozsi! a főkapitányságon letartóztatásba he
lyezték, míg Klauber ellen orgazdaság címén 
megindították az eljárást, K lollk’ereekedő 
ugyanis beismerte azt. hogy jóval napi áron 
alul veti nagymcnvlségii tollal a két embertől, 

I de azzal védekezett.hogy neki nem volt tudó- 
mAso. hogy az áru bűnös utón jutott Rosenthal 

I Ferenchez.

________________ üiidnpest, 1928 Január 33. 

Sikkasztás miatt letartóztattak 
egy debreceni fakereskedőt

Debrecen, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délelőtt sikkasztás miatt több feljelentés érke
zeit Pajor Sándor fakereskedő ellen. A rendőri 
nyomozás megállapítana, hogy Pajoi aki 
nemrég menekült Erdélyből Debrecenbe, érint
kezésbe lépett

fujvédő körökkel,
akikkel elhitette, hogy Romániában nagy fa
telepei vannak és ha megfelelő tőke állna ren
delkezésére, úgy a fa kitermelésével

megbuktathatná a debreceni zsidó fater
melőket.

Reviczky Adóm földbirtokos rendelkezésére 
is bocsátott 22.000 pengőt.

Pajor, akinek nincs is fatelepe Erdélyben, 
Hirsch Jakab nagybányai fatermclőlől hozatott 
50 vágón fát és erről azt állította barátainak, 
hogy erdélyi telepéről való. Pajor, aki Hirsch 
Jakabtól is hitelbe vette a fát, ennek uzt 
ígérte, hogy időnként az egyik debreceni bank
nál nagyobb összegeket fizet le tartozása ki
egyenlítésére.

Hlrsch Jakab a napokban megkereste a deb
receni bankot, hogy ulnlja út neki azt az ösz- 
szeget, amit Pajor tartozása kiegyenlítésére ré
szére lefizetett. A bank természetesen nem tu
dott az átutalásról semmit és igy aztán ki
derült Pajor szélhámossága, akit a bank egy
általán nem is Ismert és Hirsch számlájára egy 
fillért sem fizetett be. A becsapott kereskedő 
erre feljelentést tett Pajor Sándor ellen, a 
feljelentőhöz csatlakozott Reviczky Adóm 
földbirtokos is. Pajor Sándort a rendőrség ki
hallgatása után letartóztatta, hozzáfogott bűn
lajstrom összeállításához, mert letartóztatása 
óta egyre érkeznek ellene különböző elmen a 
feljelentések.

Elfogták a sikkasztó 
román huszárkapitány 

bűntársát,
aki napokig bujkált Budapesten

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon letart 
tózlutlák Pierovichini Juon, a bukaresti har
madik huszárezred sikkasztó kapitányának 
bűntársát, Teodorescu Miiont, akit több mint 
egy hónapja üldöz a román és a magyar ren
dőrhatóság.

Néhány héttel ezelőtt Bukarestből megszökött 
Pierovichini Juon huszárkapitány, aki 600.000 
leit sikkasztott el. A román huszárkapitány 
bűncselekményének elkövetése után Magyar
országra menekült és napokon keresztül Budar 
pesten bujkált, aniig a rendőrségnek, sikerült 
a román ‘nyomozóhatóság körözése alapján a 
fecskeulcai „Siófok" szállóban elfogni. Egjr 
éjszakai razzia alkalmával a detektívek igazo
lásra szólítottak fel egy románul l>eszélő jó' 
megjelenésű férfit, aki Pierovichini néven iga
zolta magát, de a rendőrtisztviselő kérdéseire 
csakhamar belezavarodott a feleletekbe és a 
főkapitányságon csakhamar beismerő vallo
mást lelt és elmondotta, hogy a román hatósá
gok elől menekült. Kibal'galása után letartó^ 
tatásba helyezték és igy Pierovichini Juon át
került az ügyészség markóulcai fogházába, ahol 
megindult a kiadatására irányuló tárgyalás.

A vizsgálat során a budapesti főkapitányság 
megállapította, hogy Pierovicliininek a társa, 
Teodorescu Miion szintén Budapesten bujkál 
és elfogalása érdekében megindították a nyo
mozási, amely vasárnapra eredménnyel végi 
ződött. Sikerült a sikkasztó huszárkapitány 
társát Is Budapesten elfogni, aki

beismerte, hogy a román Államkincstár 
kárára együttesen űzték hosszabb Ideig 

bűnös manipulációikat
és amikor a sikkasztást felfedezték és a gyanít 
rájuk terelődött, együtt hagyták el Románia 
területét. Teodorescu! a rendőrségen letartóz
tatták.

Értesülésünk szerint Pierovichini és Tcodo- 
rescu kiadatási eljárási ügye néhány nap 
múlva befejezést nyer, úgyhogy mindkettőjü
kéi még e hét folyamán a magyar-román ha
tárra szállítják, ahol átadják az ottani rendőri 
hatóságnak.
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Vasárnap délelőtt a budapesti honvéd
ügyészség súlyos bűncselekmények gyanúja 
miatt letartóztatta Siska Gyula századost, a 
budapesti állami építészeti hivatal építési 
osztályának főművezetőjét és társát. Wells 
Nándor századost. A letartóztatás hátteré
ben egy eddig még teljes részletességgel nem 
tisztázott kínos és kellemetlen — állítóla
gos — építési panama áll, amelynek előz
ményei néhány hónapra nyúlnak vissza.

Még a mull év novemberében a kenyér
mezői lőtéren folytatott építkezésnél alkal
mazásban álló Krcic István polgári irodai 
írnokot kisebb visszaélésekkel gyanúsítot
ták meg. Kreic állítólag a rája bízott kisebb 
pénzösszegekkel és postai értékcikkekkel 
nem számolt el és hogy a sikkasztást lep
lezze, meghamisította a postakönyvet. Mi
kor a hatóságok felelősségre akarták vonni 
n megtévedt Írnokot,

Kreic más neveket igyekezett panama 
gyanújába keverni.

A gyanúsított polgári írnok feljelentést 
lett a katonai ügyészségen, amelyben azt 
állította, hogy a kenyérmezöi-lőtér építkezé
sénél egyesek súlyos visszaéléseket és sza
bálytalanságokat követtek el. Krcic szerint 
Siska Gyula és Wells Nándor századosok, 
akik az építkezés vezetésével és ellenőrzé
sével voltak megbízva, visszaéléseket kö
vettek cl olyan formában, hogy

a munkabérllstárn rávezették ismerő
seik nevét, akik természetesen nem dol
goztak, a munkákért azonban fül vették 
és az illegitim pénzeken megosztoztak.

Azt is állította, hogy az építkezéshez szük
séges anyagokból nagymennyiségű fa- és 
vasalkatrészek tűntek el. A vádaskodó pol
gári írnok feljelentésében más nevekről, így 
Tatai János százados, Schmiagel János és

Kállay 
kikapcsolódik

A kormánypártban — legalább is látszó
lag és egyelőre — elült a forrongás. Ma 
már senkisem beszél .ellentétekről, sőt bizo
nyosra veszik, hogy

további kilépésekre nem kerül sor.

Még egy kérdés vár tisztázásra: Kállay Ti
bor személyes ügye. Arról van szó ugyanis, 
hogy az egységes párt úgynevezett centrum
frakciója Kállay Tibortól a konzekvenciák 
levonását követeli — ismeretes újévi be
széde miatt. A centrumpárt idevonatkozó 
követelését illetően Bettikén István gróf mi
niszterelnök álláspontjára hivatkozik és 
úgy állítja be a dolgot, mint hogyha a leg
illetékesebb helyen is azt követelnék, hogy 
Kállay Tibor lépjen ki a pártból. A cen
trum-frakció tagjai azzal agitálnak Kállay 
Tibor ellen, hogy a volt pénzügyminiszter 
a „kinevezett1* képviselőkről tett kijelenté
seivel súlyosan megsértette az egységespár
tot annál is inkább, mert ez a megállapítás 
éles ellenzéki támadásoknak szolgált alapul 
és forrásává vált az egységespárt belső 
válságának. A helyzetre jellemző, hogy 
Kállay Tibort legszemélyesebb hívei is cser
benhagyták,

a Községi Polgári Párt részéről pedig 
hivatalosan kijelentették, hogy Kállay 

nem tagja a fővárosi pártnak.

Mihály Ottó 
gyógy árunag ykereskedőt

személységi jog megsértéséért és szerzői jog 
bitorlásáért elítélték, mert megsértette Bálint 

tanár erkölcsi tekintélyét és orvostanári 
reputációját

A Bálint-klinika két gyakorlőorvosa, dr. 
Kiss Ferenc és dr. Pellát htj István tudományos 
alapon vizsgálat alá vették a dániai Leo-gyár 
Mamin nevő vitaminkészítményét és a vizsgá
lat eredményéről >

cikket írtak
«gy orvosi hetilapba. Mihály Ottó gyógyáru • 
nagykereskedő ebből n cikkből 7000 példány 
különlcnyomnlot rendelt meg a hetilapot elő
állító Egyetemi Nyomdában és az Tlamin gyógy
szert hirdető nyomtatvánnyal együtt

megküldte az otszág csaknem valamennyi 
gyógyszerészének és orvosának.

A boriWljir.

Leitgeb György tiszthelyettesről is említést 
telt.

A való&zinütlenül hangzó feljelentés alnp- 
j.'n Puskás János százados hadbíró ki
szállt Kenyérmezőre és sorozatos kihallgatá
sokat folytatott. Később Földes János dr. 
alezredes hadbíró vette át a nyomozás irá
nyítását. Az alezredes hadbíró kihallgatta 
a meggyanúsított Siska és Wells századoso
kat, valamint Tatai századost és a két tiszt
helyettest.

Több házkutatást íratott és kihallgatá
sokat folytatott b. .lapesten, Kenyér

mezőn és Esztergomban.
A vizsgálat első részének befejezése után 

vasárnap délelőtt szigorú intézkedésre ke
rült a sor:

Siska Gyula és Wells Nándor százado
sokat a Margit-köruti ügyészségen letar

tóztatták.

A két meggyanúsított katonatiszt beis
merte, hogy az építkezésekhez kivezéftyelt 
katonák, valamint a kincstár állal fizetett 
polgári alkalmazottak közül néhányat saját 
szolgálatukba állítottak, azonban a leghatá
rozottabban tiltakoznak a többi vád ellen, 
amelyet alantasuk, Kreic István rosszindu
latból emelt ellenük.

Wells és Siska képviselői, Mück Guidó dr. 
Uhlmann Lajos dr. és Bulissa Károly dr 
katonai védők a letartóztatás elrendelése 
miatt felfolyamodást jelentettek be a leg
főbb honvédtörvényszékhez és védenceik 
azonnali srabadlábrahelyezését kérték. A 
fel folyamodás tárgyában a napokban dönt 
a legfőbb hnnvédlörvényszék. A honvéd- 
ügyészség közben tovább folytatja a vizsgá
latot. amely a kiszivárgott hírek szerint va
lószínűleg újabb szigorú intézkedésekre fog 
vezetni.

Kolozs Jenő

Tibor 
a politikából
Kállay Tibor távol van a fővárostól. 

Mingyárt újév után Hevesre utazott beteg 
édesanyja meglátogatására. Azóta ott tar
tózkodik és — mint környezetéből értesü
lünk — egyelőre

kikapcsolódik a politikából.

Kállay Tibor kikapcsolódásának kettős oka 
van. Egyrészt teljesen elkedvetlenedett, 
másrészt állásfoglalásával nem akarja ne
héz helyzet elé állítani politikai barátait.

A Hétfői Napló munkatársa a kormány
párt belső mozgolódásáról és a kilépések 
konzekvenciáiról

a legilletékesebb helyen 
azt az információt kapta, hogy 

az egységcspárt válsága befejeződött, 
további kilépések nem várhatók.

Arra a kérdésre, hogy a Nagy Emil— 
Bethlen-aíTér is elinlézeltnek tekinthető-e, 
a következő választ kaptuk:

— A miniszterelnök a polémiát semmi
esetre sem hajlandó tovább folytatni.

A brüsszeli megegyezés ügye mindazon
által még egyszer foglalkoztatni fogja a 
nyilvánosságot, amennyiben Nagy Emil a 
költségvetés vitájában elmondandó beszé
dében a kérdés minden részletét feltárni 
szándékozik. 

ferde Irányú nyomással rányomtatta:
„A budapesti királyi magyar Pázmány Péter 
tudományegyetem I. sz. belklinikájának köz
leményéből (igazgató; Bálint Rezső dr. egye
temi ny. r. tanár.) Amikor Bálint tanár és kél 
asszisztense erről tudomást szereztek, úgy Bá
lint Rezső professzor, mint a két asszisztens

pert Indítottak -a nagykereskedő ellen:
a professzor személyiségi joga megsértése, a 
gyakorlőorvosok pedig szerzői jogbitorlása 
miatt.

A törvényszéken most tárgyalta az érdekes' 
pert Nyiri Zoltán dr. törvényszéki bíró. A tár
gyaláson Bálint professzor előadta, hogy a

ELIDA^g^ SZAPPAN

nagykereskedő eljárása mindenütt azt a látsza
tot kelthet le, hogy ő a vezetése alatt álló kli
nikát és orvostanári tekintélyét

egy gyógyszerészeti gyár üzleti érdekelnek 
szolgálatába állította.

Bálint tanár személységi sérelem címén 5000 
pengő nem vagyoni kártérítést, inig a kél 
asszisztens szerzői jogbitorlás címén 2000 
pengő vagyoni kár megállapítását kérték, de 
mindhárman előre kijelentették, hogy a kere
set megítélése esetén az összeget a klinika kí
sérlett felszereléseinek gyarapítására adomá
nyozzál;.

A Budapesti Ü^eíöverseny Egyesület vasárnapi 
közgyűlés?’!! Szíranyavszky Sándor belügyi 
állainiithnazegyesiilctelnökevéválasztolták

Vasárnap délután tartotta évi rendes köz
gyűlését a Budapesti Ügetőverseny Egyesület. 
A közgyűlést, amelyen az Egyesületnek a fő
városban tartózkodó valamennyi tagja és több 
vidéken lakó tagja is résztvett, élénk érdeklő
dés előzte meg, minthogy uj elnököt kellett 
választani az Egyesület élére a lemondott Voj- 
nits Sándor báró helyébe, egyben pedig ki kel
lett egészíteni az Egyesület választmányát.

A közgyűlést a Budapesti Ügetőverseny Egye
sület Semmehveis-utcai helyiségében délután 
félnégy órakor Kohner Willy báró ügyvezető
igazgató nyitotta meg. A zárszámadások és az 
ezévi költségvetési irányzat előterjesztése után, 
amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott,

Vojnits Sándor báró, aki hossza időn ke
resztül elnöke volt az Egyesületnek, állott 

fel szólásra
és bejelentette, hogy másnemű elfoglaltsága 
folytán kénvtelen volt az elnöki tisztségről, va
lamint a választmányi tagságról

lemondani.
Vojnils Sándor bejelentését a közgyűlés tudo

Hétfőn adják át a kisántánt 
szentgotthárdi demarsát 

a Népszövetségben
Gcnf, január 21.

A kisánlánt kormányainak demarsa 
valószínűleg hétfőn, január 23 án törté
nik meg.

A kisánlánt mind a három kor
mányának képviselői egyidejűleg 
adnak át Sir Erié Drumondnak a 

három egybehangzó jegyzéket.

Vaverka, Csehszlovákia követe és Fafics

100 grammos darab ára 72 fittéi*

Mihály Ottó elismerte, hogy a cikkel enge
dély nélkül hozta forgalomba, de kijelentette, 
hogy eljárása jóhiszemű volt s késznek nyilat
kozott az okozott sérelemért elégtételt szolgál
tatni. Ezekután a bíróság végrehajtás terhe 
mellett kötelezte Mihá’.y Oltót, hogy Bálint 
professzornak személyiségi joga megsértéséért

5G0 pengő, c két asszisztensnek pedig 
szerzői jogbltorlú.sért 300 pengd kárt

fizessen meg, ezenkívül szerzői jogbilorlás vét
ségéért 100 pengő pénzbüntetésre is Ítélte ti 
nagykereskedőt. Az Ítéletben a felek megnyu
godtak s így az nyomban jogerőre emelkedett 

másul vette. Egyhangúlag elhatározta, hogy 
Vojnils Sándor báró érdemeit jegyzőkönyvileg 
örökíti meg és köszönetét fejezi ki a lemondott 
elnöknek működéséért.

A közgyűlés tárgysorozatának kővetkező 
pontjaként a.' elnökválasztást ejtették meg.

A közgyűlés tagjai egyhangúlag, közfelkiál
tással dr. Sztranyavszky Sándor belügyi 
államtitkárt választották elnökké, Kohner 
Willy bárót és Bernrider Józsefet pedig al- 

elnökké.
Ezután megejtették a választmány válasz

tását és ennek során a választmány uj tagjaivá 
Drehr Imre államtitkárt, Baghy Gyulát, farkas
házi Farkas Gézát, Kcgl Dezsőt és Pucher 
Ödönt választatták meg.

Az Ügetőverseny Egyesület közgyűlését vá
lasztmányi ülés követte, amelyen az Egyesület 
nagyszabású beruházási programját tárgyalták.

Szlranyavszky belügyi államtitkárt, aki va
sárnap Kozárdon tartózkodott, táviratilag érte
sítették elnökké választásáról.

Jugoszlávia képviselője, kormányaiktól 
már néhány nappal ezelőtt kap ak ilyen 
értelmű utasítást, mig Commene, Romá
nia képviselője, kormányának jegyzékét 
a legközelebbi órákra várja.

A demars késésére főként a kisantant 
külügyminisztériumai közötti hivatalos 
összeköttetés nehézkessége adott okot, 
úgyszintén az a körülmény, hogy Titu- 
lescu román külügyminiszter ezidősze- 
rint külföldön tartózkodik.

Q3 /• 'Jlarancsoljon ! 
Jll van ax. uj

Ölila s szappan!

Csodásán enyhe és tiszta, 

színe világos. Puha, dús 

habja kellemesen üdít 

és szépíti az arcbőrt. 

Pompás illata mindvégig 

megmarad és olyan 

finom és erőteljes, mint a 

legdrágább szappanoké.
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időjárásról a 
ki; Inkább 
csapadékra

a pannonba!*

amely- 
n meg-

a Nem- 
klóllitás 
István, 

A meg-

— Enyhe idő várható. A Metcorolo- 
giii Intézet vasárnap az 
következő jelentést adta 
enyhe és főleg nyugaton 
hajló idő várható.

— A hercegprímás buc.suja 
ml egyházmegyéiül. A pannonhalmi ősi ko
lostorban megszállt Serédi Juszlinián bíbo
ros hrreegprimás a bencésrendiül való el- 
bucsuzása illán vasárnap a pannonhalmi 
elkülönített egyházmegyétől búcsúzol!. A 
székesegyházban tarlóit nngymise ulán tel- 
jes bíboros! díszben vonult a székesegy
házba. amelyet megtöltöttek a hívek. A 
székesegyházban olt voltak n pannonhalmi 
fömonoslor, a székházak és a környékbeli 
plébániák képviselői, a zalaván, bakon? 
béli, cclldömölki és tihanyi bencések apát
jai. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
magas szárnyalásu beszédet tartott, 
nck végeztével pápai áldási oszlott 
jelentekre.

— Kiállítón az Ernat-muzrumbnn és 
ectl Hzi-.lónbnn. Vasárnap délelőtt 
nyílt meg az Ernst-muzeumban, Csók 
Márfy Ödön és Lux Elek müveiből, 
nyitáson Jeszenszky Sándor kultuszminiszteri 
osztálytanácsos és Lleber Endre tanácsnok is 
megjelentek. — Ugyancsak vasórnap délelőtt 
nyílt meg a Nemzeti Szülőn ölvennyolcadik 
csoport kiállítása, amelyen Rilhlcr Hang Adolf,: 
Bardócz Lajos, Lóránt Mihály, Nino Brisctto,' 
Faragó Géza, Kammerer Mária, Radnai Miklós 1 
Vadász Ilona és Patzó Pál szerepelnek. A meg
nyitáson díszes, előkelő közönség jelent meg.

— Újjáalakult a Pannónia. A magyar szálló
ipar régi, híres patrícius-famíliája, a Glück- 
csalúd uj.iánlakiltu 1 la a legjobb vidéki uricsa- 
ládok fővárosi szállóolthonlál, a Rákóczi-uti 
Pannóniát. Glflck Frigyes ismert műgyűjtői íz
lése meglátszik az uj Pannónián is, amely me
leg, hideg álfolyó vízvezetékkel, fürdőszobák
kal, minden modem újítással és amellett mű
vészi értékekkel várja nívós közönségét. Glück 
E. János és Pelzmann Ferenc vezetik a szin
tén újjáalakított éttermeket ét kávéházat

— Rácx Géza előadása, „őnngysága leépít" 
címem vasárnap este tartotta meg előadását 
Ráct Géza kollegánk a Kereskedelmi Utazók 
Egyesületében. A gazdasági élet jelenlegi hely
zetének rövid ismertetése utón könnyed formá
ban vázolta, hogy a gazdasági téren történt 
leépítések és n háztartásoknak ezzel kapcsola
tos büdzsé csökkentése mennyiben korlátozza 
a nőknek nini Igényeit, amelyek főleg divattal 
szórakozással slh. vannak kapcsolatban. Az elő
adást nagy tetszéssel fogadta az előkelő és 
nagyszámú hallgatóság.

— Részegen a kútba caclt, ahol meg
fagyott. Mint Szegedről jelentik, Fekete 
Mihály szegedi lako.s szombaton este ázom 
azédjúnál, Csengcry Mibálynál mulatott. 
Mulatozás után részeg főve! tért haza la
kására. Lefekvés előtt vizet akart inni, ki 
ment a háza udvarán lévő kúthoz. A kút- 
női a megfagyott földön megcsúszott, bele
esett a kútba, ahol vasárnap akadlak tel
jesen megfagyott holttestére. Holdestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták.

— Házasság. Várai Tibor hírlapíró eljegyezte 
fíarfmann Írónkét.

— Elfogták ur. ellopott autóvnl megszö
kött aoffőrt. Mint Miskolcról jelentik, a 
miskolci rendőrség őrizetbevette vasárnap 
ilaktai József sofTőrt, aki a budapesti Kann 
és Ilcller cég Bp. 22.6G7. Azámu újítójával 
megszökött. A miskolci csendőrök a Mis
kolc melletti Arolikö község mellett egy 
árokban sebesülten találták meg összetört 
kocsival Baktat József soíTőrt, aki mene
külés közben kocsijával együtt az árokba 
fordult. Buktáit a miskolci rabkórházba 
szállították.

— A világháború története. Amíg a háború 
tartóit, lázas izgalommal olvastuk a Höfcr-Je- 
telítéseket és a snjtólindiszállúson lévő lap
tudósilók cikkeit és azt hittük, tudjuk mi tör
ténik velünk és körülöttünk. Aztán közben rá
jöttünk, hogy nem tudunk semmit, vagy 
legalább is nem tudunk semmit pontosan, n 
magi kellő értéke és perspektívája szerint be
állítsa. De most inár végre tudni akarjuk a 
Mijál életünknek, nemzetünknek, nz emberiség
nek legnagyobb eseményét, hmerni akarjuk n 
világháború hiteles lefolyásál. Ezért érdek
lődve vesszük kezünkbe azt a hatalmas szép 
könyvet, mely most jelent meg Pilch Jenő, az 
ismert katonai Író szerkesztésében „A világ
háború története" címmel, amelyhez nz elő- 1 
■rőt n dicsőségei kárpáti és dőberdói harcok 1 
hőse, József kir. herceg, a nagyszerű magyar 1 
hadvezér itta. A pompás könyvben lepereg ! 
előttünk élcthfl felvételekben a roppant véres 
film Kitűnő könyv ex és gyönyörű szép könyv. 1 
A nagy koson M-cnok van írva, vonzón, minden 
tudományos értéke mellett népszerűén \ ha- 1 
tóimat kötet i kitűnő ízlésű kiállításért min
den elismerést megérdemel a Fronklin-TArsulat 
könyvkiadója i

— Mcrgmérgcztc magát. Csizmadia Eszter 23 ’ 
íves khzolgíUóIcány a Hungária-körut 99. . 
azámu hátban levő lakásán ismeretlen méreg
gel megmérgozto magát A mentők súlyos álla
potban szállították a kórházba .

Sugár Káráig vasárnap este 
a Nemzeti színház színpadán su- 
8ms ggomorvárzáshen összeesett 

s a Mkus-kúrháziia szállították

hirtelen 
orvost

Tragikus esemény színhelye volt vasár
nap este a Nemzeti Színház egyik öltözője. 
Sugár Károly, n Nemzeti Színház kitűnő 
művésze hirtelen rosszul lett, összeesett, úgy
hogy rendkívül súlyos állapotban n Rókus- 
kórházba kellett szállítani

A színház műsorán ma este az Életre- 
ha'álra című Galsmorthy darab szerepeli. 
Még nz előadás megkezdése elölt n darab 
egyik főszereplője, Sugár Károly, 
rosszul hit és összeesett. Azonnal 
hívtak, oki megállapította, hogy súlyos 
gyomorbajban szenved és első segélyben 
részesítette. Sugár az orvosi tilalom ellenére 
kijelentette, hogy játszani akar.

Az első felvonást végig Is játszotta, de 
alig gördült le a-függöny, heves fájdal
mak lepték el a ájulton esett össze n 
uzlnpadnn n leboesájtott függöny mö

gött. Száját véres hab öntötte el.
A Nemzeti Színház tagjai ijedten állták 

körül a nagybeteg művészt, majd 
bevitték az öltözőjébe, ahol megjelent az 
inspekciós orvos, dr. Kerlesy Elek, a Rókus- 
kórház főorvosa. Megvizsgálta és eszméletre 
térítette. Sugár Károly első szavai megint 
cak azok voltak:

— Játszani

A főorvos azonban 
tóttá a fáié klói, sőt 
nal szállítsák be a Rókus-kórházba.

aknrok tovább.

a legszigorúbban eltll- 
intézkedett, hogy azon-

Titokzatos tettesek 
gránátot helyeztek el 

Schey Gusztáv tábornok 
lakása előtt

Vasárnap este Schey Gusztáv nyugal
mazott tábornokot, amikor hazatért a Fő
utca 71. számú házban lévő lakására, szo
balánya azzal fogadta, hogy mig távol voll

Imne.retlcn emberek egy csomagot tet
tek a küszöbre és otthagyták,

A szobalány azt hitte, hogy a tábornok
nak hozták, bevitte a lakásba és mikor 
gazdája hazaiért, átadta. Schey tábornok 
kibontotta a súlyos csomagot, amelyből iiici*•/* > • *

egy hét és fél centiméteres gránátlöve- I az egész.

Radícs kormányt akar alakítani
Erősen inog a jugoszláv kormány helyzete

most 
i el-

pa-

akarta engedélyezni a nagygyűlés tagjainak 
utcai felvonulását, azonban az utolsó percben 
látva n túlfűtött hangulatot, mégis hozzájárult 
ehhez. A felvonulás, valamint a gyűlés inci
dens nélkül folyt le. A gyűlésen 90 képviselő 
vett részt. Pribtcsevics, aki a háború előtt a 
magyar képviselőháznak is tagja voll, igen

éles hangon támadta a kormányt. 
Radlcs István

népgyülésen, hogy holnap elő* 
Bclgrádban, hogy
fit választási vagy koalíciós

kormány alakításával,
mert különben elhárít magától minden felelős
séget az elkövetkezendő eseményekért.

bejelentette a 
terjesztést lesz 

bízzák meg

Uj központi vásárcsarnok épül 
a csepeli kikötő mellett

Hmmu Ida óin vajúdik ■ KSipontl VísAr- Arra hlvalkorlk az ligyosztály, hogy a loraa- 
.ornnk hgye anélkül, hogy ez a nogylontos- |„m „ csepeli kikötőn át fog lebonyolódni, 
üti kértlót • ovnllün lZtkZ^knl i. LAvolnlih In. *

Belgrád, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) \ politikai 

helyzetet Jugoszláviában itjabban kiélezte az 
ellenzéki Pribicsevics-félo független demokrata 
pártnak a Radlcs elnöklete alatt álló horvál 
paraszt párttal való kooperációja, amely száz
nál több ellenzéki képviselőt egyesit magában 
és erősen veszélyezteti a Vuklcscvics kormány 
helyzetét, meri nagyon valószínű, hogy i 
már sikerülni fog megalakítani az összes 
Icsnzéki pártok blokkját, amely őseiben

a kormány kisebbségbe kerül.

A független demokrata párt és a horvát , 
rnsz.lpórt közös népgyülést is tartott már va
sárnap Zágrábban. A kormány előbb nem

csarnok ...,wr ____ . .. „„ .. _ „_____
sógu kérdés egyetlen lépéssel is közelebb ju
tott volna n megoldáshoz. A közélelmezési 
ügyosztály legelőször n központi csarnok ki
bővítését vette tervbe, majd később a Köz
raktárak megváltására gondolt s nzokat aknrta 
átalakítani élelmiszerbőrze és élelmiszerraktá
rak céljaira.

Most azután uj megoldási mód merült fel 
A közélelmezési ügyosztály azt javasolja, hogy 
a Központi Vásárcsarnok kibővítése és a Köz-

..............................................  - " " _ . a fö- 
a nagykereskedelem céljaira

raktárak átalakítása helyett létesítsen 
város kizárólag 
szolgáló uj

vásárcsarnokot a csepeli nagjktkölő kö
zelében.

A /?ŐAu«-kórházban a nagybeteg mű 
vészt megvizsgálták s megállapították, hogy 
gyomorfekélye van. a fekély átrágta a 
gyomorfnlat s épp ezért sürgős operáció 
vált szükségessé.

Az operációt azonban nem lehetett 
végrehajtani, 

mert rendkívül legyöngült állapotban volt 
s pulzusa egész minimálisan vert

Az orvosi konzílium a késő éjjeli órák
ban úgy döntött, hogy az operatív beavat
kozástól egyelőre elállnak. A nagybeteg mű 
vészt a második emelet 57. számú szobájá
ban helyezték el.

A Nemzeti Színház közönsége természe 
lesen semmit sem tudott a vasfüggöny mö 
gölt lejátszódó izgalmas eseményről, hanem 
türelmesen várta nz előadás megkezdését

A színházból futárokat küldtek Harasz- 
tos Gusztávért, akit csakhamar élőkért* 

tettek.
s ő ugrott be Sugár Károly szerepébe. így 
nz előadás tovább, minden zökkenő nélkül 
folyt le. Természetesen a színészeken érez
hető, volt a deprimált hangulat, amit Sugár 
Károly súlyos betegsége váltott ki belőlük. 

jelentek 
csak a 

történ- 

éppen ezért a hivó tapsra nem is 
meg a függöny előtt. A közönség 
második felvonás végén értesült a 
tekről s a legnagyobb részvét hangján 
megdöbbenéssel tárgyalták a kiváló mű
vész súlyos betegségét.

a katonai

dék került elő.
Értesítette a rendőrséget, majd 
hatóságot.

A gránátot a főkapitányságra
Loch Péter százados, tüzérségi ________ , .
töRÖtt gránátbók kivette a gyujtószöget és 
ezzel ártalmatlanná tette. A rendőrség nyo 
mozást indított, hogy megállapítsa, milyen 
célból helyezték el titokzatos kezek a gráná
tot. kinek szánták a veszedelmes külde
ményt, vagy pedig csak éretlen csíny volt-e

vitték, ahol 
szakértő, a

az összes áruszállltmányok ide fognak ér- 
kesul«

lóhát célszerű lenne, ha az élelmiszer-nagy
kereskedők árusítóhelye is közvetlenül a ki
kötő mellett épülne. Ezzel n megoldással el
intézést nyerne a Központi Vásárcsarnok és a 
dunaparti nyiltpiac rendezetlen ügye is, mert 
• nagykereskedők úgy a csarnokból, mint a 
Duaaparlról a kikötői nagycsarnokba kerül
nének s a Központi Vásárcsarnok összes áru- 
sdóhelyeit kizárólag kiskereskedők foglalnák

sseretetáhes. Olvasóink fluyclmét felhívjuk lapunk 
hlrdelésre és ajánl luk. boRv az ott lóthnló szelvényt pontoson kitöltve. söruAscn kűldjo W VÍU,l,'",k' ."T

__  Hármas holtverseny után Pillér (MAC) 
lett a győztese a Tiszti Vívó Club versenyé- 
nek. A verseny, amely a késő éjjeli órák- 
bnn ért véget, a kővetkező eredménnyel 
végződött: Győztes Pillér (MAC) 6 győze
lemmel. 2. Dani (MAC) 6 gy., 3. Kálnicskg 
'Tiszti VC) G gy.,4. Tóth Péter (MACI 5 gy., 
5. Rozgonyi (Vén fiuk) 5 gy., 6. llack (Tiszti 
VC) 4 gy., 7. Apáthy Hiszti VC) 4 gv.. 8. 
Gőnczy (MAC) 1 gy.. 9. Kovács dr. (Tisza 
István VC) 0 győzelemmel.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanfolyamot 
nyitott tisztviselők, alkalmazottat, általában 
olyanok részére, akik nappali elfoglaltságuk 
miatt az esti órákat kívánják továbbképzésre 
fordítani. A tanfolyam 5 hónapos és a megnyi
tás január 30-án lesz. A bénáik ozások most 
folynak az intézel igazgatóságánál, V., Alkot- 
mánv-u. 11., ahol nyomtatot! tájékoztató és 
szóbeli felvilágosítás is kapható (Telefon T. 
205—47.)

— Merénylet egy népbiztos ellen. Mint a 
l.-jpok Rigából jelenlik, Skrypnik, az ukrán 
szovjetközlársaság közoktatási népbiztosa 
ellen merényletet követlek el. Ismeretlen 
tettesek kisiklásra kényszeritellék azt a mo
toros hajtányt, amellyel a népbiztos utazott. 
A hajtány vezetője meghalt, míg a népbiz
tos súlyos sérüléseket szenvedett.

— Lakatos László: A jövő házassága. Laka
tos László legújabb müveiben megtalálhatjuk 
az iró minden kiváló tehetségét: linóin szatí
rájának, éles mcgűgyclőképességének és gaz
dag fantáziájának szerencsés találkozása ez a 
regény. Hibátlan logikával és dús fantáziával 
épít fel elöltünk egy uj, kétszáz év múlva el
jövendő világot s meg ludja győzni az olvasót 
arról, hogy törvényszerűen, a természet rendje 
szerint csak olyannó fejlődhetik a most általa 
oly gyakran ostorozott társadalom, amilyennek 
azt fantasztikusan átszellemült hőse látja A 
jövő századok férfi és női típusának, a jövő 
házasságának és társadalmi vonatkozásainak 
izgatőan érdekes képe alakúi ki Lakatos László 
uj regényében, mely az Athenaeum kiadásában 
jelent meg, nemes, egyszerű köntösben. Ara 
1.40 pengő.

— A pécsi megszállás emléke a bíróság előtt. 
Hétfőn kezdi tárgyalni a pécsi törvényszék 
Vásárhelyt-tan&csa Magyar Dezső ügyet, aki 
Pécs szerb megszállása alatt a város vezetői 
közé tartozott, Pécs felszabadulása ulán azon- 
ban emigrált s nemrég visszatért s ekkor letar
tóztatták. Magyar Dezsőt az ügyészség felség
sértéssel, lázitássat, izgatással, hűtlenséggel, az 
állami és társadalmi rend felforgalására irá
nyuló bűncselekménnyel és kormányzósértésscl 
vádolja.

— Olasz-magyar müvészest Sopronban. Sop
ronból jelenlik: A Frankcnburg Irodalmi Kör 
■anuár 29-én olasz-magyar müvészcstét ren
dez, melyen Durini di Monza gróf budapesti 
olasz követ is részt vesz. Az olasz vendégeket 
Thurncr Mihály polgármester üdvözli, utána 
Antonio Widmár, az olasz követség sajtó
főnöke tart előadást a modern olasz színpad
ról. Albertina Ferrari milánói hegedűmüvésznő, 
Kerpely Jenő gordonkaművész és Szelénvi 
István zongoraművész játéka után, dr. Hoff- 
mann Edit, a Szépművészeti Muzcum igazga
tója ismerteti és bemutatja a Mussolini állal 
nekünk ajándékozott k’ét Corvinát.

-- Magyar korcsolyázók helyezése a bécsi 
versenyen. Bécsböl jelentik, hogy a tegnapi 
nemzetközi műkorcsolyázó versenyen a páros 
versenyben a budapesti Korcsolyázó Egyesü
let tagjai közül a Rotlcr Emília—Szabó Gyula 
pár harmadik, az Orgonista Olga—Szálát Sán
dor pár pedig negyedik lett. A győztes a bécst 
Scholz Lili—Kalser Ottó pár lelt.

— Mellbelőtte magát Makai Jenő 21 éves 
villanyszerelő a Pál-utca 4. számú házban lévő 
lakásán öngyilkossági szándékból meilbelőlte 
magát. A mentők életveszélyes állapotban szál
lították a Rókus-kórházba.

— Betörök garázdálkodása Pécsett. Mint 
Pécsről jelentik, vasárnap reggel bejelen
tették a pécsi rendőrségen, hogy a vasár
napra virradó éjszaka folyamán ismeretlen 
tettesek betörtek a pécsi Agoslon-téri tra
fikba s onnan nagyobbmennyiségü árut ra
boltak el. Vasárnapra virradó éjszaka be 
török jártak a Krisztián József-féle cukráz- 
dóban is, ahonnan nagyobb összegű kész
pénzt és árut raboltak el. A pécsi rendőr
ség széleskörű nyomozást indítóit a betörök 
kézrekeritésére, minthogy Pécsett az utóbbi 
időben napirenden voltak a betörések.

Elíel 2 Órakor mar npttva a
[Hungária oozfordű



Budapest 1028 január 23. HÉTFŐI NAPlO 5

Vasárnap délután eltemettek 
Kern Aurélt es feleseget

TObbezer Sönyi közönség kisörie utolsó útidra 
a nagynevű zensüriiiiíust ös iragikusvego hitvesül

Garami Ernő 
Hatvány Lafos biinpörénelr 
befejezésétől teszi függővé 

hazajövetelét
Ijedten dobbant a főváros és az egész 

ország szive, amikor Ilire kelt a szomorú 
tragédiának Kern Aurél, a nagynevű zene
kritikus meghalt és hitvese kétségbeesett 
fájdalmában a halálba követte öt.

A szerencsétlen asszony, aki nem tudta 
elviselni a nagy csapást, mellyel váratlanul 
lesújtott reá a kifürkészhetetlen sors keze, 
bánatába görnyedtcn, önkezével vetett vé
get immár céltalan életének, hogy a ha
lálban egyesülhessen azzal, ki neki mindene 
volt a földön. Elment, hogy együtt mehes
sen azzal, kit szeretett.

És ma sok-sok ezrek zokogó könnyel ál
lották körül a két szomorú koporsót. Kint 
a kerepesi temetőben, téli alkonyaiban a 
barátok és tisztelők nagy tömege búcsúzott 
el tőlük fájdalomtelten, tőlük, a nagynevű 
esztétikustól, a tehetségtől, ki váratlanul tá
vozott és a hitvestől, ki önként követte urát 
a halálba.

A halottasházban délszaki növények és 
égő kandalúberek között felállított kntafal- 
kon egymás mellett a koszorúk valóságos 
erdejével borítva feküdt a két koporsó és 
közötte álltak a családtagok, Pclry Pál és 
Kertész K. Róbert kultuszállamtilkárok, a 
kormány képviselői, Sipfícz Jenő polgár 
mester, Lieber Endre tanácsnok, az Opera
ház tagjai Radnai Miklós dr. vezetésével, to
vábbá az írói, zenei, művészeti és társadalmi 
élet számos reprezentánsa.

Három órakor kezdődött a gyászszertar
tás. Előbb Csiszarik János címzetes püspök 
lépett Kern Aurél koporsója elé és búcsúz
ta lia el a halottat, majd Ruffay Sándor ág. 
ev. püspök Kern Aurélné koporsója előli 
mondott nagyhatású beszédet.

Ezután Radnai Béla, az Opernház igaz
gatója, búcsúztatta Kern Aurélt. Hang

súlyozta, hogy az. amit Kern Aurél a ma- 
gyár zenei múltért tett, az örőkértékü mun 
kásság és ezért az ő halála pótolhatatlan 
vesztesége a magyar zenei világnak. L'tánu 
dr. Molnár István a Nemzeti Zenede névé 
ben. melynek az elhunyt elnőkigazgatója 
volt, mondott könnyező szemekkel, zoko
gástól fulladó hangon, búcsúbeszédet. Milo- 
tag István főszerkesztő, a Magyarság szer 
kesztőségének búcsaját tolmácsolta. Hang 
súlyozta, hogy Kern Aurél a magyarság kul
turális törekvéseinek volt fáradhatatlan har
cosa. Ezért küzdött nagy művészi képessé
gével, munkakészséggel, magyar érzésével 
es szolidaritásával.

flaraszti Emil az Otthon, a zcnekrilikusok 
es a Budapesti Ilirlap nevében mondott bu 
csubeszédet.

— Azok búcsúját tolmácsolom — mon
dotta — akik legközelebb állottak hozzád: 
az újságírók istenhozzádját zokogom feléd. 
Soha nem pihentél, örökké uj művészi iz 
galmakra, élményekre vágyódtál. De min 
den sorod, minden gondolatod művészi él
mény volt nekünk is.

Ezután Lamperth Géza a Petőfi Társaság 
nevében búcsúztatta el a nagy halottat és 
hangoztatta Kern Aurél kiváló munkás
ságát, amit a magyar zene művelése terén 
végzett.

A beszédek elhangzása után a koporsókat 
furgonokon, diszruhás rendőrök és a kö 
zönség ezreinek sorfala közölt a Pulszky 
család sírboltjához vitték, ahoj Kozma Miklós 
a Magyar Távirati Iroda* rádióosztály., 
nevében, amelynek Kern zenei vezetője volt 
mondott búcsúbeszédet, majd elhantolták a 
magyar zene és a soha el nem múló hitvesi 
szeretet örök emlékű halottait.

A Hatvany-itéletet elvi <iöntésnek fogják tekinteni 
az emigránsok

A büntetölörvényszék Törekv-tnnócsa 
február elsején tárgyalja Halvány Lajos 
báró bünpörél. akit az ügyészség különböző 
bűncselekményekkel vádol külföldön meg
jelent cikkeivel kapcsolatosan. A biinpör 
lefolyása iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg minden oldalról annál is inkább, mert 
— hir szerint — Hatvány Lajos bünpörci- 
től függ több külföldi emigráns sorsa.

A Hétfői Napló munknlérsa ugyanis jól 
informált helyről ugv értesül, hogv Hatvanu 
bünpöre elsősorban Garami Ernő hazajőve 
telének kérdésével van szoros junktimban.

Garami Ernő már hónapokkal ezelőtt el
hat;'1 rozla, hogy hazajön és a bíróság elé 
áll ügyeinek tisztázása érdekében. Minthogy 
szabadlábon való védekezése akadályokba 
ütközőit, Garami Ernő elhalasztotta haza- 
fövetelénrk terminusát.

Most, hogv Hatvanit Lajos ügyei bíróság 
elé kerülnek, a bírói Ítéletet Garami Ernő 
elvi döntésnek fogja tekinteni, vagyis 
Hatvány Lajos sorsának eldöntésétől függ 
Garami Ernő haza jövetele, l'gvanez a hely- 
'ct Hock János esetében is, aki szintén vá
rakozó álláspontra helyezkedik.

„Védencem újabban több nevet 
említett fel** — mondja Gál 

Jenő dr., Erdélyi Béla védője
IJjabb eljárás a vizsgálóbíró előtt

Egymilliókétszázezer dinár elsikkasztása után 
bigámiát követett el Budapesten

A rendőrség vasárnap letartóztatta Fodor alias Molnár Mihály 
jugoszláviai szélhámost

Néhány nappal ezelőtt följelentés érkezett a 
rendőrségre egy Mólnál Mihály nevű egyén 
ellen, aki előbb Jugoszláviában, majd Fodor 
Béla álnév alatt Budapesten a büncselekmé-
nyék egész sorozatát követte el.

A feljelentés után a főkapitányságon megin
dították a nyomozást és röviddel utóbb már 
elő is állították Fodor Bélát, aki az elébe tárt 
bizonyítékok alapján beismerő vallomást tett 
és elmondotta, hogy csak néhány héttel ezelőtt 
Bzőkölt át Jugoszláviából Magyarországra. Be
ismerte, hogy Molnár Mihálynak hívják és 
alkalmaztatása helyén

• vállalat pénztárából egymllliókétszáz- 
ezer dinárt sikkasztott el egy bűntársa 

segélyével.
Mikor felfedezték a sikkasztást, előre elkészí
tett útlevelek segítségével mindketten elhagy
ták az ország területét. Bűntársa Csehszlová
kiába menekült, ő pedig Budapesten telepedett 
le. Itt megismerkedett Fodor Béla magántiszt-

viselövel, akitől egy alkalmas pillanatban el
lopta összes okmányait, majd a VII. kerületi 
elöljáróságon kiváltotta a születési bizonyítvá
nyának másolatát, melynek alapján Fodor 
néven

házasságot Is kötött a fővárosban, 
holott Jugoszláviában már két évvel ezelőtt 
megnősült és családot is alapított.

A rendőrség Molnár beismerő vallomása 
után megkereste a jugoszláv rendőrséget és 
ennek áíirata alapján megállapította, hogy 
Molnár Mihály lelkiismeretét nemcsak az ok
mánylopás és bigámia, továbbá az egymillió
kétszázezer dináros sikkasztás terhelt, hanem 
azonkívül több csalást, oklrarhamisitást és más 
sikkasztást is követett el Jugoszláviában. Fo
dor, alias Molnár Mihályt vasárnap délelőtt a 
főkapitányságon előzetes letartóztatásba he
lyezték és átkisérlék az ügyészség markóutcai 
fogházába.

Forgács Anna raillstalti titokzatos halála 
ügyében a vizsgálatot vezető hatóság sem 
lát még tisztán, mert Forgács Anna férje 
Erdélyi Béla, aki már hónapok óta vizsgá
lati fogságban van. állhatatosan tagad, de 
a már rája bizonyított csalási és sikkasz
tási ügyekben is napról-nnpra változtatja 
vallomását é.« újabb neveket hoz felszínre, 
akik állítólag valamennyien segédkezeti 
nyújtottak neki a szélhámosságok elköveté
sében. Enycdy Róbert dr. vizsgálóbíró, aki 
íz ügy kipattanásától fogva állandóan For
gács Anna halála ügyében folytat nyomo
zást, az ügy minden újabb fázisa után szé
leskörű nyomozást rendel el és bár a haló
ság mindent elkövetett már eddig is, hogy 
tárgyi bizonyítékot szerezzen Erdélyi Béla 
ellen, a fiatalember tagadása, valamint a? 
u körülmény, hogy a gyilkosság idegen 
ország területén történt, rendkívül megne
hezíti a nyomozás munkáját, úgyhogy mn 
sem áll még kétségtelen bizonyíték Erdélyi 
Béla bűnössége mellett.

Most, hogv Erdélyi Béla váltóhamisítás! 
ügyében újabb kihallgatásokat eszközöl a 
vizsgálóbíró, kérdést intéztünk

dr. Gál Jenő

Erdélyi Béla védőjéhez, aki a következőket 
mondotta:

— Ez ügyben a vizsgálat a befejezéshez 
közeledik — mondotta Gál Jenő — és a 
nyomozást vezető vizsgálóbíró most már 
csak a millstntti tanuk vallomásának a be
érkezését várja Eridéig semminemű ter
helő adat nem merült fel Erdélyi Béla bű
nössége mellett, amely igazolta volna, hogv 
neki bármilyen köze is lenne felesége ha
lálához.

— Az eddigi külföldön kihallgatott ta

nukat a vizsgálóbírónak nem volt módjá- 
lián eskü alall kihallgatni, úgyszintén az 
osztrák hatóságok is elmulasztották a ta
nuk megesketését.

Ez a körülmény akadályozza meg most 
a vizMgábit gyors ütemben való tovább 

folytatását

mert az osztrák hatóságoktól a vizsgáló
bírónak idevonatkozó kérdésére még nem 
érkezett válasz.

— Én azt tartanám leginkább célirá
nyosnak, ha az ügy kivizsgálásával meg
bízott vizsgálóbíró utazna el Millstattba. 
hogy a szemtanukat a helyszínen eskü 
alatt kihallgassa. Ellenkező esetben a kö
zeljövőben kitűzendő főtárgyaláson az 
osztrák tanuknak meg kellene jelenniük, 
hogy eskü alatt tegyék meg a vallomásukat, 
ami természetesen legyőzhetetlen akadá
lyokba ütközik, mert idegen állampolgáro
kat nem lehet kényszeríteni a budapesti fő- 
lárgyaláson való megjelenésre.

Erdélyi Béla ügyében egyébként az 
utóbbi napokban nem állott be semminemű 
fordulat, bár

védencem a vizsgálóbíró előtt újabban 
több nevel említett fel.

akiknek szerepűk tisztázására a vizsgáló
bíró meg fogja tenni a szükséges lépéseket.

CORVIVBÚTOR
Részletre olcsón! Dohány-u 39.
A közalkalmazottak bevásárlás forrása

SOHA MÉG ILY OLCSÓN

14 napos téli

CORVIN-VÁSÁR

máR CSAK
»
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Fedák Sári különös afrikai útja
Miért nem vett részt Fedák Sári felfedezőjének: Porzsoltnak 

jubiláris matinéján? Fedák-Porzsolt affér
A múlt héten vasárnap délelőtt teljes 

ünnepélyt “-éggel folyt le Porzsolt Kálmán 
a Népszínház volt igazgatójának, a kiváló 
írónak és p’ ltüeislámik ötvenéves jubileu
mára rcm'pzclt matiné Egy sereg szónok 
méltatta a l.iliinő iró érdemeit és egy sereg 
.színésznő és színész fellépésével gazdagí
totta a matiné műsorát. Az ünnepelt azon
ban hiúba kereste szemével az őt ünneplők 
táboréban nzl a színésznőt — akinek talán 
a Icghúlásabbnnk kellett volna lennie a nagy 
iró iránt. Ez a színésznő: Fedák Sári, 
akinek távolmaradása

kínos feltűnést kellett a szükebb ünnep
lők táborában és kínos helyzetbe hozta 
magát az ünnepeltet, Porzsolt Kálmánt 

Is.
Fedők Sári távolmaradása, amit bár

hogyan próbáltak egyesek mentegetni, meg- 
rontotto a szép ünnep egységét és megtaní
totta u inár sokat tapasztalt írót egy régi 
igazságra.

Tényként kell megállapítani, hot»v mikor 
tervbe vették Porzsolt Kálmán jubileumát, 
megünnepléséi, az elsők közölt jelentkezett 
Fedák Sári, aki felkereste szerkesztői szo
bájában a jubiláló írót és

nemcsak saját részvételéről, de főren
dezői tevékenységéről Is biztosította

Porzsolt Kálmánt.
Fedők Sári karrierjét ugyanis Porzsolt. 

Kálmán indította el. Akkoriban ö volt a'

Népszínház igazgatója, amikor egy pozsonyi 
ismeretlen színésznőt

a sajtó és a népszínházi bizottmány 
tiltakozása ellenére

a Bob-hercegben felléptéiéit, majd szerződ
tetett. Ez nz ismeretlen színésznő Fedák 
Sári volt, oki Porzsolt első biztatása után 
ragyogó és sikerekben dús pályát futott be.

Porzsolt tehál természetesnek vette Fedák 
Sári részvételét a tiszteletére rendezendő 
jubileumi előadáson és igv annál nagyobb 
volt a meglepetése, amikor Zombori Zoltán, 
a Király Szinház fiatal művésze, aki csupán 
lelkesedésből vállalta a matiné rendezői 
tisztjét, megdöbbenve jelentette a matiné 
előtti napon, hogy Fedák nem lép fel.

Az történt ugyanis, hogy Zombori Zoltán 
amikor a pontos program megbeszélése cél
jából jelentkezett Fedők Sári Személynök- 
utcai lakásán, az’előszobában Fedák 
a művésznő buga fogadta és közölte 
hogy

Irén, 
vele,

„Zsázsa Afrikába utazott*4.
és amikor a hülcdező színész a „megér
kezés** dátumáról érdeklődött, kitérő válasz! 
adott.

Zsazsa pedig ebben az időben
, a memoárjait irta és talán éppen 

annál a fejezetnél tartott, amikor öl a ma
gyar színpad számára Porzsolt Kálmán fel 
fedezte.

Stób Zoltán

Pénteken elős/dr

iÖnagysága őrangyala
(Dans hu candcur nalve) 

Jntjues Dévai 3 felvonásos vigjátéka 
Főszereplők: Gombaszögi Frlda, Gazsi Mariska, Hajnal, Somlay, 

Makldry, Mály. Gárdonyi, Hajmássy

Delly Ferenc hajnali botránya 
a körúti müvészkávéházban

Tragikomikus történet, melynek főszereplője: 
a bonvivant, a táncosnő és a futball-primadonna

Vidám hajnalon történt a história. Az első 
néhány licitéi ezelőtt, a második tegnap. A 
két távoli' dátum azért került egymás mellé, 
mert mindkettő főhőse Delly Ferenc, a Belvá
rosi Szinház fiatal, szimpatikus és ami míg 
éjinél is több: igen tehetséges nmorozója. A 
A Hatni szcrelmesszinészt mindenki szereti. 
Lehet tatán azt is állítani, hogy Delly kezd a 
pesti bukOsszivck álomlovagja lenni, de — 
tudja Isten — a körúti café-restaurant előkelő 
éjszakai éleiében viszont félni kezdenek a 
fess, fiatal színésztől.

Minden bizonnyal Delly Ferenc, 
mnorozó-szinész a legcsendesebb, 
tebb urak egyike. Egy baji 
bírja a: italt. 
pen a művészek és 
kében kezdte atrocitásokra sugalmazni, 
mull héten például óriási rlbillió közben 

formális Okölpárbnjt vívott

a délceg 
legkorrek- 

azonban van: nem 
És különös, hogy a pezsgő ép- 

szinészek körúti (ész- 
A

Gerö & Chariev
m u 1 i 1 k í I d s k a

Telefon: T. 130-S8.

kedden, csütörtökön és vasárnap
Magyar Szinház

lyéröl Ez nz ur Opata Zoltán válogatott 
fulballjátékos volt, aki szoroson Dolly ele 
állt:

— Hagyja békében ezt a leányt! — - kiáltott 
A kávéház népe már szoros gyűrűként fogta 

körül a vitatkozókat, de mielőtt letllegességre 
került volna a sor.

jött a reudtír.
•

A rendőr láttára elcsittullak a háborgó indu
latok. A bonviván és a futballista bemutatkoz
tak egymásnak. A kis táncosnő sietve mene
kült.

Igaz: a bonviván és a futballprimadonna 
azóta nagyon jó barátok.

Csak n szinház igazgatóságának nem tet
szik hogy ez «> nagyon tehetséges, fiatal &mo* 
rozó, ilyen módon igyekszik lerombolni a kar
rierjének már-mnr jót felépített pilléreit.

’ Belvárosi I í c1
i Szinház sí ü w ír É i CTat Kara l Eu wfeHItH

A Városi Szinház 
e heti eseményei:

Ma hétfőn: Alpár Gitta felléptével Denevér (A. bérlet).
Kedd, csütörtök, péntek, vasárnap: Cigányktrály (hétfőn 25-ödször). 
Szerda: Gül Baba (Martos-Huszka legszebb operettjének felújítása). 
Szombat: Fleta Schwarz Vera fellépése a Carmen-ben.
Vasárnap délután: Mesék az írógépről (mérsékelt helyárak).

SZÍNHÁZI napló
Operai körökben mint szenzációt rebesge-

Ma délelőtt meleg ünnepség keretében újí
tották fel a Városi Színházban a Gülbaba 
cimü operettet. Ezzel az operettel a szinház 
Sík Rezső huszonötéves színészi lubileumát 

akarta emlékezetessé tenni, mert a szinháí

szí-n café-restaurant karzatán egy másik 
nésszel: Ihásszal A minapi botránya, amely 
szintén ezen a helyen zajlott le, már

rendőri beavatkozást is igényelt

Tehát Delly Ferenc hajnalon, frakkban, ele
gánsan, de kissé mámorosán jelent meg a 
café-restaurantban. Ebben az időben zártak a 
lokálok, amelyeknek flillcrcs tündérkéi és 
egyéb attrakciói évtizedes szokás szerint be
vonullak körúti „otthonukba**, hogy elfo
gyasszák reggeli haboskávéjukat. Néhány 
perccel Delly érkezése elölt az egyik mulató 
kedves, szőke kis táncosnője is betért a helyi
ségbe, leült és gyanútlanul csipegette a kávés
kuglófját. Delly Ferenc, akinek ugylátszik 
régi ismerőse lehetett a hölgy, rászólt:

— Gyere Ide hozzáml
A kis táncosnő vonakodott a felszólításnak 

eleget lenni, mire Delly odament asztalához 
és mámoros fölényében, de minden bizonnyal 
jóakaratuan

kétszer arcai legyintetté.
A táncosnő nagyot sikoltott és egy közeli 

asztalnál ülő társasághoz menekült. Delly kö
vette a leányt és ismételten felszólítotté, hogy 
üljön a_ asztalához. A leány félve bujt egy ur 
háta mögé. Drámai feszült pillanatok követ
keztek.

Delly makacsul követelte a leány kiadását 
a társaságtól, amikor egy ur felpattant a he-

tik, hogy fíadnay Miklós és főrendezője, 
Vrfr/rus László Bécsbc utaztak azért, hogy 
megnézzék a „Húzd rá Jonny" cimü jazz
operál és esetleg az Operaház számára ennek 
előadási jogát megszerezzék. Radnaynak 
azonban bármennyire tetszett a „Húzd rá 
Jonny I" ennek előadási jogát nem tudta 
megszerezni azon egyszerű okból, mert ez 
már a Városi Szinház tulajdonában van.

Radnay tehát ismét lekésett

Ellenben a Városi Szinház fürge vezető
sége már elhozta Drezdából a „Húzd rá 
Jonny!" rendezőjét is. Egy alig huszonhat 
éves fiatal németet, Uhl urat, aki Lóránt 
Vilmossal közösen már megkezdte a „Húzd 
rá Jonny!" előkészületeit. A jazzopera, amely 
Bécsben oly nagy port kavart fel, két fel
vonásból és tizenkét képből áll. Előadása, 
díszletei teljesen revüszerüek. Főszereplője, 
Jonny a jazz-band megtestesülése, akinek 
saxofonja mellett az egész világ chartestont 
táncol.

A hét pikáns szenzációja, hogy Abdul 
Kadir török trónörökös felesége,

Madjidje hercegnő S2e ződést szegett

A hercegnő ugyanis a Táncpalota nevű 
mulatóba szerződött le, mint direklrisz, aki
nek azonban jelentős szerepe lelt volna a 
mulató legközelebbi műsorában is. Madjidje 
hercegnő azonban külföldi utazása miatt a 
szóbelileg kötött szerződési maga részéről 
érvénytelenítette, igy nagyon valószínű, 
hogy a Táncpalola igazgatósága súlyos pert 
indít a gyönyörű török hercegnő ellen.

Jaques Dévai, a kitűnő francia iró, aki 
legutóbb Pesten járt és akinek egyik mű
vésznőnkkel történt reménytelen kalandjá
ról még mindig sokat beszélnek művészkö
rökben, most újra

bejelentette pesti látogatását 

abból az alkalomból, hogy a Vígszínház 
önagysága őrangyala címen bemutatja uj 
darabját. A Vígszínháznál már teljesen ké- 
szenáll a vígjáték, amelynek három pompás 
szereplője, Gombaszögi Frída, Rajnai és 
Somlay mindent elkövetnek, hogy Dévai uj 
vígjátékénak Pesten is a megérdemelt nagy 
sikert biztosítsák, önagysága őrangyala egy 
szerelmes fiatalember, aki a brutális férj 
elől megvédi őnagyságát.

rendezője és karakterszínésze éppen ezzel az 
operettel érte el színészi pályájának egyik leg
nagyobb sikerét. A függöny felgördülte elölt 
a Színészszövetség, a Szinészeggcsület képvi
selői mondottak meleg üdvözletei Sik Rezső
nek, majd a Városi Szinház nevében Sebestyén 
Géza beszélt. A főváros szinügyi bizottságának 
üdvözletét llovszky János bizottsági tag hozta, 
dr. Szedő Miklós szükebb kollégái és a szín
ház tagjainak nevélien köszöntötte fel a jubi
lánst A Gülbaba előadását zsúfolt nézőtér 
nézte végig és melegen tapsolt a jubiláns Sik 
Rezsőnek, a vendégszereplő Rátkay Mártonnak, 
majd az operett két primadonnájának, Harmatit 
Hildának és Zilahi Irénnek. Az operett dél
előtti reprizének sikere alapján a szinház el
határozta, hogy a darabol esti repertoárjába 
is beilleszti.

Egész Európában ünnepük Ibsen centená
riumát, amelyből a jövő hét folyamán a buda
pesti színházak is kiveszik részűket. A Nem
zeti Szinház Kamaraszínháza John Gábriel 
Borkmant, Ibsennek ezt a remek színmüvét 
hozza színre.

Csortos Gyulával a főszerepben,

mig a Magyar Szinház a keddi Ibsen-ccntená- 
rium alkalmával a Peer Gyntet újítja fel Törzs 
Jenővel a főszerepben. A Magyar Szinház 
szerdán ünnepli az Oroszország századik elő
adását is. A Magyar Színházban erre a ritka 
jubileumra az Oroszország szerzőjének, a 
Flőrencben éló Alfréd Neumannak Pestre ér
kezését várják. A Magyar Szinház azonban a 
zsúfolt események között sem feledkezik meg 
legközelebbi újdonságáról. Fazekas Imrének 
„Trojka" cimü darabjáról, amelynek próbái 
már javában folynak. A Trojkát Fazekas Imre 
Hollywoodban való tartózkodása alatt irta. 
Főhősei az orosz Kerenszky-forradalom alak
jai, akikkel az iró Hollywoodban ismerkedett 
meg. A rendkívül érdekes színmű főszerepét 
eredetileg

Beregi Oszkárnak szánta

Fazekas Imre, akinek a Belvárosi Színházban 
kellett volna eljátszani a Trojka főszerepét. A 
Belvárosi Színház műsorrendje azonban nem 
engedte meg a Trojka gyors előadását, amely 
így a Magyar Színházba került.

■ ■ ■ •

FJLE i’A - Schwarz Vera: Carmen - Szombat este
Néhány jegy a Városi Színház pénztáránál

ÍZ

fellépte afellépte a

Péie-méie]
Nagymezö-u. 30. Tel.: 202—«5

Vidám farsangi esték
Ma záróra 5 órakor

Kurucz János szerzői estje. Amerikába 
készülődő népszerű dalköltőnk, Kurucz János 
kedden, Január 24-én tartandó szerzői estélye 
iránt nagy érdeklődéssel tekint a magyar dalt 
kedvelő közönség. Az érdeklődést fokozza, 
hogy Kurucznak amerikai útja előtt ez az 
utolsó estje, amely után Amerikában fog di
csőséget szerezni a magyar dalnak.

ti békeviíág legszebb operettje (Huszka-Martos)
A »« Odd-A M-  111

Rendes esti helyárak.

sze/dán este szinre kerül

a Városi Színházban
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Losonczi Herczog Imre veres botránya 
a francia Riviérán

Beauiieu egyik ettermeöen egy francia őrnagy inzuitaita a fél
karú loscnczi Herzog Imrét, aki székkel támadt az őrnagyra 
Az eiokaio budapesti fiatalembernek menekülnie kellett seauiieubci

A szegedi íparosblokk vasárnapi 
gyűlésén az iparosok nem akarták 

meghallgatni Frühwirth Mátyást

Botrányos kimenetelű, véres affér köz 
pontjába került távol a külföldön a fővá
ros társadalmi életének egyik ismert, ro
konszenves szereplője, losonci Herzog 
Imre, a dúsgazdag losonci Herzog szesz
gyáros fia.

Losonci Herzog Imre néhány nappal ez
előtt három hónapi üdülésre a francia Ri 
vtérára utazott. A Riviéra egyik legszebb 
helyén, a Cannes közelében lévő Beauiieu- 
ben kétnapi olt tartózkodás után egy szó
váltásból kifolyólag azonban olyan bot 
rány központjába került, hogy kénytelen 
volt nyomban csomagolni és

Beaulicut in en ek ii lésszer iíen elhagyva, 
hazautazni Budapestre.

Losonci Herzog Imre másodmagával, 
egy fiatal, feltűnően szép hölgy társaságá
ban jelent meg egyik este Beauiieu legelő 
kelőbb éttermében, a Reserve ben. Az ét
teremben — amint az egyes külföldi mon
dámé helyeken szokásos — táncra kérte 
fel nz előkelő pesti fiatalember társaságá
ban lévő hölgyet egy közeli asztalnál filő 
francia őrnagy. A hölgy kijelentette, hogy 
nem táncol, mire az őrnagy sértődötten 
odalépett losonci Herzog elé s magyaráza
tot kért tőle. Losonci Herzog kijelentette, 
hogy a társaságában lévő hölgy azért nem 
táncol, mert csak nemrégen múlt el tüdő- 
csucshurutja és igy táncolnia még egyálta
lán nem szabad. A francia őrnagy erre gú
nyosan végigmérte losonci Herzogot, aki 
ingerülten magyarázatot kért az őrnagytól 
viselkedéséért.

Az őrnagy magyarázat helyett

durván Inzultálta az előkelő budapesti 
fiatalembert,

aki a világháborúban, a bukovinai harc
téren

balkarját elvesztette s Igy csak nehe
zen tudott védekezni.

'Az el>ő inzultus után mind élesebb, han
gos szóváltás keletkezett, az előkelő étte
rem vendégei már teljesen körülállták az

Elfogták a kőszegi posztógyár 
vámcsalóját

Szombathely, január 22.
(A Hétfői Napló tudósit ójától.) Vasár

papra sikerrel járt az a nyomozás, amelyet 
papokkal ezelőtt indított meg a szombat
helyi államrendőrség a Kőszegi Nemez
posztógyár feljelentésére. Ismeretlen tettes 
• Kőszegi Nemezposztógyár terhére ugyan
is nagyobbszabásu

vám csal ást
követett el. A vámcsalás elkövetésével egy 
soproni szállító cég könyvelőjét, Balázs Sán
dor! gganusitptták. aki a vámcsalás kipatta
nása után Sopronból eltűnt.

Balázs Sándor ellen a soproni rendőrség 
körözőlevelet adott ki, melynek alapján 
vasárnap

Balázst Ráckevén clfoglák és Sopronba 
szállították.

Késsel és bottal támadlak a csendőrre, 
akt fegyverével súlyosan megsebesítette tárnádéit

Eger, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A heves

megyei Pétervására községben vasárnap 
délután Siska József és Afata István föld
művesek az utcán

megtámadták Kecskés László csendőr- 
őrmestert,

aki egy korcsmái verekedésből kifolyólag 
feljelentette őket. A két földinűveslegény 
késsel és botokkal támadt a népiden utcán 
a mit sem sejtő csendőrőrmesterre, akit

Vasárnap a jegyző elleni izgatásért 
letartóztatták Tállya község 

öt lakosát
Tállya, január 22.

Hétfői Napló tudósítójától.) A Tokajhcgy- 
álján levő Tállya községet napok óta izgalom
ban tartja az, hogy a község tulajdonát képező 
„Kopaszhegy" kőbányát a község eladta egy 
érdekeltségnek, melynek elén báró Matllolt 
Nándor áll. A lakosság mozgalmat 'indítóit a 
kőbánya visszaszerzése Iránt s ezzel kapcsolat
ban egyesek a Icgbrulálisabb módon izgatást 
kezdtek.

PlnkJtoknl rognsílolHk ki T4II,« kSnóg 
álcáin, amelyben 

inzultus színhelyét, amidőn a francia őr
nagy ingerült állapotban újból a félkarú 
fiatalemberre támadt, majd amidőn az hát 
ráit,

revolverét rántotta elő.

Losonci Herzog Imre ekkor, az izgalom 
hevében, védekezésül jobbjával

megragadta a mellette álló széket és 
azzal teljes erővel a katonatiszt felé 

sújtott

A hatalmas ütés következtében az őrnagy, 
kezéből o revolver, még mielőtt el
sült volna, kiesett és

több sebből vérezve, ájul tan rogyott le 
a parkettre.

Az étteremben jelenlévő francia katona
tisztek most losonci Herzog Imrére támad 
tak, aki felkarjával védekezve, maga elé 
tartott, magasba emelt székkel védte ki a 
támadásokat, majd a kínos botrány után 
a társaságában lévő hölggyel együtt el
hagyta az éttermet.

A véres affér után a francia őrnagyot, 
aki az erős ütés következtében fején és 
karján több helyütt megsérült, egy közeli 
szanatóriumba szállították és ott ápolás 
alá vették. Losonci Herzog Imre nyomban 
lakására sietett, ahol nemsokára hivatalos 
francia személyek jelentek meg nála s fel
szólították őt, hogy saját érdekében Beau- 
lieut mielőbb hagyja el. Losonci Herzog 
Imre a kínos affér után azonnal csoma
golt és másnap Beaulieuból menekülés- 
szerüen hazautazott Budapestre, ahová teg
nap érkezeit meg.

A Hungária bárban beszéltünk Herzog- 
gal, aki. mint előttünk kijelentette, legjob
ban azt fájlalja, hogy három hónap he
lyett mindössze kél napot tölthetetl Beau- 
lieuban, ahol azonban a véres affér után 
a vele szemben tanúsított ellenséges ható 
sági magatartás folytán tovább nem ma
radhatott.

Román Kálmán.

A vámcsalással kapcsolatban
vasárnap felfüggesztették állásától 

Saulik Kálmánt,

a Győr—Ebenfurt-Sopron vasútvonalnak 
soproni pályaudvarán levő vámhivatali ve
zetőjét.

A Kőszegi Nemezposztógyár vasárnap te
kintettel arra, hogy a gyár nyersanyagát a 
vámcsalás kipattanása után a hatóság lefog
lalta, a pénzügyminiszter sürgős kérést in
tézett, amelyben a lefoglalt nagymennyi
ségű nyersárunak a zár alól való feloldását 
s a gyár részére való kiszolgáltatását kéri.

A kőszegi posztógyár a pénzügyminisz
terhez intézett kérvényében hangsúlyozta, 
hogy amennyiben a lefoglalt nyersanyagot 
nőm kaphutná meg, úgy kénytelen lenne 
üzemét beszüntetni.

karján megsebesítettek.
Kecskés László csendörtőrzsőrmester 
fegyverét használta támadóival szem
ben a bajonettjével egylkrt karján, a 
másikat pedig mellén sebesllette meg.

Siska József életveszélyes szúrós! sérülési 
szenvedett. Mala István sebesülése köny- 
nyebb természetű.

A kél sebesültet az egri kőzkórházba 
szállították. Kecskés László csendórtőrza- 
örmrster a hivatalos vizsgálat megejlése 
céljából felettes hatóságának jelentési telt.

felhívást Intézlek a lakossághoz, hogy Öl
jék meg a község jegyzőjét és a kőbánya 

uj tulajdonosait űzzék el TállyáróL
Vasárnap a sátoraljaújhelyi ügyészség uta

sítására Tállya községben detektívek jelenlek 
ineg s ott

őt lakost letartóztatlak, akikre ráblzo- 
nyult, hogy Ok az értelmi szerzői az Izgotó 

tartalmú plakátoknak.
Mlndannyioknf a sátoraljaújhelyi törvényszék 
joyházába szállították. ___

Fábián Bélát táviratilag üdvözölték
Szeged, január 22.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az utóbbi 
időben alakul! iparosblokk, mely hatvanhét 
országgyűlési képviselőt tömöritett maga 
köré, vnsárnaprn Szegeden

zászlóbontást hirdetett.

A zászlóbontó nagygyűlésre 16 képviselő 
jelentette be részvéteiét, azonban mindössze

hatan utaztak le Szegedre,

Frühwirth Mátyás és Perlaky György kép
viselők vezetésével.

Közülük is a zászlóbontó gyűlésen csu
pán Frühwirth Mátyás és Perlaky György 
jelentek meg, a többiek

váratlanul visszautazlak Budapestre.

A nagygyűlésen több felszólalás után a ven

dégszónok Frühwirth Mátyás emelkedett 
szólásra, akinek beszédét azonban meg-meg
újuló hangos közbekiáltások zavarták meg, 
úgy hogy Frühwirth látván azt, hogy a gyű
lés tagjainak nagyrésze nem hallgatja öt 
szívesen, beszédét rövidesen be is fejezte.

Gobiczy András orosházai iparos szólalt 
fel ezután, aki azt hangoztatta, hogy ameny- 
nviben a kormány záros határidőn belül 
nem orvosolja az iparosok sérelmeit, úgy 
Orosházán és környékén

3000 Iparos leteszi a szerszámot és 
sztrájkba lép.

A gyűlés ezután táviratilag 
üdvözölte Fábián Bélát,

az iparosok és kereskedők védelmében a' 
forgalmi adóval kapcsolatban elmondott 
képviselőházi beszédéért.
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S I’ O R T
Szobolevszky Károly 

vereséget szenvedett a boxolócsapat 
bajnokságok középdöntőjében

A jeles reprezentatív bajnokboxolónak íölrepedt a szemhéja

Magyarország ökölvívó csapatbajnokságának 
középdöntő mérkőzései nagyszámú közönség 
jelen léiében folytak le n régi képviselőházban. 
A pompás küzdelmeket nyújtó sportesemény 
során

■i FTC a Budapesti Vasutasokat, a BTK 
pedig az TTC-I győzte te.

Hatalmas meglepetés? volt a vasárnapcsti 
bajnoki millngnek. hogy

Szobotevszky Károly tereséget szenvedett 
Síhmldl-lől, n fJTK kitűnő versenyzőjétől.
A jeles bajnokversenyző vereségének oka, 

hogy a második menetben szemhéja fdrepedt 
és igy, bár a vereséget korántsem érdemelte 
ki. vesztesként solt kénytelen a ringel el
hagyni.

A boxolócsapnlbajnokság vasárnapi közép 
döntőiről az alábbiakban számolunk be:

BTK—TTC 14:5.
Légsuly: Adler (BTK) győz Takács II. (FTC) 

Allén.
Bantamsuly: Szajkó (BTK) győz Krausz 

(TTC) ellen.
Pehelysúly; Leitner (BTK) győz Hochmann 

(TTC) ellen.

gyíz Szabó

A 11. kér. Totál reáliskola ver
senyzői dominálták a középisko

lások bajnoki síversenyét
A KISOSz bajnoki lóversenyének 

napján a lesikló- és mü versenyek kerültek 
sorra. A Béig Miklós testnevelő-tanár vezetést- 
vei lefolyt bajnoki versenyen a II. *crulc’1 
Toldi Miklós reáliskola versenyzői verekedtek. 
Az. eredményt alább adjuk:
A III. knroMtály leslkló»cr*cn>ének révletea ór T^nvi

1. Lövést Eltmér <11. Toldi r.) 1:16 mp 2 Tassonyt 
Almos (II Toldi r.) 1 : 20 mi> 3. Schlcr József (II. Ku
kat.) 124 mp.

A 111 koroszliilf lutheriemének részletes eredménye:
1. De Potlere Gerard (II. Toldi r.) ?0.n*-

vész Elemér (II. Toldi r.) 15.222 pont. 3 Dátid György

U1 Mátyás tg.) 15 000 pont. 4. Tassonyt Almo. 01. Toldi 
x’iv lfkifcló»rr»en>ének résílrte. e«diuén»«»
A l,VGerő Fái <11- ro|di r-> 0:.5| nJJ‘- 20 ^ih n" nOtü 

lávló (VI Kölcsey rg.) 1 :'W n>p 18.13 pont.
3 Gerő Zolién (11. Told' r > L: IP.,P° ‘ **
Eteőil Huba (H- érseki a.) I ■ ^.Aani*nMt
A ÍV IcoroaUály mii* erényének részleten eredményei

1 Mnrsik Andor .111. Árpád rg ) 1/.44I ponl. 2 Mait. 
ray Zoltán 'II. Bocskay reálneveló) 16.4 pont 3. Schier 
I.ZszJó (II Kir. kai. rg.) 16.1 pont 4. Gerő Zoltán (1L 
A°|V rkoro»H(ítynréjsére kürt bajnoki flswetett verseny 
A eddtal eredménye (lutó . teUktó é» mü.ersenyl :

1 Geró Pál <H Toldi r.t 17.1181 nőni 2 Mariik An
dor fllh Árpád rg.) 17.69X pont 3 Kék^v Erv.n (111 
Áriád rg.) 17 555 pont 4. Varga László iVI Kölcsey rg.) 

pont 5 Gerő Zclián (II Toldi r.) 16.834 Pont.6 Schier l'ászló (II Kir kai. rg.) 16.462 pont. 7 Zelkó 
JÓ7-.C/ (II Toldi r) 16 225 pont. 8. Kisgyönrv Ferenc 
(V Berzsenyi r.) 15.0?1 r-onl. 8. Mnkrav Zoltán dl. 
Bocskav reálneveló) 15.515 pont 10. Lcncz Rudolf illl. 
Árpád rg.) 15 247 pont. 

győz Szobo-

Weisz

Kriston

Kőnnyüsuly: Bencze (TTC)
(BTK) ellen.

Welter^idg: Scbmldt (BTK) 
levszky (TTC) ellen.

Kőzépsuly: Weiner III. (BTK) győz 
(TTC) ellen.

Kisnehézsuly: Zsemba (TTC) győz
(BTK) ellen. ...

Nehézsúly: Csirke (BTK) győz ellenfél nélkül 
FTC—B. Vasutas 12:7.

Légsuly: Énekes (B. 
csényi )FTC) ellen

Bantamsuly: Kocsis
(B. Vasutas) ellen.

Pehelysúly: Széles
nélkül. ‘

Kőnnyüsuly: Ecsegi
(B. Vasutas) ellen.

Weltcrsuly: Csöngei
(FTC) ellen.

Kőzépsuly; Endre (FTTC) győz Pales (B. 
Vasutas) ellen.

Kisnehézsuly: Bokody L (B.
Csenkey (FTC) ellen

Nehézsúly Rusovszky (FTC)
(B. Vasutas) ellen.

Vasutas) győz Kelep

(FTC) gyíz Viviora

(FTC) győz ellenié

(FTC) syör Bokody

(B. Vasutas) győz Body

Vasutas) győz

győz Kukus

♦

AUTÓNAPLO 
műtorkeréKpar, motoresönak es aviatika 
!SSSSS!»ZSSi"Sm"

Az autóadó késedelmes elintézése 
kártékonyán hatott az autókereskedelemre

Egy középiskolás vivótehetséget 
vetett felszínre a Royal Vívó 

Club junior kardversenye
Vasárnap rendezte a Royal Vívó és Céllövő 

Klub országos junior kardversenyéi. A tizes 
döntőben elkeseredett küzdelem után Heh* 
Br'la. ti MAC jeles vívója győzöttD/ef; dr. ellen 
A népes miiing uj vivótehetséget hozott a fel
színre Kantit (KISOSz) személyében. A gyerek
eivé nagyszerűen küzdve, a negyedik helyet 
foglalta ej. A verseny befejeztével Kánitz Géza 
a Royal Vívó Klub alclnöke buzdító beszéd ki- 
méretében osztotta ki a pazar tiszlcletdijakat. A 
tizes döntő eredménye a következő:

Gvözlcs: Hchs (MAC) 8 győzelem. 2. Dletz 
dr. (MTK) 8 gy. 3. Szigeti (MTK) 7 gy. 4. 
Kánitz (KISOSz) 6 gy. 5. Duha (RÁC) 5 gv. 6. 
Rajcsányl (Wesselényi VC) 4 gy. 7. fiajós 
(Wesselényi VC) 3 gy. 8 Szende (Royal VC) 2 
gv. 0. Diner (BVC) 2 gy. 10 Lányi (Hungária 
VC) 0 győzelem.

Hirzer 
volt a 

Hungária vasárnapi labda- 
tréningjének eseménye

Vasárnap délelőtt szépszámú közönség ment 
ki a Hungária-uli pályára, hogy tanúja legyen 
a Hungária első „tavaszi"* tabdatréningjének. 
A pálya elipszisél vékony jégréteg bontotta, 
de igy is

feltűnő volt

Orth, Konrád és 
p ompás mozgása

Ortli, Konrád és Hirzer nagy
szerű mozgása.

játékosai egyébként teljes szám-A Hungária 
bán vettek részt a tréningen.

A kereskedelmi kormánynak az autóadó ter
vezete, mint ismeri les, már hónapokkal ezelőtt 
nyilvánoságra kerüli és ettől az időtől fogva 
rendkívül sok „megbízható" kommentárt fűz
tek hozzá. Mint ilyen esetekbe:) szokás, túlzott 
hírek jártak szájról-szájra, amelyek arról szá
moltak he, hogy a kormány az autóadót léte- 
,mesen fölemeli és ezzel újabb nehézségeket 
gördít az amúgy is gyenge magyar automobi
lizmus továbbfejlődése elé. Bár az érdekeltek 
rendkívül sokai exponálták magukat, hogy 
minél hamarabb nyilvánosságra jöjjön az 
aulóadó tervezete, de a lassú és nehézkes ad
minisztráció csak decemberben hozott döntést 
e kérdésben, mely szerint 1928 január l-löl az 
autót és a motorkerékpárt sújtó mindennemű 
adó megszűnik és a tulajdonosoknak csupán 
a jóváhagyott autóadót kell leróniok.

Ez az adótervezet az autókereskedelmet 
rendkívül kártékonyán befolyásolta, amint ez 
a legutóbb összeállított statisztikából is kide
rül. Ezek szerint a novemberi hónap a ke
vésbé kedvező hónapok közé tartozott, m?rl 

az egész ország területén csupán 337 gép
jármüvet hoztak forgalomba, 

ezzel szemben 77-el vonlak ki a forgalomból 
A valóságos szaporulat tehát 260 darab kocsi, 
amiből 216 autó, 44 darab pedig motorkerék
pár volt. A hanyatló irányzat kétségtelenül

érdekellek sérelmét, akik 
hangoztatták, hogy a rossz 
titkolódzó tárgyalások meg 
vagy legalább is jelentősen 
magyar autókereskedelmet. Af 

28%-os emelkedéssel szemben 
— amikor a Icgellenléleschb Ili-

beigazolja az 
annak idején 
vöt jósoló és 
jók bénítani, 
szállítják a 
előző hónap 
novemberben 
rek kellek szárny ra az autóadó felemeléséről 
— a növekedés csupán 1 5% voll. Különösen 
motorkerékpárnál volt nagy a visszaesés, 
meri a luraszezón megszűnésével a szakma 
erre részére különösen nyomasztólag hatolt a 
készülő aulóadólervezel is.

)( Monasix néven hozza forgalomba a. 
Rciman-cég azt a modern és minden kivá
nalmaknak megfelelő 6 hengeres, úrvezetők 
részére konstruált kiskocsit, amely kedve, 
zően egyesíti magában mindazokat az elő
nyöket, amit csak egy modern, luxuskocsi
tól kívánhatunk. Az elasztikus és Servd 
motorral felszerelt gépen, alkalmazzák elő
ször azt a tökéletes fékrendszert, amely ét
idéig csak a nagy luxusgépek tulajdonsága 
volt. És mindezekhez az előnyökhöz hozzá
járul még a kocsi rendkívül — alacsony} 
ára és igy valószínű, hogy a Monasix rö
vid idő alatt polgárjogot nyer a piacon.

Békéscsabai vívó 
győzött a szegedi törversenyen

Szeged, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

lése.) A Szegedi Vívó Egylet vasárnapi lőrvcr- 
Senye nagy érdeklődés melleit folyt le. A hatos 
döntő eredménye a következő:

Győztes: Hcílcr K. Iván (Békéscsaba). 2. 
Szarka (Szegedi VE). 3. Markoviig (Szegedi 
VE). 4. Annenlnno (KEAC). 5. Lichtcr (KEAC). 
«. Abonyi (Szegedi VE).

A TISZTI VC 
kombinált knrdversenye esnk ■ késő éjféli 
órákban ért véget. A versenyről technikai 
tokokból hírrovatunkban számolunk be.

A Sunderland Budapestre 
akar jönni a tavasszal

Vasárnap délután táviratot kapott a Hun
gária Angliából. A tóvirnlot n vilóghlrü első- 
osztályú angol professzionista egyesület, a 
Sunderland adta fel.

A Sunderland ■ tavasz! szerrtn folyamán 
liűzépcurópal túrára Indul és ajánlatot 
tett n magyar vczctő-egyesülctcknck két, 

Budapesten lejátszandó mérkőzésre.
A Sunderland 1913-ban járt utoljára Buda

pesten. Ez alkalommal 9:0 arányban győztepesten. Ez n 
>e nz FTC-t.

-PANNÓNIA-
SZÁLLÓ

Budapest, Vili., RAkóczi-ui 6. 
As előkelő ctalAdok rórl, jóblrnerfl triélkonótielye 
a város naivóber, a két l< gosjyuhb pályaudvar és 
abéjOéllomAovk közelibexi a vi lemos közőUvasutak 

csomópontién él 
kúnpetnies HOziekedős

le'iM iiMM
legmodernebben, minden kényelemmel felszerelve. 
110 aaooa 13.’ Alival. Kllr.oonti ItUCe. Utt

Állami telelőn.
Hideg Ce meleg toivót■ ccctAk at 

•Mbékbr.n szobák tOrdőswMval 
*« töltettel. Külön lüMönobék. 
Kényelmei ízléses olvasóerem.

FodrA-iz, rrantkUr ée pedikűr. 
Pomnén UMlkort, éttermek. kOlöntermek. 

kávóhía. kitűnő ma?<ar és IrnncU konyha. klvAIŐ 
magyar ea külföldi tej orok. Figyelmei siszolgAlAe 

M 4 r i o k e i t arak.
"zé'lőtula'donos : Gittek Frigyen 

Az étterem és a kórébéz tul*,doneaal: 
Gittek 12. JAnoi öa t clxtunnn l'eren®

Vasárnapi sporthírek
X Bodor Ödön emlékének áldozott vasárnap 

a sporttársadulom. Vasárnap mull el egy esz
tendeje, hogy a városligeti műjégpályán tör
tént tragikus baleset következtében a magyar 
sport elveszítette egyik legnagyobb értékéi, 
Bodor Ödönt. A szomorú évforduló alkalmával 
a koia reggeli órákban az MTK allélói ki
zarándokollak a rákoskeresztúri temetőbe, 
ahol tlertzka Rezső, az MTK atlétikai vezetője 
megható beszéd keretében megkoszorúzta az 
elhunyt sporlférflu sírját. A déli órákban Bo
dor egykori redakcióbeli kollégái jelentek 
meg a sírnál Benedek Aladár és Kiss Gyula 
vezetésével és koszorút helyeztek a sírra.

X A BKE 1500 méteres háziversenye a kö
vetkező eredménnyel végződött: 1. Vida 2 p. 
47.4 mp. 2. Srhneiler 2 p. 51 mp. 3. Bihari

X A BKE koronghokkl csapata minimális 
gólkülUnbséggcl győzte le a BBTE-t A BKE 
javára l:0-ra végződött mérkőzés egyetlen 
gólját Révay ütötte. A gól az első játékidőben 
cseltt

X A második profiliga csapatainak egy
részt* vasárnap tartotta első trériingmérkőzé- 
sét. Józsefváros csapata 1:1 (1:0) arúnybun 
győzött a Lipótváros ellen, a mérkőzés azon
ban a második félidő közepén történt soroza
tos botrányok folytán félbeszakadt. A We- 
kcrle 3:2 (1:0) arányban győzte le Rákos
palotát, mig az Ékszerész és a Kossuth talál
kozása az előbbinek 2:1 (1:0) arányú győ
zelmével végződött.

X As H-Sz karácsonykor megkezdett tehet- 
ségkutatú mérkőzéseit vasárnap folytatták. A 
nehéz, sáros talajon lejátszott mérkőzések 
gyönge sportol nyújtottak. Az eredmények a 
következők: Elődöntő: II. osztály A)—IV. osz
tály A) 6 1 (S : 0). — Döntő az I. és II. helyért: 
I. oszt. B)—ll. oszt. B) 2:1 (1:1). — Döntő 
a III. és IV. helyért: III. B)—IV. B) 4 :0 (1:0).

)( A Panhard Levassor teherautók és sze
mélyautók képviseletét, köztudomás szerint, 
egyik legrégibb és legmegbízhatóbb nagy cé
günk, a Bárdi József-cég vette ál. A Panhard- 
gyár Franciaország egyik legrégibb automo
bilgyára. A háború alatt hihetetlen sok jó
szolgálatot telt Franciaországnak olcsó fa
sz én üzemével s tökéletes megbízhatóságával. 
Ezekkel a kocsikkal fennakadás sohasem áll
hat elő, mert faszenet a legkisebb faluban is 
tudunk kapni. A kocsi teherbírása és kapasz
kodóképessége mindent fe’ülmul.

)( A délafrikai Tourlsf Trophy-verseny sze- 
niorkategóriájót B Loader (500 BSA) nyerte 
meg. A junior kategóriában isinát Ben Cohen, 
a világhírű angol gyarmati versenyző győzött 
350 kcm.-es ÁSS gépén, uj távrekordot, vala
mint ulvonnlrekordot állítva fel.

)( 1928. évi magyar automobil és motor
kerékpár versenynaptár. Március 18. TTC mo
torkerékpár megbízhatósági luraulja. — Április 
7., 8., 9. Az Automobil és M dorsport motor
kerékpár megbízhatósági versenye. — Május 13. 
A Dunántúli Automobil és Motor Club túra- 
útja. Szombathely—Budapest. — Május 20. 
KMAC Tourist Trophy. — Május 27., 28. MAC 
fulúrversemye. — Junius 2. és 3 A Tiszántúlt 
Automobil Club luraulja, Budapest—Nyíregy
háza. — Junius 7. A Bükk- és Mátravidékl 
Automobil Club luraulja, Miskolc—Debrecen. 
— Junius 7. A Nyugati Automobil és Motor 
Club ügyességi versenye (helyi). — Junius 
10—17. Magyar turaut. — Junius 20. Gugger- 
hegyi verseny. — Szeptember 9. MAC János
hegyi versenye. — Szeptember 30. Svábhegyi 
versenye.

)( 23G0 darab veszély jelző-tábla fogja a 
nyáron a magyar országutakon veszélyre in
teni az automobilistákat — ha a gyárak a 
szállítási terminust pontosan betartják. Ebbal 
1927. év folyamán a KMAC 1006 darabol állí
tott fel, jelenleg újabb 700 darab felszerelésé* 
ről van szó. Ezzel a fokozott óvintézkedéssel 
akarják elejét venni a sorozatos, kisebb-na- 
gyobb országúti baleseteknek.

Teher- A 
száliltű

APART AUTÓ RT VI.ARDRASSV UT37

ROACLT
MONASIX

BEIMAN

LEGSZEBB

LKOOLCSÖBB

PAP,
Kárpltosfiru. vas 
és rézbutoigyára 

SxUnyrR, pokróc, fHtfgttny, ágy- és 
taltcritők minden kivitelben kapha

ŰtCHNER JA'NOó
busopm', KrewMt-iiwin 20.

Kary kataönii' 40 tilt ellenét,en portén béna önti c t.Oidöt

A szerkezktéaArt ♦» kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A .Hétfőt Latok Ujségvéűalat

Biztos máshoz juttatom 
ha a régi ŐRIÉRT soi'főriskolában 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adó < 
napi 2 pengőért. ŐRIÉRT J OfíörlSKOlB. SZÍV-

Utca 59. — Te'efon Teréz 222 62.
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