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Hatalmas tömeg előtt, lelkes ünnepségen 
iktatták be vasárnap Esztergomban 

Serádi Jusztinján bíboros hercegprímást ■MM———
„Azúrt van oly sok hal ús klotlonség közútiunk, mórt megfogyatkozott 

a szórótól** — mondotta első prddlkdcioidhan a prímás

Autóbalesetek az esztergomi országúton
Lobogódiszbe öltözött az ősi székvá

ros, amelynek falai között délelőtt feje
delmeknek kijáró hódolattal és dísszel 
iktatták be a hercegprimási méltóságba 
Serédi Jusztíniánt. Drapériák és sző
nyegek mindenfelé, még a kis mellék
utcákban is. Külöriösen impozáns képet 
nyújt a pályaudvartól a primási palo
táig vezető útvonal: a két diadalkapu, a 
fenv«g<d.yakk«l í* temgtawl teö- 
tott primási palota, amelynek nomJoK- 
zatán aranybet ükkel a főpap jelszava:

„Justitia et pax.M
fAz utcákon nemzetiszinü lobogók vál
takoznak a primás fehér-kék zászlóival, 
a boltok kirakatait az uj főpap arcképe 
díszíti. A hajnalban frissen leesett hó 
fehérré varázsolta a várost: az ősi Esz
tergom is ünneplőbe öltözött.

Kora reggel óta talpon van az egész 
város. Mindenki izgalommal várja, mi
kor kondidnak meg a bazilika harang
jai. Örömünnepe ez mindenkinek s ez 
az öröm kiül az arcokra, ott lobog a 
szemekben: Esztergom városa és a vá
rosban összesereglett nemzet ünnepi 
hangulatban vár az ünnepség megkez
désére.

Jóval kilenc óra előtt már ezrekre 
menő tömeg hullámzott a székesegyház 
hatalmas bronzkapuja előtt. Fényes 
autók és diszhintók gördülnek az ősi 
bazilika oszlopos feljárója elé, disz- 
magyaros urak, papok, ünnepi ornátus- 
ban, polgárok egyszerű feketében, ka
tonatisztek aranyos gallérra] szállnak 
ki belőlük és tűnnek el a székesegyház 
hajójában. Itt van az ország egyházi, 
társadalmi, politikai és kulturális életé
nek színe-java. De eljött az ünnepi be
iktatásra az egyszerű polgár, a gazda és 
a fejkendős asszony is. Mindegyik ma
gáénak érzi a hercegprímást, a belőle 
kiáradó szeretetből mindenki részesülni 
akar.

Érkeznek az előkelőségek
Az elsők között érkeznek Albrecht és József 

Királyi hercegek, majd Zichy János gróf, az 
Országos Katolikus Népszövetség elnöke, 
Preszlg Elemér, gróf Széchenyi Viktor és Hu
szár Aladár főispánok. Nem sokkal utána ér
kezik Wlataica Gyula, a felsőház elnöke, Zatt- 
vág Tibor, a képviselőház elnöke, Czettler Jenő 
Pulq/ Endre képviselőházi alelnökök és Ka- 
raffláth Jenő, a képviselőház háznagya. Tiz óra 
előtt pár perccel jönnek a kormány tagjai: 
Mayer János földmivelésügyi miniszter. Schandl 
Károly államtitkár kíséretében, Scitooazky Béla 
belügyminiszter. Búd János pénzügyminiszter, 
Walko Lajos külügyminiszter, őt követik 
hagy számban az országgyűlési képviselők, akik 
kivétel nélkül dlszmagyarban vannak, képvi
selve van az ellenzék is Bródy Ernő, Fábián 
Béla, Pakota József,* Gnál Jenő fekete polgári 
ruhában. Tiz óra körül érkezik teljes főpapi 
ornétusban Orsenlgo Caesara pápai nuncius, 
őt követi Szmrecaányl Miklós egri érsek, Bár
dos Rémig pannonhalmi és Werner Adolf zirci 
apát, tíangha Béla Jézus-társaságbeli atya, 
Papp Antal görögkatolikus érsek, Ravasz 
László. Raffay Sándor protestáns püspökök és 
Józan Miklós unitárius püspökhelyetter Riszt

A hercegprímás bevonul a Bazilikába
Pontosan egynegyed tizenegyet mutatott 

a g^j^Mgyház toranyój&a, wnikor » 

kormányzó képviseletében megérkezett
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz

ter,
majd pár perc múlva Serédi Jusztinián bí
boros hercegprímás autója ért a bazilika 
elé. Ugyanekkor megkondultak a bazilika 
nagyharangjai. A város többi kis- és nagy
harangja pedig mintha csak erre a jelre 
várt volna: állandó rugósuk közepette lé
pett Serédi Jusztinián az aranyos batdachin 
alá. A hercegprímás teljes főpapi díszben 
volt. Vállát hófehér hermelin boritolta, 
amelyből plasztikusan emelkedett ki a pa
lást élénk bíbora.

Felrúgott az orgona: a prímás! menet 
megindult az oltár felé.

Elől két szál gyertya között vitték a: érseki 
keresztet. Utána következett a subdiakonu- 
sok hosszú fehér sora, majd a kanonokok 
és egyéb méltóságok lila öltözetben és biré- 
tummal. A hercegprímás az úgynevezett 
Ba&dfs-kápolnában, mely a bazilika egyik 
mellékhajójában van, rövid szentségimádást 
végzett, majd egész kíséretével a stallum alá 
vonult.

A főoltár előtt
Az oltár elé haladó és közben áldástosztó 

prímás előtt letérdeltek a fehérkaringes pa
pok és a hívők, ugyanekkor az óriás szentély' 
ben helyet foglaló méltóságok és előkelősé
gek élükön a királyi hercegekkel és a pápa 
követével. Orsenigo Cézár nunciussal fel
álltak. Miközben a primás közöttük elvonult, 
mélyen fejet hajtottak. A fehér karinges pa
pok hosszú sora, amely a térdhajlás után az 
oltárig kisérte a prímást, visszavonult a tem
plom hajójába, helyettük a primás köré se- 
reglettek a lilareverendds, hermelinnel éke
sített kanonokok, akiket Kiinda Kálmán fő- j 
ceremónlártus vezetett. A primás a szentély I 
baloldalán levő vörös márványfalu trónu
sára lépett és ott áldási osztott. Ekkorra a I 
dóm kapuja bezárult:

A primás
A Püspök kilenc aranyos miseruhába öltözött 

segédletével az oltárhoz vonul. Térdreborul- 
nak. megkezdődik a mise. Evangélium után a 
srlmás a szentély baloldalán levő szószékre 
ép s először intézi szavalt egyházmegyéjének 

összesereglett híveihez.
— Keresztény magyar testvéreim! — 

hangzik a primás érces baritonja és hétezer 
lélek lesi a szavát Isten kegyelméből és XI. 
Pius pápa elhatározásából átvettem az esz
tergomi érseki méltóságot. Úgy érzem, hogy 
életem fordulópontján vagyok: lelkem visz- 
Rzaszál! a múltba, vissza ezer évvel. Az esz
tergomi érsekek minden időben és minden 
megpróbáltatásban támaszai voltak a nem
zetnek: hitet adtak a kételkedőknek, erőt a 
csüggedőknek. Életemnek a fordulópontján

vett a beiktatás ünnepségén Ripka Ferenc fő
polgármester és Sipőcz Jenő polgármester Bu 
dapest székesfőváros részéről, Ludwigh Györg? 
gyalogsági tábornok, a honvédség főparancs
nokának helyettese és Kárpáthy Kamilló, a 
honvédség képviseletében, ott voltak továbbá 
Haszár, Károly, Teleki Pál, Rakovazky Iván,

volt miniszterek, Karátsonyi Jenő valóságos 
>e1ső titkos tanácsos, bárciházi Bárczg István, 
Petri Pál, Wolfí Károly államtitkárok és má
sok a közéletünk kitűnőségei közül. Az érkező 
■lotabilitásokat a rendezöbizottság élén Zsem- 
bery István fogadta és kalauzolta a részükre 
fentartott helyekre.

— Vént sancte — zendűlt fel a papok 
épeke. A diakónusok a ceremőnlamester 
vezetésével levették a primás válóról a her
melint és a bíbort, helyette aranyos palástol 
borítottak vállára é«> ékkövektől csillogó, ara
nyos püspöksüveget illesztettek fejére.

— Őremus,.. per Chrlstum domlnum 
nostrum — hangzott fel elsőizbcn a szé

kesegyházban a prímás éneke.

Az ének után Drahos kanonok az oltár 
baloldalára lép s felolvassa a prímás kine
vezését hírül adó latin nyelvű dekrétumot. A 
dekrétum felolvasása után a papok felékesi- 
tik a prímást a pluvialeval, a hatalom jelvé
nyével.

— Vivat. vivat, vivatl — Hangzik há
romszor erőteljesen a papok üdvözlése s 
nyomban utána megzendül az orgona és a 
hatalmas kórus zengő hangon énekelve is
métli meg a háromszoros vivátot. Ezután 
Walther Gyula püspök lép a primás elé, üd
vözli őt a papság nevében s a primás kezébe 
téve le a Csernoch halála után reá szálló ha 
talmat, kézcsókra járul a primás cló. A 
primás két orcáján megcsókolja a püspököt 
s csókkal üdvözli az üdvözlésre sereglő fő
papokat, az elsők között Papp Antal érse
ket. .Megható látvány, amint a fiatal primás 
szeretettel üdvözli a hófehérhaju főpapot, 
aki egyházi ornálusban, fején a fehér selyem 
himzett sarkostával jelent meg előtte.

A főpapok üdvözlése után a primás vő- 
rösbársony trónszékére ül és igy fogadja a 
papság hóaotó kézcsókját. A papok hódo
lata után leveszik fejéről a püspöki süveget. 

Dominus vobiscum — énekli a prímás 
s ezzel befejeződik a misét bevezető instal
láció Leveszik válláról az aranyos palástot. 
Leveli biborkezlyu.iét. Fehér keztyül húznak 
n kezére. Misére öltöztetik. Az érseki pal- 
liumot helyezik vállára s ugyanakkor, ami
kor az eddig viselt ékkövekkel díszített püs
pöksüveg helyett nagyobb, de egyszerüb 
sárgaszinü süveget illesztenek a fejére, püs
pöki süveget illesztenek a misénél a prímás
nak segédkező két kanonok ezüstös fejére is. 

beszél...
én a j'övőbe tekintek. Tudom, hogy

soha nehezebb Időben és szomorúbb 
▼Iszonyok között esztergomi érsek el 

nem foglalta székét.
De a súlyos felelősséggel járó munkában 
nem esem kétségbe. Mert magam mellett ér
zem hivségcs papjaimat, szerető híveimet és 
édes hazámnak minden jóravaló flát.

— Egy törvény van; testvéreim, — foly
tatta átszellemülve és emelkedettebh han
gon a főpap — és ez a szeretet. Ebben a 
pillanatban kérlek benneteket,

őrizzétek meg a szcrctetet Isten és egy
más Iránt.

Azért van oly sok baj és kietlenség mikö- 
lőttünk, mert megfogyatkozott a szeretet.

Ha azt akarjuk, hogy az ország feloirágor* 
zon, egyeknek kell lennünk ebben az érzés
ben és abban a fohászban, hogy jöjjön el 
végre sokat szenvedett hazánkba a szeretet 
országa.

A prédikáció után a primás a papok kísére
tében az oltárhoz ment vissza folytatni a misét.

Offertórium előtt az archipresbiler egy fehér- 
karinges pap kíséretében előbb a pápai nun- 
ciushoz. majd a szentély jobboldalán a legfelső 
padsorban ülő főpapok ©lé vonul incenzálásra. 
Mindegyik főpap előtt fejhajlással háromszor 
emeli meg a tömjéntartót. Alighogy visszatér 
az oltárhoz, egy fehérkaringes pap kíséretében 
a tömjénfüstölővel az egyik aranyos mise- 
ruhóju diakónus lép előbb a szentélyben 
helyelfoglaló előkelőségek elé s aztán a szen
tély bejáratúhoz vonul s háromszor magasra 
emelve a füstölőt incenzálja a híveket.

A primás a mise legnagyobb részét a trón
széken ülve mondja halkan. Az orgona bugása 
s a hatalmas esztergomi egyházi énekkar mű
vészi éneke betölti az óriás székesegyházat 

Ember ember hátán szorong. A székesegy
házban közel tízezer ember kiséri figyelemmel 
a szertartást.

A primás most feláll s kíséretével ürfelmu- 
tatásra az oltárhoz vonul. A zengő éneket és 
orgonabugást hirtelen mélységes csönd váltja 
fel. Az egyik diakónus kezében megcsendül a 
csengő.

Az Urfelmutatás következik.

A templom közönsége térdreborul s mély fő
hajtással vesz részt a mise legfontosabb részé
ben, csupán néhány más felekezetű képviselő 
nézi olíva a felmutatott ostyát.

Domine, non sum dignus, — hangzik há
romszor halkan a primás szava. Urfelmutatái 
után az előbb égő gyertyákkal bevonult fehér 
karinges papok hosszú sora kivonul a szen
télyből. Nemsokára a Miatyánkot énekli han
gosan a primás. Közeledik a mise vége. A 
ceremóniamester az oltártól az egyik pap kí
séretében a főpaphoz lép, ezekkel a szavakkal: 
Pax tecum, béke veled, átadja a primás béke
csókját. Nemsokára ezután a leckekönyvet a 
baloldalra viszik, a primás a papsággal a hí
vők felé fordul s az egyik diakónus csengő 
hangon énekli:

— He, missa est.
Mise után a prímái ismét trónusára lép, le- 

segítik róla miseruháját. A kóruson felzendfll 
a pápai himnusz:

— Hol Szent Péter sirbatéve... — A kórus 
énekét átveszi a közönség s a közönséggel 
együtt énekelnek a szentélyben helyet foglaló 
előkelőségek is. A primás állva hallgatja at 
éneket. Pillanatnyi csend, utána fölzendül:

—■ Isten, áldd meg a magyart. — E dalra 
mind megnyílnak a szivek. Valláskíilönbség 
nélkül, szegény és gazdag egyforma lelkese
déssel énekli a dalL Utána ismét ráadják x 
prímásra a hosszuuszályu, karminvőrős bibó- 
rosi ruhát, vállára teszik a hermelint, fejére 
illesztik az ugyancsak karminvőrős papi sap
kát s a menet megindul a kijárat felé.

Ugyanolyan rendben, mint ahogy az oltárhoi 
érkeztek. Elől a keresztet vivő pap, utána a 
gyertyát vivő papok, nem messze tőlük a pápai 
nuncius, majd a prímás, akt mindaddig, 
amíg kocsijához ér. áldást oszt Mintegy tíz 
perccel a primás kivonulása után üres a temp
lom. Az oltáron magasban, ahová lépcsők ve
zetnek, mint megelevenedett szobor jelenik 
meg a pirosruhóju sekrestyés s eloltja ai 
oltár két gyertyáját. A hat gyertya egysorban 
a taberna< ulum mellett égett, a hetedik a szén- 
lélytartó felett, Krisztus emlékére. Ahol még 
néhány perccel ezelőtt ember-ember hátán to- 
longott, most néma csend. A közönség meg- 
illetődve, bensőséges élménnyel gazdagabban 
siet haza. Az előkelőségek pedig a primási pa- 
JotAba vonulnak viliásreggehre.
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A Serédi beiktatására siető előkelőségek 
autóbalesetei

A prímád installációra Esztergomba 
igyekvő előkelőségek nagy része autón tette 
meg az utat a fővárosból Esztergomig. 
Mintegy nyolcvan autó robogott ma a kora 
reggellorákbűn az egyházfejedelem székvá
rosa felé. Az •autók egy részét azonban kel
lemetlen, de szerencsére nem veszedelmes 
baleset érte. A folyton kanyarodó és erős 
emelkedésű országúton a kora reggeli órák 
bán esett hó megnehezítette u közlekedést. 
A sofförök ellenben, hogy utasításuknak 
me.gfelelhessenek és hogy féltizre benn le
gyenek Esztergomban, nem csökkentették 
sebességűket. így történt meg, hogy a többi 
közölt

elakadt Albrecht királyt herceg autója 
Is, Sztrnnyavszky államtitkár kocsija 
az árokba fordult és annyira megsérült, 
hogy az államtitkárnak más kocsin kel

lett folytatni az útját
Pilisvörösvár közelében a síkos utón bal

eset érte
Ripka Ferenc főpolgármester autóját Is. 

Az autóban a főpolgármesteren kívül Kozma 
Jenő kormányfötanácsos, országgyűlési 
képviselő foglalt helyei. Az autó a síkos utón 
megcsúszott és

árokba fordult. I
Ripka főpolgármester, Kozma Jenő, vala-1 
inint a soffőr zuhanás közben kiestek az'

autóból, komolyabb bajuk nem történt, 
csupán kisebb horzsolást sérüléseket szen
vedtek. A balesetet észrevette a Ripka fő
polgármester mögött haladó autó, amelyben 
Walkó bajos külügyminiszter ült. Az autó 
azonnal megállt a baleset színhelyén s a 
miniszter Ripkál és Kozmát autójába ül
tette s az utat most már fennakadás nélkül 
folytatták. Szerencsésebben menekült meg 
a balesettől Zsitvay Tibor, a képviselőház 
elnöke, akinek

autója színién az árokba hajtott, 
de baleset nem történt. Az ut különben 
annyira síkos volt, hogy összesen mintegy 

tizenhárom autó borult fel, 
de szerencsés véletlen folytán senkinek sem 
történt súlyosabb baja. A felborult autók 
egyikében ült két újságíró, a Magyar Kurír 
cimü kőnyomatos lap munkatársai, akik 
szintén kisebb horzsolás! sebeket szenvedtek. 
A baleset következtében a vendégek termé
szetesen meckéslek, ami a vendégekre váfa- 
kozó főispán házában nagy izgalmat oko
zott. Néhány előkelőség a balesetek követ
keztében már csak az ünnep végére érkezeti 
Esztergomba. Visszafelé az ut még siko 
sabbá vált, de a soíTőrők most már vigyáza- 
tosabbak voltak s néhány kisebb kellemet
lenségtől eltekintve, mindnyájan szerencsé
sen értek vissza a fővárosba.

irodavezetőjének, dr. Bodiss Elemér ügyvéd
nek azzal, hogy az összeget helyezze letétbe. 
Bodiss azonban hirtelen megbetegedett és a 
pénzt ezért csak napok múlva helyezte letétbe 
Dcutsch Artúr azt is állította, hogy a pénzt 
később visszaadta Kaufmann Be máinak. A fe
gyelmi bíróság nem fogadta el Dentsch dr. vé
dekezését és vétkesnek mondván ki a bepana
szolt cselekményben

végleg elmozdította 61 az ügyvédségtől.

Dr Bodiss Elemér ellen, aki az ügyben eddig 
csak tanúként szerepelt, elrendelte

Budapest, 19% januárig.

■ fegyelmi eljárás megindítását
Dr. Deutsch Artúr a rendkívül súlyos ítélet 

ellen felfolyamodással élt, arra hivatkozva, 
hogy betegsége miatt nem tudót tmegjelenni 
több tárgyaláson Az Ügyvédi Kamara elfogadta 
a felfoiyamodást és y

uj tárgyalást rendelt d, 
amelyen Bodiss Elemér ügyét Is letárgyalták.

A napokban hirdette ki a fegyelmi bíróság 
Ítéletéi és ebben dr. Deutsch Artúrt egy évre, 
dr. Bodiss Elemért pedig két hónapra tiltotta 
el az ügyvédi gyakorlattól. Az ítélet ellen 
mindkét ügyvéd fellebbezést Jelentett be.

Baría-Szabó József lemond mandátumáról
Az összeférhetetlenségi bizottság döntése 

nehéz kérdés elé állította Csilléry András 
és Barla -Szabó József képviselőket, a Mun
kásbiztositó Intézet igazgató-főorvosait. 
Csilléry András mindjárt az összeférhetetlen
séget megállapító döntés kihirdetése után 
kijelentette, hogy mandátumát tartja meg, 
meg, Barla-Szabó József azonban nem tu
dott azonnal határozni.

Csilléry és Barla-Szabó szombaton megje
lentek Vau József népjóléti miniszternél, 
akivel hosszas tanácskozást folytattak A 
Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint a tanácskozáson végleges megálla
podás történt:

Csilléry András mandátumát tartja meg, 
ellenben Barla-Szabó József lemond 

mandátumáról
Ilyen körülmények között az egyik igaz- 

gató-főorvosi állás megüresedik Csilléry 
András, aki erről az állásról már

már a mai napon bejelenti lemondását, 
Vass József népjóléti miniszternek maga he
lyett dr. Takács István orvost ajánlotta. Dr. 
TakácsIstván tagja a főváros törvényható
sági bizottságának, ahová a Keresztény 
Községi Pórt listáján $tolt be.

Ezekután orvosi és politikai körökben 
egyaránt nagy érdeklődéssel várják a dön- 
dést: ki lesz Csilléry András utóda?

Dr. Deutsch Artúr ügyvédet egy évre, dr. Bodiss 
Elemér Ügyvédet két hónapra felfüggesztették az 

ügyvédi gyakorlattól
Stilyo* Ítéletet hozott ai ügyvédi Kamara 

fegyelmi vála«lmánya két ügyvéd fegyelmi 
ügyében:

dr. Dcutsch Artúrt egy évre, dr, Bedlsa 
Elemért kél hónapra tiltotta el az ügy

védi gyakorlattól.
A fegyelmi eljárót Kaufmann Bemét cecei ké
mkedő panaszára Indult meg, aki az ügy-

védi Kamaránál bejelentette, hogy átadott 
Dcutsch Artúrnak 19,900.000 koronát, hogy 
egy cégnek fizesse le, vagy ha a cég nem 
gadnó el, bírói letétbe helyezze. Dcutsch a 
pénzt átvette, de a megbízatásnak nem tett ele
get és vissza sem adta a pénzt.

Az ügyvédi Kamara fegyelmi bírósága a pa
nasz alapján lefolytatta az eljárást. Deusch 
Artúr azzal védekezett, hogy a pénzt átadta

dr. 
azt 
fo-

Bezegh-Huszágh főkapitány és 
Schrantz tábornok tárgyalása 
a Lipót-köruti kettős gázolás ügyében

A főkapitányságon két nap óta állandó 
tárgyalás folyik a honvéd városparancsnok
ság kiküldöttjei, magasrangu törzstisztek és 
a rendőrség vezetői között, a Lipót-körutou 
történt kétszeres motorkerékpárgázolás 
ügyében, amelyben egyébként szigorú 
tonai é« rendőrségi nyomozás is folyik.

ka

INGYEN

HUGÓ VIKTOR
összes regényei és elbeszélései, illusztrált kiadásban.
A bel- és külföldi remekírók magyar kiadásai sorozatának legújabb müveként rövidesen megjelenik 

Hugó Viktor összes regényei és elbeszéléseinek nagy kiadása 
telfes forditásban, gyönyörűen illusztrálva.

□határoztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

INGYEN
adjuk, így tehát e lapnak azon olvasót, akik az alanti szelvényt 10 napon belül a lent feltüntetett címre 
küldik, ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelenőnuivia, uigjwi ------

HUGÓ VIKTOR MŰVEIT
te'íea 24 kötetben körülbelül 4000—5000 oldal terjedelemben. Kőnyvkiadóválialatuak exerkrsrtö-, bíráló* ée fordltóbbottaágának 
névsora a kővetkező i Bállá Mihály. Bánóczi László dr.. Csillay Kálmán, Endrődi Béla dr? Forró Pál dr„ Fülöp Zsigmond dr9 
Guti Erzsi, Havas András Károly. Karinthy Emília. Karinthy Frigyes, Kelen Ferenc dr.. Undor Tivadar, Margittal Szaniszlóné, 
Németh Andor, Dobosi Pécsi Mária, Porzsolt Kálmán. Pünkösd Andor, Sebestvén Károly dr., Somlyó Zoltán. Schönfíin Aladár, 
Sziklai János dr., Színi Gyula, Szirmai Józsefné, Sztrokay Kálmán, Telekes Béla, Várkonyi Titusz. Vécsey Leó, Zoltán Vilmos.

E kiadáaunk illustrátióit Prihod* István cimlaptervezetét pedig Végh Gusztáv Iparművész és festömávéaz urak készifeHék. 
A franciák legnagyobb költője, egyúttal a legvarázslatosabb elbeszélők közé tartozik. Romantikus caelekményü történetei 

feledhetetlen hatással voltak Jókaira, aki mesterének vallotta Hugó Viktort A Notre Dame »oronyöre, a Nyomorultak roppant 
figuraaorozata a világirodalom örök értékei közé tartozik. A világ minden nyelvén olvassák Hugó Viktort a az emberek milliói 
gyönyörködnek ma is halhatatlan alkotásaiban. Hugó Viktor összes regényei és elbeszélései szép nyomásban, kitűnő forditásban 
jelennek meg és c«ak a hirdetés és csomagolás költségeiért kérünk kötetenként 25 fillérnyi megtérítést. — A szétküldés négykötetes 
sorozatonként s tényleges portóköltíég megtérítése ellenében történik, avagy portómentesen vehető át kiadóhivatalunkban, abban 
• sorrendben, ahogy a a megrendelések beérkeznek. Kiadásunk a következő müveket foglalja magában:

A nyomorultak 8 kötet, A párisi Nőire Dame 3 kötet, A nevető ember 3 kötet, A tenger 
munkásai 3 kötet, 1793 2 kötet, Izlandi Han 3 kötet. Búg. Jargal, — Egy haiólraitólt utolsó 
napfa, Claude Gueaux.

Mindtnnmii pinzhüldtminy tgyetört mtllör-nrlő.

Jelen ajánlatunk csak azokra a 
szelvényekre vonatkozik, ame
lyek 10 napon belül beküldetnek: 

CHRI8TEN8EN *8 TÁRBA 

GUTENBERG 
könyvkiadóvál'alat fiókja 
Budapest, IV Václ-u. f7.

SZELVÉNY

Alulírott Hugó Viktor összes regényeit és elbeszéléseit illusztrált 
kiadásban a fenti feltételek szerint ingyen kívánja.

Átvételi elismerést és szállítási érteaitést.kérünk. 5^

Név r

Lakhely (ucca):..—.......... . ........... .
kilMMi címrt at Ultit Silóm nytW* kőtlsfxiSS.

Csütörtökön egy motorkerékpár, amelyen 
egy egyenruhás százados és egy polgári ru
hás főhadnagy ült, a Lipót-körut és Csáky- 
utca sarkán elgázolta Sági János közleke
dési rendőrt. A gázolás után megállás nélkül 
tov.'bbrobogott és a Margit-hidon elgázolták 
Kalivoda János ügynököt.

Még a második gázolás után Mm álltak 
meg.

A híd végénél megint eléjük állt egy 
közlekedési rendőr, akit nagyobb ember
csoport vett körül és ez a falanksz végrd 
megállásra késztette a kerékpár vezetőjét, 
Ak ét szeres gázolás szemtanul és a járó
kelők csoportosan futottak a motorkerékpár 
után, fetháborodva fogták körül a gépet ée 
súlyosan fenyegető magatartást tanúsítottak 
az utasokkal szemben.

A leállított gép körül percekig tartó tu
multus keletkezett a tömeg és a polgári

ruhás főhadnagy között

Az intézkedő rendőr, majd segítségért 
érkező társai kötelességükhöz híven rendre 
és fegyelemre intették a felháborodott embe
reket, hogy ezzel elejét vegyék a súlyosabb 
inzultusnak, amely a rendőrök beavatkozása 
nélkül elkerülhetetlen lett volna a gázolás 
miatt felizgult emberek gyűrűjében. Ilyen 
előzmények után megtörtént a szokásos 
igazoltatás, majd a kerékpár utasai a rend
őrökkel a főkapitányságra mentek, ahonnan 
később egy.tiszt autón a városparancsnok
ságra kisérte őket. Az ügyben úgy a katonai, 
mint a polgári hatóság vizsgálatot indított, 
Tegnap azután

megjelent a főkapitányságon Schrantz 
Ödön tábornok, városparancsnok és 
hosszabb ideig Bezegh-Huszágh Miklós 
főkapitány dolgozószobájában tartóz

kodott.

A városparancsnok és a főkapitány tár
gyalásáról semmiféle felvilágosítást nem ad 
a rendőrség, ezzel egyidőben azonban a fő
kapitányság sérülési osztályán széleskörű 
nyomozás indult a kétszeres gázolás ügyé
ben. A városparancsnok ugyanis kifogást 
emelt az intézkedő rendőrök ellen. A katonai 
körökben elterfedt hir szerint egyrészt azt 
kifogásolta, hogy a rendőrök a főkapitány
ságra kisérték a tiszteket, nem pedig a vá
rosparancsnokságra mint ahogyan ezt a vo
natkozó rendelkezések előírják. A másik, 
súlyosabb panasz az, hogy a rendörök nem 
védték meg a tömeg támadása ellen elég eré
lyesen a főhadnagyot akit az egyik rendőr 
részéről inzultus is ért.

A főkapitányságon nagy eréllyel folyik a 
vizsgálat. Eddig közel 25 tanút hallgattak 
ki, köztük egy tekintélyes, előkelő mérnö
köt.

A tanuk egyöntetűen a rendőrök mellett 
vallanak és az állítólagos inzultust a fel
háborodott publikumnak tulajdonítják.

A főkapitány és a városparancsnok kö
zött az ügyben már ismételi tárgyalás volt 
és a vizsgálat Is tovább folyik. Általában 
mindenütt az a felfogás alakult ki hogy ha 
a rendőrök szabályellenes előállítási módja 
kifogásolható is, a bántalmazásra vonatkozó 
súlyosabb panaszt nem lehet terhűkre Írni, 
mert éppen a becsületes rendőrök voltak 
azok, akiket nem tett elfogulttá az. hogy 
pár perccel ezelőtt egy kötelességét teljesítő 
társukat gázolták el és igyekeztek féken la*- 
tűni a fenyegetően fellépő közönséget.
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vasárnap a Nemzett pénzváltó irodájában 
űetehtiueK felügyelete alatt tárgyaltán 

a házlárlzetbe vett igazgatok
Vasárnap este bét órakor a Nemzeti Pénz

váltó Rt. Vörösmarty-téri helyiségében to
vább folytak a néhány nappal ezelőtt meg
kezdett tárgyalások, amelyek a békés kibon
takozást igyekeztek lehetővé tenni. Az ülé
sen resztvettek a bank igazgatósági tagjai, 
a Pénzintézeti Központ egy kiküldöttje, 
Sándor László dr. és Telek György dr. védő
ügyvédek és a bank ügyésze. Ugyancsak 
megjelent Hadinger Adolf alelnök, Nádas 
Lipót vezérigazgató, Pajzs Elemér dr. 
ügyész és szili Stein János igazgató is, akik 
háziörizetben vannak és ezért

egy-egy detektív kíséretében jöttek a 
tárgyalásra.

A négy bankvezető hangoztatta, hogy őket 
semmi felelősség nem terheli, a békés meg
oldás érdekében azonban hajlandók magán
vagyonúkból hozzájárulni a szanáláshoz. 
Eddig különféle garanciák formájában

több mint százezer pengőt teremtettek 
elő e célra.

Búd pénzügyminiszter ma tárgyal 
a pénzügyigazgatókkal a forgalmi

adó ügyében emelt panaszokról
Fábián Béla adatai miniszteriális ankét előtt. — Befejező
dött a nagykátai vizsgálat. — Forgalmiadó-nagygyiilések 

országszerte
Ma délelőtt a pénzügyminisztériumban Búd 

János pénzügyminiszter elnöklésével nagy
jelentőségű ankét kezdődik a forgalmi adóval 
kapcsolatos kérdésekről. A pénzügyminiszter 
ankétjén tárgyalás alá kerülnek mindazok az 
adatok, amelyeket Fábián Béla nagyhatású 
parlamenti beszédében felsorakoztatott. Az an
kétre Búd János pénzügyminiszter meghívta az 
összes pénzügyigazgatókat, akik a Fábián Béla 
által felvetett összes kérdésekről referálni fog
nak a pénzügyminiszternek. Az ankélon a for
galmi adóellenőrök ellen emelt panaszok, a 
könyvvezetés, a leltárak és a pénzbüntetések 
kérdése kerül megvitatására. Az ankét ered
ménye elé nemcsak politikai, hanem keres
kedői és iparos körökben nagy érdeklődéssel 
tekintenek, már csak azért is, mert a tanács
kozás eredményéhez képest

a pénzügyminisztérium forgalmi adóosztá
lyának vezetésében és adminisztrációjában 

nagy változások várhatók.

Nemzetgyalázás miatt 
letartóztatták Budapesten 
Chapata Mihály amerikai 

magyar mérnököt
Már szabadlábra helyezték, de az eljárás 

folyik ellene
Rendkívül kínos és kellemetlen botrány 

központjába került egy Budapestre látogató 
amerikai magyar mérnök, aki eddig még 
pontosan meg nem állapított körülmények 
között nagyon súlyos és elitélendő cselek
ményre ragadtatta magát:

nemzetgyalázás! követett eL

Chapata Mihály ungvári születésű mérnök 
már évtizedek óta Amerikában él. Clevcland- 
ban vállalata, több háza van, nagy vagyon
nal rendelkezik. A dúsgazdag mérnök már 
amerikai állampolgár, nem feledkezett meg 
azonban származásáról és jelentékeny sze
repet játszik a clevelandi magyarok között. 
Néhány héttel ezelőtt áthajózott a konti
nensre. Útjában két cél vezette: Ungvárra 
akart menni, hogy elhalt szüleinek sírkövet 
állítson, majd onnan Budapestre jött, hogy

együtt térjen vissza az újvilágba az 
amerikai Kossuth-szobor leleplezésére 

Induló magyar zarándokcsoporttal.

Az útiterv szerint először Ungváron járt, 
onnan pedig Budapestre érkezett és itt n 
Rákóczi-ut 61. számú házban szállt meg. 
Néhány napig a városban járt és gyönyör
ködött a főváros panorámájában és itt tel
jesen érthetetlen módon sulaos afférja ke
letkezett. Pár nappal ezelőtt a Rákőczi-utk 
Debrecen-étteremben vacsorázott egy hölgy
gyei, akivel itt Budapesten ismerkedett meg. 
Arról, hogy mi történt a vacsora előtt, amely 
Után a hölgy egyedül távozóit el az étte
remből, még nem tiszta a tényállás, a mér
nök távozása után lezajlott eseményről 
azonban a rendőrségi és ügyészségi iratok 
tanúskodnak. Chapata, aki az utcán 'észre- 
yetfe, hogy

•Itfint ■ zsebéből 1140 dollárja,

Ez az összeg még távolról sem fedi a vár
ható esetleges hiányt, azonban minden
esetre komoly lépést jelent a kibontakozás 
lehetősége felé. A felajánlott összeg való
színűleg még emelkedni fog.

A főkapitányságon ma szünetelt a vizs
gálat, hétfőn azonban újra megkezdik a ki
hallgatásokat. A rendőrség most már fő
ként azt igyekszik megájlapitani, hogy

kinek érdekében történt a letétek lom- 
bardirozása és az Igy befolyt összeget 

ki kezelte eL
Büntetőjogi szempontból ennek a kérdés
nek a tisztázása a legfontosabb. Amennyi
ben a nyomozásnak ez a fázisa komoly ered
ményt hozna, akkor

feltűnést keltő ujubb Intézkedésekre 
kerül a sor.

Közben tovább folyik a Pénzintézeti Köz 
pont vizsgálata a státusz megállapítására

Búd János pénzügyminiszter az ankét anya
gát a jövő hét folyamán a képviselőház elé 
fogja terjeszteni. Ugyancsak

a Ház elé kerül a nagykátai vizsgálat 
eredménye is.

A vizsgálat anyagát Búd pénzügyminiszter ki
egészítés céljából kiadta Simontslts Lajos 
pénzügyigazgatónak, aki már bofejezte a pót
vizsgálatot is, úgyhogy Búd János pénzügy
miniszter most már eleget tehet ígéretének.

Fábián Béla felszólalása a forgalmi adó 
problémáját országos érdeklődés középpont
jába állította. Nemcsak a hivatalos tényezők 
foglalkoznak ugyanis a forgalmi adó tekinte
tében emelt panaszokkal, hanem ezzel az 
ankélezéssel párhuzamosan országos akció is 
indult meg. Forgalmi adó nagygyűlések soroza 
tát készítik elő országszerte az érdekeltek. Az 
első forgalmi adó nagygyűlés Szegeden lesz, a 
második Székesfehérvárott.

a Rákóczi-uton valamilyen módon összeta
lálkozott egy járókelővel. Szó szót követett 
és kölcsönösen sértegették egymást. A ve
szekedés hevében azután

Chapata érthetetlen módon arra ragad
tatta magát, hogy súlyos gyalázó kife

jezésekkel illesse a magyarokat.

Ellenfele ezen annyira felháborodott, 
hogy tettleg inzultálta. Az ütés következté
ben a mérnök az arcán könnyebben megsé
rült. A közelben szolgálatot teljesítő rendőr
őrszem közbelépett Chapatát először a Kun
utcai kórházba vitte, ahol bekötözték sérü
lését. Itt Wetzcl Viktor dr. rendőrkapitány 
nemzetgyalázás miatt letartóztatta és Cha 
patát másnap

a Markó-utcal fogházba kisérték.

Knyedy Róbert fenntartotta előzetes letar
tóztatását, mire Chapata a vádtanácshoz fo
lyamodott, de a vádtanács is helybenhagyta 
a vizsgálóbíró végzését.

Dr. Geiger Rezső, Chapata védője, ekkor 
újabb beadványt terjesztett a vizsgálóbíró 
elé és kérte védence szabadlábrnheiyezését. 
A terjedelmes beadványban

lélektanilag Igyekezett megindokolni azt, 
hogy Chapata, akit hazafias érzések, a 
Kossuth-szoborhoz való zarándokló# 
terve hozott Budapestre, tudatosan nem 
követhetett el Ilyen súlyos cselekményt 

Magyarország ellen.

Csatolta ezenkívül a Rókus-kórház központi 
igazgatóságának bizonyítványát arról, hogy 
n Kun-utcai kórházban történt bekötozése al
kalmával illuminált állapotban volt. A vizs-1 
gálóbiró helyt adott az újabb védői érvelés-1 
nek és elrendelte Chapata szabadlábrnhelye-1 

zését A végzés ellen Pálos dr. fŐügyészhc- 
lyettes felfolyamodással élt, a vádtanács 
azonban hozzájárult a szabadlábrahclyezés- 
hez és

Chapata Mihály két nappal ezelőtt el
hagyta a fogházat.

Az eijárás természetesen tovább folyik el-

Ptasinszky Pepit 
baleset érte nászutján 

St. Moritzban
Az Operaház prímaballerinájának, akinek 
ródlija felborult, Ínszalag tágulás miatt való
színűen őrükre le kell mondania a táncról

Megrendítő baleset híre érkezett Pestre 
St- Moritzból, sehová Ptasinszky Pepi, az 
Operaház kiváló prímaballerinája üdüléssel 
egybekötött nászutjára utazott. Az ellenőriz
hetetlen hírek szerint a művésznőt férje tár
ságában ródlizás közben apró baleset 
érte, ameJy hatásában azonban súlyos követ
kezményekkel járhat a prímaballerina mű
vészi pályájára.

A lapok annakidején, decemberben nem 
számoltak be arról, hogv Ptasinszky Pepit 
a Diótörö című pantomim operaházi elő
adása közben milyen súlyos baleset érte. 
Az előadás felében a prímaballerina nagy 
jelenete közben

hirtelen összeesett és elájult
Ájullan vittek a müv sznöt a színpadról 

öltözőjébe, ahol Lobmayer Géza orvos
professzor megállapította, hogy jobb lábán 
súlyos természetű inszallagrándulást szenve
dett. Az előadást sem folytathatta, hanem 
helyette Keresztessy Mária táncolta tovább 
a Diótör- cimü pantomimt.

Ptasinszky ezután öt napig feküdt Buda
pesten. ahol Lobmayer professzor annyira 
helyreállította egészségét, hogy üdülésre St. 
Moritzba utazhatott. St. Moritzba kisérte 
Ptasinszky Pepit férje, Semler Béla posztó
gyáros is.

1927 nyarán sokat beszéltek erről a re
gényes szerelmi házasságról amelyet teljes 
csöndben, szinte titokban kötöttek. Ptasin
szky Pepi a férje iránti lojalitásból annak
idején

nem Is akart többé leszerződni az Opera
házhoz

hanem férjével Londonba kívánt költözni. 
Semler Béla azonban igen finom megérzés
sel nem fogadta el feleségétől ezt az áldoza 
tót, hogy a művésznő miatta lemondjon a 
színpadról, belegyezett abba hogy Ptasin
szky továbbra is az Operaház tagja marad
jon. Az Operaház müsorbeosztása miatt 

100 grammos darab ára 72 fillér

lene és hir szerint az igazságügy miniszté
rium is érdeklődött a nem mindennapi eset
ről. Az amerikai magyar mérnök pedig, aki 
ártatlannak tartja magát a szerinte öntu
datlanul elkövetett vétségben, várja ügyé
nek elintézését, hogy a márciusban induló 
csoporttal visszatérhessen Amerikába a Kos
suth-szobor leleplezésére.

Sági Pál.

azonban a fiatal pár nászúira nem utazha
tott el, igy a fiatal pár most Ptasinszky be
tegségével járó szomorú alkalmat használta 
fel arra, hogy régebbi tervét megvalósítsa.

Ptasinszky Pepi és férje december vé
gén érkeztek St.-Moritzba, ahol a fiatal asz- 
szonyka elfeledkezve minden bajáról, vidám 
életet kezdett élni. Csakhamar nagy társa
ság alakult ki körülöttük és mivel a st.-mo- 
ritzi január sportalkalmait Ptasinszkyék 
sem akarták elszalasztani, gyakrabban tet
tek hosszabb kirándulásokat.

A hozzánk érkezett hírek szerint Pta
sinszkyék a társaság unszolására a napok
ban ródliba ültek. A ródli azonban

egy kisebb kanyarodénál felfordult és 
a benne ülők a hóba estek.

Senkinek sem történt semmi baja, csak 
Ptasinszky Pepi érzett a jobb lábán újra 
heves fájdalmakat. A korábbi inszallagrán- 
dulása fokozottabb mértékben nyugtalaní
totta a művésznőt, aki azonnal orvosokat 
hivott. Az orvosok szomorú megállapí
tással közölték, hogy a művésznő lábán

Inszallaggyulladás lépett föl.

amelynek kezelése egyrészt rendkívül hosz- 
szadalmas, másrészt a gyógyulás esetén sem 
biztató a művésznő további táncosnői pá- 
lilájára vonatkozóan.

A hírek szerint Ptasinszky Pepi a jövő 
sze.zőnra nem újítja meg az Operaházzal 
kötött szerződését. Két hét múlva Pestre 
érkezik ügyei likvidálására és azután férje 
eredeti terve szerint Londonba költözik. 
Reméljük azonban, hogy a baleset nem any- 
nyira súlyos természetű, hogy ha hosszabb 
idő múltán is, újra ne ragyoghasson ez a 
kivételes tehetségű, istenáldotta művésznő a 
magyar táncművészet ritka csillagu égbol
tozatán.

Stób Zwltán.

arcbőre most 
bizlonságban van!

A mikor 72 fillérért már 

egy Eíida minőségű, finom 

darab szappant vehet, nincs 

rá szüksége, hogy silány, 

közönséges vagy ismeretlen 

szappant használjon. Az 

Elida Favorit• szappan 

csodásán tiszta és enyhe, 

habja dús és sűrű, mind

végig pompás illatú.
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Két vezető magyar iparvállalat 
szenzációs fúziója: a Magyar- 
Belga Fémipargyár beolvadt a 

Magyar Acélárugyárba

határozatot. Ha a kormány döntése soká ké
sik, oz ütemeknek óriási veszteségük lest, mert 
alkalmazottaikat nem tudják foglalkoztatni, de 
a bizonytalan állapotban a likvidáláshoz sem 
kezdhetnek hozzá.

Atanács most elhatározta, hogy felirattal fór-

dal a kormányhoz és megsürgeti b közgyűlési 
határozat jóváhagyását, vagy a kormány más 
irányú döntését, mert teljes lehetetlenség, hogy 
több mint 8 hónapos bizonytalanság után még 
sokáig kétséges legyen egy sereg hatósági ipari 
és gazdasági üzem léte vagy nem léte.

Árpádkor! templomot ástak ki Egerben
Mini a Hétfői Napló értesül, a magyar 

Ipari világot nagyérdckcsségfl gyár fúzió 
űrva íoglolkoztatja. Két vezető iparvállala
tunk fuzionál: a Magyar-Belga Bémlpargyár 
Bt. beolvad a Mugyar Acélárugyár Rt. ba.

A fúzió ügyét természetszerűleg hosszns 
tárgyalások előzték meg. a mngynr gazda
sági élet azonban mindezideig nem értesült 
n két nagy gyár egyesüléséről Csupán tőzs
dei körökben tűnt fel, hogy az utóbbi idő
ben a tőzsdén a Magyar-Belgát

egy láthatatlan kéz vásárolja.

A Magynr-Belga-Tészvénvek árfolyama 
ugyanis szívósan emelkedett: 22 pengőről 
3b pengőre ugrott a kurzusa. Később kitűnt, 
hogy a Belga részvényeinek vásárlása a 
Hitelbank, illetőleg Scilouszky Tibor kezdd- 
mésyezésére történt.' aki a közgazdasági 
életnek ezt a szenzációszámba menő esemé
nyét előkészítette.

A kél nagy gyári vállalat fúziójának elő
készítési munkálatai most már befejeződtek 
s a fúzió per/ekluálodott;

a Magyar-Belga Fémipargyár Bt. be
olvad a Magyar Acélárugyár Bt.-ba.

Mint ismeretes, a Magyar-Belga részvé
nyeinek 95%-a eddig van den Eynde Hec- 
tor. a Magyar Belga vezérigazgatója és csa
ládjónak tulajdonában volt ■ a részvények-

nek csupán kis hányada, 5% volt a Hitel
bank birtokában; viszont a Magyar Acél 
amelynek részvényei azelőtt az őt patro 
nizáló Poldi Acél tulajdonában voltak, ké 
söbb n Hitelbank égisze alá kerültek. A kél 
nagyüzem, — annak ellenére, bogy kartel- 
ben voltak. —

élea versenyharcot vívott egymással.

A most létrejött fúzió ipari szempontból 
mindenesetre egészségesnek mondható. Az 
egyesülés folytán azonban a kél gyár üze
mében személyi és más tekintetben is lé
nyeges leépítés fog bekövetkezni, sajnos, n 
fúzió következményeképpen kenyér nélkül 
marad számos tisztviselő és munkás.

A fúzió első következményei a két egybe 
olvadó ipari üzem vezetőségében beálló 
személyi változásokban mutatkoznak. Szedő 
Dániel, a Magyar-Belga eddigi ügyvezetője 
kiválik a gyár kötelékéből, van den Eynde 
llectort pedig az egyesilett vállalatok elnö
kévé választják meg. A fuzionáló iparválla 
latok vezérigazgatója és egyik legfőbb irá
nyítója Dunkel Károly kormányfőtanácsos, 
a Magyar Acél vezérigazgatója lesz. Ar 
egyesült iporvállalalok ezentúl — többek 
közölt — együttesen fognak gyártani motor 
kerékpárokat, autókat és amerikai tipusu 
kétüléses kis gépkocsikat is.

Eger, január 29.
(A Hétfői Napló tudósitófótól.) A város

ban napok óta folynak a vár földalatti folyó
séinak feltárási munkálatai, amelyek vasár
napra szenzációs eredményt produkállak. Az 
egyik oldalon gyönyörű teremre bukkanlak, 
amelyet elég tisztán kivehető freskók díszí
tettek. Innen lépcsők vezettek beljebb egu 
másik hasonló terembe. A felszínre hozott 
termek megvizsgálása alkalmával kiderüli,

hogy
Árpádkori templomra bukkantak,

amelynek falai és a freskók elég ép álla
potban megmaradtak. Szakértők szerint a 
templomot és a freskókat rekonstruálni le
het és ezáltal az Árpádkor egyik legszebb 
emlékével gazdagodnak műemlékeink. Az 

.ásatásokat tovább folytatják, mert újabb le- 
I letek várhatók.

Gyenes Andor volt tőzsdést 
vasárnap ismét letartóztatta 

a rendőrség
Pénzt csaltak ki egy asszonytól, unokájának 

a Markából való kiszabadításáértkiszabadításáért

Vasárnap kétszer gyulladt ki a gyöngyösi 
intézet épülete

•c építtet ismét Idngbaboruíl.

A tetőzeten, úgy látszik, egy még mindig 
parázsló zsarátnok meggyulladt s ettől az 
egész tető lángra kapott. Félórai munka 
után a tűzoltók ezt a tűzet is lokalizálták.

Délelőtt vizsgálatot tartottak a tűz szín
helyén és megállapították, hogy a tisztvise
lők távozásakor n kályhákban már nem 
égett a tűz, igy tehát kipattant szikra nem 
okozhatta a tüzet Több tanú vallotta, hogy 
o tűz kitörése idején az épület egyik ajtaja 
nyilva állott s ebből valószínűnek látszik, 
hogy

munkásbíztositó
Gyöngyöz, január 29.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
hajnalban kigyulladt a kerületi Munkásblz- 
tositő Intézet helyisége. A szomszédos há
tak lakói arra leltek figyelmesek, hogy ez 
intézet épületéből vastag / üstgo moly ag tör 
elő. Azonnal értesítették a tűzoltókat, akik 
csakhamar megjelentek a helyszínen, de 
ekkor már

aa egéaz épület lángokban állott.

’A tűzoltóknak fáradságos és nehéz mun
kával sikerült a tűzet loknlizálnl, az épüle
tet megmentették, de az intézet felszeretése, 
bútorok, könyvek, iratok mind elégtek.

öt óra volt, mire a tű roll ók elvonultak, 
de félhétkor újból alormirozták őket, mert

a tttaet gyújtogatás okozta.

Az ügyben nagy eréllyel folyik a vizsgálat.

Nyolc hónap óta fekszik a belügyminisztériumban 
elintézetlenül a közgyűlésnek az üzemek meg

szüntetéséről szóló határozata

Furfangos módon károsította meg özvegy 
Pariser Adolfnál Gyenes Andor magóntiszlvi- 
selő, aki az utóbbi időben már igen gyakrnn 
foglalkoztatta a 
bíróságot is.

Gyenes, a pesti 
konjunklura alatt 
tőzsdén. Amig a 
Andor a mulatóhelyek és a kártyaklubok leg
gyakoribb vendégei közé tartozott. Mindenütt 
kél kézzel szórta a pénzt — pezsgő, nők, kár
tya járta éjszakáról éjszakára. A tözsdekon- 
junklurn alkonyán, amikor régi, szolidan meg
alapozott bankcégek is egymásután omlottak 
össze, Gyenes Andor tőzsdei pályafutása is vé
get ért. Zömök alakja eltűnt a tőzsde és a lo
kálok parkettjéről, csupán a kártyázásról nem 
szokott le. Vagyonának megmentett roncsait 
kártyaszenvedélye emésztette fel és amikor 
..teljesen elkészült", az egykor dúsgazdag tőzs
déé egy kéteshirü józsejvárost kártyabarlang 
felhajtójaként használta fel a zöldasztalndl 
szerzett ismeretségeit.

Az idők folyamán különböző ügyel miatt 
több alkalommal került a hatóságokkal össze
ütközésbe és ma, vasárnap egy röviddel ezelőtt 
elkövetett csalása miatt a rendőrség letartóz
tatásba helyezte a vakmerő szélhámost.

Gyenes Andor két héttel ezelőtt felment egy 
ismerősének. L. Imrének nagyanyjához, özv. 
Pariser Adolfnéhoz és előadta, hogy Parisomé 
unokáját, akj a markóulcai fogházban tölti le

egyéves, természetesen már előzetesen Jog
erőssé vált büntetését, a királyi Kúria újab

ban kétévi szabadságvesztésre ítélte.
— Ismerek egy nagyon ügyes ügyvédet, — 

mondta Gyenes — aki kétszáz pengőért elin
tézi, hogy unokája

kétéves büntetését egy évre szállítsák le.
Ha érdekli a dolog, úgy holnap felhozom az 
ügyvedet, aki, ha átadják a kétszáz pengőt,

egy héten belül a kétéves büntetést felére 
fogja leszdllittatni.

Pariser Adolfné felült a szélhámos nagy
hangú ígéreteinek és másnap, amikor Gyenes

rendőrséget, ügyészséget és

éjszaka levitézlett hőse, a 
óriási vagyonra lett szert a 
konjunktúra tartott. Gyenes

egy
tekintélyes külsejű ur kíséretében,

akit mint ügyvédet mulatott be, beállított 
Parisernéhoz, a hiszékeny idős uriasszony az 
állítólagos ügyvédnek

átadta a kialkudott kétszáz pengőt
L. Imre kitöltvén büntetését, éppen az el

múlt hét végén elhagyta a fogházat, hazament 
nagyanyjához és igy azután kiderült, hogy Pa
risomé egy vakmerő szélhámosnak esett áldo
zatul.

A károsult asszony feljelentésére a rendőrség 
megindította a nyomozást, Gyenes Andort elő
állították a főkapitányságra, ahol beismerő val
lomása alapján vasárnap előzetes letartóztatás
ba helyezték és átszállították as ügyészség 
markóulcai fogházába. Talán ugyanabba a 
cellába, amelyl>ől L. Imrét „kiszabadította**.

Tettestársának — az „ügyvéd" urnák hollétét 
a rendőrség még nem tudta megállapítani, de 
minden remény megvan arra, hogy rövidesen 
az is kézrekerüi.

»Béketárgyalások< a kávésok 
és vendéglősök között

A tanács megsürgeti a kormány döntését a halálra Ítélt fővárosi 
üzemek sorsában

A beJiigymlnlsrier nyolc hónap óta késik a 
feleslegei városi üzemek megszüntetéséről szóló 
közgyűlési határozat jóváhagyásával s ezért a

ÓVÁS!
Egyes kereskedők és házalók 

SinoL né, alatt fómtlsztitószert 
kimérve árusítanak.

sidoi. csak eredeti dobozban 
6s Üvegben kapható. „SIDOL“ zöld 
mezőn piros korongban. Minden 
más SIDOL név alatt kimérve 
árusított lémtlsztitó hamisítvány.

HÁZIASSZONYOK t Saját ér
dekükben hamisítványokat ne vá- 
Bárollanak, mert ezek a kezekre 
és a tárgyakra ártalmasak. A ha
misítások árusítóit bíróság elé ál
lítom.

Götzl Lipót 
vegyltermékek gyára 
Budapest, VII, Cserei u. 14.

városházán a legteljesebb bizonytalanság ural
kodik az érdekelt üzemek dolgában. Egyes 
vállalatok változatlan üzemme dolgoznak, sőt 
vannak, amelyek megszüntetésük' kimondása 
óta még többel produkálnak, mint annak előtte. 
De vannak a halálra Ítélt városi üzemek közölt 
olyanok is, amelyek teljesen felkészültek az 
•lőbb-ulőbb bekövetkező feloszlatásra. Így

a köaaégl Javítóműhely
a napokban elbocsájtotta munkásainak egy ré
szét éa a tanács a műhelynél alkalmazott ideig
lenes tisztviselők közül kilencnek mondott fel. 
A műhely munkásságát a legkisebb mérétkre 
szorították le és Sóiig Lajos tanácsnok felsr.ő- 
lilota a vezetőséget, hogy legyenek készen min
den pillanatban a munka teljes beszüntetésére.

Ugyanez áll
■ ruha- és cipőüzemre

is. Eddig a tanács a hatósági házi üzemnél 
rendelte meg a fővárosi altisztek és tűzoltók 
sok ezer pár cipőszükségeletét, de legutóbbi 

'ülésén nyilvános versenytárgyalás kiírását ha
tározta cl s a milliárdos megrendelést a magán- 
iparnak juttatja Ez a döntés a fővárosi ruha- 
és cipőüzem végéráját jelenti.

Nehéz helvzete van
a konyhnkertgazdaságnak és a szőlőtelep

nek,
melyeknek megszüntetését szintén kimondta a 
közgyűlés. A kél telepnek már rövidesen hozzá 
kellene kezdenie a tavaszi földmunkához, pa
lántázáshoz, de e bizonytalan helyzetben nem 
mernek semmiféle előkészületeket tenni, mert 
minden percben várják a feloszlató miniszteri

Az Orsságos Munkásbíztositó Intését 
elnöksége, igazgatósága, tisztviselői és 
orvosi kara, valamint összes alkalmazot
tai mély fájdalommal jelentik, hogy

Dr. Kódé János
m. kir. kormányfőtanácsos ár, az Or
szágos Munkásbiztositó Intézet vezér
igazgatója január 23-án reggel félhét 
órakor életének 43. évében váratlanul 
elhunyt.

A megboldogult az Országos Munkás
biztositó Intézetnek fáradhatatlanul buzgó 
kiváló munkása éa vezéro volt, akinek 
tragikus körülmények között váratlanul 
történt elhunyta a magyar munkósbiz- 
tosílás ügyének szinte pótolhatatlan 
veszteséget jelent.

Az elhunyt n magyar szociális bjato- 
sltásnak, a közegészségügynek és a szo
ciálpolitikának egyik legkiválóbb har
cosa és hervadhatatlan érdemeket szer
zett munkása volt. Jellemével, fáradha
tatlan tevékenységével a legnehezebb 
időkben is példája volt a köz 
érdekében pártatlanul dolgozó tisztvise
lőnek. A nemzetnek tett szolgálatai köz
becsültté tették nevét.

Emléke nemcsak szívünkben él, de 
mindennél maradandóbb emléket állí
tott önmagának az általa létesített nagy
értékű munkásbiztosítási és közegészség
ügyi intézményekben.
Ab ötök világosság fényeskedjék neki!

Budapest, 1928 Január 23.
Az Országos Munkásblztosltő Intézet.

Ma délután összeülnek az érdekeltek a meleg 
étel kiszolgálásának letárgyaltat céljából

Érdekes békekonferencia kezdődik meg hét
főn délután a Kereskedelmi Kamara helyiségé
ben. A kávésok és vendéglősök küldöttei jön
nek össze, hogy megbeszéljék, mikép lehetne 
békét teremteni a két rokonipar hosszú évek 
óta tarló harcában.

Az ügyet az telte aktuálissá, hogy a vendég
lősök korábban beadvánnyal fordultak a ke
reskedelmi minisztériumhoz, amelyben kérték: 
tiltsák meg a kávésoknak, hogy este meleg 
ételt szolgáljanak fel vendégeiknek. A minisz
térium a kérelmet véleményezés végett áltetle 
a Kereskedelmi Kamarához. A Kamara véle
ményének leadása előtt felszólította a kávéso
kat és a vendéklösőket, hogy esetleges meg
egyezés céljából üljenek össze és tárgyalják le 
maguk között ezt a súlyos kérdést. Véleményét 
csak ennek megtörténte után kívánta a keres
kedelmi minisztériumhoz felterjeszteni. A 
szótitásnak mindkét fél készséggel eleget 
ér ma, hétfőn délután öt órakor a Kamara 
lylségében

meg la kezdődnek a béketárgyalások.
Beszéltünk ez ügyben

Mészáros Győzővel,
a kávés ipartestület elnökével, aki a követke
zőket mondotta:

— A vendéglősök azl akarják, hogy a kávé
házakban ne főzzenek meleg ételt. Ezzel szem- 
ben mi azl mondjuk, hogy a publikum kényel
mi és takarékosági szempontból egyaránt meg
kívánja, hogy a caffé restaurantok megmarad
janak. Ezt így hozza a fejlődés és ez igy van 
az egész világon mindenütt. Mi azonban ennek 
ellenére sem zárkózunk el a békés megoldás 
lehetősége elől, amelyet a vendéglősök érdekei 
és bizonyos fokig védelmet találnának, de 
nem mehetünk bele abba, hogy

a kávésipart ötven évvel visszavessék.
Információnk szerint a hangulat nagyon fe« 

szült és
r,,1kevé” re“é°y ran ■ békés megoldásra. 
Ebben az esetben pedig valószínűen minden 
mara dugy, ahogy eddig volt.

fel
tett 
he-

BUTORe......CORVIN

Részletre olcsóm Dohány-o. 39.
A közalkalmazottak bevásárlás lorrán

-WIMPASSING
-ma
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Vasárnap este egy nölsmerosHol 
együtt megmergezte magát TBröh 
Miklós. az Ergon volt igazgatója
Közgazdaság regény az Ergontoi Ötszázmilliárdos csodán 

Keresztül a mindnyaiunK Lapia szerkesztősödéig
Vasárnap este értesítették a mentőket, 

hogy a Lipót-körut 25. számú házban ket
tős öngyilkosság történt. Az első emelet 10. 
szám alatt Kiss Elek magántisztviselő laká
sában szobát bérelt január tizenötödikén 
Török Miklós, aki a Mindnyájunk Lapja 
r.imü képes lap szerkesztőjének jelentette 
be magát. Később a lakásba költözött Ko
vács Ferencné nevű hölgy is. Ma este a fő
bérlők különös hörgésszerű zajt hallottak 
Török Miklós szobájából. Rosszat sejtve, a 
házmestert hívták, akivel együtt benyitot
tak az ajtón. A szobában az ágyon fekve 
eszméletlenül találták Kovács I'erencnct. 
Tőrök Miklós pedig a padlón arcra bo
rulva feküdt szintén eszméletlenül.

Min J kelten Ismeretlen méreggel mér
gezték meg magokat. A mentők súlyos 
állapotban vtttók őket a Rókus-kőr- 

házba.

Az éjjeliszekrényen öt lezárt búcsúlevelet 
találtak. Egyiket Kovácsné irta nővérének, 
a másik négy közül egyet Róth Béla dr. 
ügyvédnek, egyet a rendőrségnek, egyet 
Török Edithneli. egyet pedig egy barátja 
nak irt Török Miklós. Az asszonynak a szék 
karfájára helyezett ruhájára tűzve egy cé
dulát találtak és a cédulára irt végrendeletén 
nővérére hagyományozza a ruháját.

A Jcettős öngyilkosság egyik tragikus 
hőse, Török Miklós mögött valóságos köz
gazdasági regénybe illő múlt áll. A harminc
éves fiatalember, aki a Schlick-Nicholson 
gyár tavaly elhunyt igazgatójának a fia, a 
kommün bukását követő esztendőkben a 
nyilvánosság előtt oly sokat szerepelt

Ergon húsüzemi vállalat Igazgatója volt.
A nagy tehetségű, képzett fiatalember, aki 
ilyen fiatalon került előkelő pozíciójába, 
később Ausztriába került és Grácban egy 
óriási iparvállalatot szervezett. Hús- és tej

Raitsits Emil főiskolai tanár lesz 
az Állatkert uj igazgatója

Meghívás utján töltik be az intézmény vezetői állását
Az Állatkert vezetésének ügye ismét az ak

tualitás előterébe került. Ismeretes hogy Lendl 
Adolf távozása óla igazgató nélkül működik 
az intézmény, amelynek adminisztratív, gazda
sági és egyéb természetű vezetését Hilbert Re
zső aligazgató látja el. Hilbert Rezső, nagy 
szorgalommal működik és zavartalanul végzi 
az Allatkerl körüli teendőket. Az intézmény 
éléről azonban mégis hiányzik a tudós szak
ember. aki az Állat- és Növénykert nívójának 
emelését elősegíthette volna.

A tanács meg ■ mull évben igyekezett ezt 
• hiányt pótolni és nyilvános pályázatot irt ki 
az Allatkerl igazgatói állására, 9 szakember 
nyújtotta be pályázatát és pedig Kiselbach 
Gyula vegyész. Eleik Gyula. Greschlk Jenő és 
Szabó-Patay József múzeumi örök, Hilbert Re
zső jelenlegi aligazgató. Kormos Tivadur ősz- 
fálygeológus, Kubinyi Arisztid huszárszáados, 
Méhes Gyula egyetemi magántanár és Leiden- 
frost Gyula főiskolai tanár. A tanács azonban 
nem döntött a kérdésben, mert nem tudott a 
pályázói közül választani. Éppen ezért az ál
lás betöltését

függőben tartotta
azzal, hogy alkalmasabb Időben tűri napirendre 
ezt az ügyet. _ ,

Ez az Idő most elérkezett Hilbert Rezső al

Kettős politikai gyilkosság 
Jugoszláuféban

Uerekedűssk, izgalmait az egasz országban
Belgrád, január 29.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Miután 
Vukicsevics miniszterelnöknek Radics Ist
vánnal ,a horvát parasztpárt vezérével foly
tatott tárgyalásai eredménytelenül végződ

üzem volt ez a vállalat, amely hatezer mun
kást foglalkoztatott. Részese volt a vállalat 
nak dr. Vut tartományi papképviselő is. A 
vállalat szerencsétlen körülmények közé 
került és

ötszázmllllárddal csődbe ment

Ebből az ügyből kifolyóan keveredett kínos 
bonyodalmak közé Vut dr. nemrégiben.

Török Miklós azután Budapestre jött és 
és itt újabb elhelyezkedés után nézett 
összeköttetésbe került a Mindnyájunk Lap
jával. amelynek egyik szervezője lett és a 
vállalkozás legnagyobb megelégedésére fej
lesztette ki a lapot. Mostanában anyagi ne
hézségek közé került. Környezete is úgy 
tudja, hogy ma is volt esedékes kétszáz pen
gős váltója.

Tegnap is kötelezettségei voltak, amelyek 
miatt nagyon elkeseredett és

hangoztatta, hogy öngyilkos leső.

Ügyvédje, Róth Béla dr. segítségével sike
rűit rendezni ezeket a tartozásokat és úgy 
Játszott, hogy lemond az öngyilkosság ter
véről. Tegnapra még nyugodt hangon beszél
getett ügyvédjével és azután eltávozott.

Hétfőre egy régebben keletkezett bűn
ügyben mint vádlott volt megidézve • 

törvényszékre.

Ebbe az ügybe azonban ismerősei szerinl 
csak végzetes félreértésből keveredett és 
mindenki biztosra vette, hogy teljesen tisz
tázva kerül ki az ügyből a holnapi tárgyalá
son. Arról senkinek sem szólt, hogy a tár 
gyalás miatt foglalkozna az öngyilkosság 
tervével, öngyilkossága minden valószínű
ség szerint azzal van összefüggésben, hogj 
az utóbbi időben fölmerült anyagi nehézsó 
gek megviselték idegzetét.

igazgatót, aki közmegelégedésre vezette 1919 
óta az Allatkertet, a jövőheti tanácsülés 39 
évi szolgálat után 66 éves korában nyugdíjazni 
fogja és igy

vezető nélkül marad az Intézmény,

amelynek élére tehát egyszerre kell gondos
kodni az igazgatói és az aligazgatói állás betöl
téséről is. A probléma megoldása ma sem egy
szerűbb, mint a múlt évben. Legvalószínűbbnek 
látszik, hogy a tanács ezúttal

mellőzni fogja ■ nyilvános pályázat ki
írását.

s ehelyett meghívás utján hoz megfelelő szak
embert a budapesti Állatkert élére.

Városházi körökben erősen emlegetik e po
zícióval kapcsolatosan Raitsits Emil állator
vosi főiskolai tanár nevét, aki eddig, mint az 
Állatkcrt főorvosa tartott fenn kapcsolatot az 
intézménnyel. Raitsits meghívásra vállalná is 
az igazgatói állást s az ö személye garancia is 
tenne az Állatkert nívójának emelkedése és fej
lődése szempontjából. Rajta kívül még Kiset- 
baeh Gyula fővárosi vegyész neve került kom
binációba. Az Állatkert aligazgatói állását érte
sülésünk szerint, Szeiff Károllyal, az intéz 
mény jelenlegi főkönyvelőjével töltik be.

tek. a kormány sorsa a demokrata párt hol
napi, hétfői értekezletén dől el, melyen ar
ról határoznak, hogy a párt továbbra is 
fentartja-e a kormánv-koaliciót, vagy pe
dig csatlakozik a demokrata ellenzéki blokk
hoz. A helyzet tisztázásának érdekében ál
landó tanácskozások folynak a ezeknek so
rán Vukicsevics miniszterelnök mi kétszer 
Is kihallgatáson jelent meg a királynál, az
után hosszasan tanácskozott a demokrata 
párt egyik vezérével. Marinkouics külügy
miniszterrel. aki szintén kihallgatáson jeleni 
meg a királynál. A kiélesedett politikai 
helyzetet legjobban jellemzi

•« a két véres esemény,

amely vasárnap Belgrádban, illetve egy 
Zágráb melletti faluban történt

Belgrádban a Rndics-párt Ifjúsági szerve 
zetei mllakAró gyűlést tartottal i

A valorizációs törvényben ha
tálytalanítják a magántisztvise
lők 1919-24-ben kötött egyez

ségeit?
A képviselőház a csütörtöki ünnep miatt ki- 

vételesen ma, hétfőn is ülést tart, amelyen 
folytatják a valorizációs javaslat részletez tár 
gyalását. Ezen a héten r. képviselőhöz mind
össze háromszor ülésezik és szerdán elnapolják 
a Házat n jövő hét keddjéig. Ilyen körülmények 
között a valorizációs javaslat vitája átterjed 
február második hetére Is. A részletes tárgya
lás során rendkívül élénk vita várható a 10. 
szakaszig, bár ez ezt követő úgynevezett jo
gász-paragrafusok le élénk vitát provokálhat
nak. Az ellenzék erősen felkészült a vitára, 
már csak arra a nagy érdeklődésre való tekin
tettel Is, amellyel a valorizációs törvényjavas
lat tiMJát országsáéi le lüsárik, KüJteöeem

Szvetozár. a demokrata párt egyik vezéré
nek nyilatkozata miatt. A Pribicsevícs-párt 
nem tűrte szótlanul az ellene irányuló gyű
lést és vidéki tagjai közül mintegy kétszá 
zat Belgrádb.i rendelt, hogy a gyűlést za
varják meg. A terv sikerült, a Pribicsevics- 
pártiak nem engedték szóhoz jutni a Ra- 
dics-párti szónokokat. Veszekedés, majd 

véres verekedés támadt,
amelyben kövekkel és téglákkal dobálták 
egymást.

Több súlyos sebesülés történt.

úgyhogy a rendőrségnek kellett beavatkoznia 
hogy a botrányos jeleneteknek véget vesse
nek.

Egy Zágráb melletti faluban, Szentivány- 
Zsabnó községben pedig

politikai gyilkosság

Vasárnap kiderült, hogy miért 
lett öngyilkos Reisz Pál a Shell 

Kőolajfínomitó főkönyvelője
A hivatali mellőzés és a fölmondástól való 

félelmében követte el tettét
K minap feltűnést keltő öngyilkosság történi: 

Reisz Pál, a Shell Kőolaj Rt. főkönyvelője,

főbelőtte magát és azonnal meghalt
Az öngyilkosság okát megállapítani mindmáig 
nem sikerült. Mire terjedt annak, hogy a hu
szonhatéves fiatalember szerelmi bánatában 
lelt öngyilkossá, azonban csakhamar megdőlt 
ez és sehogy sem sikerült megállapítani Reisz 
Pál öngyilkosságának rejtélyét. Vasárnapra az
után kitudódott minden. Megállapítást nyert, 
hogy miért lett öngyikossá Reisz Pál főköny
velő. Kitűnt, hogy az ambiciózus fiatal főtiszt
viselő a hivatalában, a Shell Kőolaj Rt.-nál 
történt

ujabb Irodai beosztások folytán s afeletti 
félelmében, hogy állását az Igazgatóság fel- 

■>ondj% követte el az öngyilkosságot.
Reisz Pált, akit hivatalában kollégái, vala

mint feljebbvalói szerettek s aki mindenkor 
becsületesen és pontosan végezte el a reá bí
zott munkát, az utóbbi időkben kellemetlen 
meglepetés érte. Az igazgatóság őt tette fele-

történt, amelynek áldozatai a demokrata 
párt helyi szervezetének elnöke, Vukooiet 
Tódor és titkára. Remus Milán. Vukoviea 
titkárával Zágrábból érkezett haza a faluba. 
A község előtti erdőben lesből kél lövést 
adtak le rájuk. A golyók egyike Vukovicsot 
találta, aki

holtan rogyott össze,

a másik pedig Remust, aki 

életveszélyesen megsebesült

■ A hatóságok feltételezése szerint politikai 
merényletről van szó, amit a Radics-párt 
tagjai bosszúból követtek el. A demokrata 
párt egyik minisztere, dr. Angyelinovics 
az ügyet hétfőn a pártértekezlet elé ter
jeszti és érvül akarja kihasználni Radicsck-

. nak a demokrata párttal való egyesülései 
i ellen.

főssé o hivatalban beállott bizonyos adminlsztn- 
tiv hibáért s a fiatal főkönyvelőt állásában 
degradálta olyképpen, hogy az ö munkakörének 
ellátására, a főkönyvelői teendők elvégzésére 
mást bízott meg. Reisz Pál .aki rendkívül ér
zékeny természetű fiatalember volt,

sehogy aem tudta elviselni az őt ért hiva
tali mellőzést a valósággal buskomorrá válL

Búskomorságát csak fokozta az a hídelem/ 
hogy

állását február havában felmondják.

A fiatal főtisztviselő emiatt sokat panaszkodott 
baráti és társosági környezetében, azonban 
senki sem gondolt arra, hogy a búskomorság 
Reisz Pálban az öngyilkosság gondolatát érien 
meg.

Az ambiciózus főtisztviselő öngyilkossága 
elsősorban is magát a Shell Kőolaj Rt. igazga
tóságának tagjait döbbentette meg, do nagy 
megdöbbenést keltett az öngyilkosság azokban 
a fővárosi úri társaságokban is, amelyeknek 
Reisz Pál a tagja volt

élénk összecsapás várható • magántisztvi
selők szakaszán áL

Az ellenzék olyan értelmű rendelkezéseket 
óhajt ugyanis a törvényjavaslatba felvétetni. 
amelyek szerint a: 1910—21. esztendőkben kö
tött egyezségek

batálytalanflta sasnak.

A valorizáció után az állategészségügyi ja
vaslat, az öregségi és rokkantsági törvényja
vaslat és a numerus clnusus módosilása követ
keznek a Ház munkaprogrammjában. Ilyen 
körülmények között az 1928—29. évi költség
vetés tárgyalására csak március közepén kerül 
sor.

— Titokzatos tűz ■ woohrlchl arzenálba*. 
Londoni jelentés szerint a woolwlchl arzenál
ban szombaton ismeretien okból tűz ütött lu, 
amelyet gyorsan tikerült eloltani. Ebben a 
hónapban ez már a harmadik tüzeset az arze>
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HIKEK
Elfogták Nádor Jenő 
színész bundatolvaját
A Capitol mozi előtt Nádor autó

jából lopta el, de nem tudta 
eladni a bundát

Nádor Jenő színművész néhány nappal ez
előtt feljelentést tett a főkapitányságon, hogy 
a Capitol mozgó előtt álló autójából ismeretlen 
tettes ellopta a télikabatját.

A rendőrségen meglndilojlák a károsult szí
nész feljelentése alapján a nyomozást, amely 
napokig nem vezetett eredményre és már Ná
dor Jenő Is — aki közben kénytelon volt uj 
bundát vásárolni — lemondott arról, hogy ér- 
féket télikabátját visszakapja.

Vasárnap délelőtt azután jelentős fordulat ál
lott be ez ügyben,, amennyiben a Telcky-téren 
szolgálatot teljesítő delekliveknek

feltűnt egy rosszal öltözött fiatalember, aki 
egy értékes télikabátot kínált fel eludfara.
A detektívek igazolásra szólították fel a fiatal 

embert, nkl zavaros feleleteket adott és a kn 
bút eredetére vonatkozólag sem tudott pontos 
felvilágosítással szolgálni, mire előállították a 
főkapitányságra. Itt kiderült róla, hogy Hegyi 
Lajos kocsissal azonos .akit a • örvényszék más 
bűncselekményből kifolyólag köröztetett.

Hegyi kihallgatása során beismerte, hogy 
a Capllol-mozgő elölt álló autóból ő lopta 

ki a kabátot,
amit napokon keresztül kínált eladásra min
denfelé,

de nem tudott sehol sem értékesíteni.

— Úgy gondoltam, hogy akinek autója van, 
— jegyezte meg Hegyi némi maliciával — an
nak telik egy másik télikabátra Is. Nekem se 
autóm, se télikabátom nincs, de még ennivalóm 
se uolt.

A rendőrségen Hegyi Lajost letartóztatták, a 
télikabátot pedig visszaadták Nádor Jenőnek.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő je
lentést adta ki: Egy előre fagypont kö
rüli hőmérséklet és heluenkint havazás 
várható, később hőemelkedés és több 
csapadék valószínű.

— Vasárnap tartotta százegyedik évi köz-

eiUlésél a Nemzeti Kaszinó. Vasárnap délben 
zenkét órakor tartotta a Nemzeti Kaszinó 
Ráday Gedeon gróf elnöklésével százegyedik 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlés az igazgató

ság előterjesztése s az elhangzott indítványok 
után megejtette a válnzzlásoknl, melynek so
rán egyhangúlag megválasztotta az igazgató
ság! tanács tagjaivá dr. Jckelfalussy Zoltánt és 
Wonckhelm Dénes grófot, akik az elmúlt évben 
is az igazgatóság taglói voltak, valamint az 
igazgatósági tanács tagjává választotta gróf 
Széchenyi Bertalant is, aki eddigeté a váélaszt- 
mányi tanács tagja volt. Választmányi tagokká 
ugyanazokat választották meg, akik az elmúlt 
évben is a válaszmóny tagjai voltak. Itt említ
jük meg, hogy a jövő vasárnap, február 5-én, 
este fél 8 órakor a Nemzeti Kaszinó helyiségé
ben tartja meg a szokásos Széchcnyilakomát, 
amelyen a Széchenyi-serlegge) kezében Apponyi 
Albert gróf mond beszédet. A Széchenyi-lako- 
mán rséztvesz Horthy Miklós kormányzó, 
gróf Bethlen István miniszterelnök, valamint a 
kormány több tiltja és a budapesti diplomáciai 
kar is.

4-S Üléses

Wandererautó
1928-as typus megérkezen

BÁRDI
HU KOSSUTH LAJOS-U. A.

— A srénklskcreakedffk a gázgyár konkur 
renclája ellen. A Fővárosi Fa- és Szénkercskc- 
dók Kereskedelmi Egyesülete vasárnap délután 
tartotta meg tisztújító közgyűlését. Az évi je
lönié* felolvasása után Lntinák Jenő törvény
hatósági bizottsági tag szólalt fel, hogy a leg
közelebbi fővárosi közgyűlésen interpellálni 
fog amiatt, hogv a székesfővárosi gázmüvek 
a szénnek klsmennyiségü eladásával is foglal
koznak. Kemény Rezső, dr., a Kereskedelmi és 
Iparkamara képviselője beszédében helytelení
tette a fővárosi gázmüvek magatartását. Ezután 
megejtették a választásokat. Elnökké Reirh 
Bernétől, ügyvezető alelnökökké Berhó Antall 
és Halász Józsefet választották.

*— Tineestély. A belügyminisztériumi és 
államrcndőrségi tisztviselők társasköre feb
ruár 4-én, szombaton este 8 órakor a Budai 
Lövölde összes helyiségében (II., Marcibányi- 

•fér 8) zártkörű tánccstélyt rendez, melyre n 
testület tagjait ezúton is meghívja o rendező
ség.

— Tizenhárom srurásl sebet találtak 
Szabó Ignáenén, akit a férje megölt. Eger
ből jelentik: Szombaton felboncolták Szabó 
lgnácnét, nkll n férje több késszurással meg- 
ólt. A boncolás nz asszonyon tizenhárom 
szúrás! M*bct talált, amely közül kettő ha
lálos volt. A boncolás megejtése után pite
mellék az asszonyt, akinek temclé&én, több- 
fezrr ember vett részt

Májusban jön az automatikus telefon
Először a Teréz-vonalak kapnak automatikus kapcsolót

A postavezérigazgatóság még 1926 őszén 
kezdte átcserélni a régi telefonkészülékeket 
uj, automatakészülékre. A közönség azon
ban hiába várta az automatikus kapcsolási 
rendszer bevezetését, az önkapcsolókészülé
kek megvoltak ugyan, de tovább is telefon
központ működött. Most azután végleges 
döntés történt a régóta húzódó ügyben;

május elején kezdik meg az automati
kus kapcsolókészQlé'ick iizeinbehelyczé- 

sct.
Az átszerelés a nagyszabású technikai 

munka miatt nem egyszerre történik meg 
Először a Teréz-számok lesznek automati-

— A vasárnapi bécsi fulballeredmények: 
Hertha—Vicnna 3:2 (2:1), Rapid—Ober Lna 
4:1 (3:0), Simmering—Floridsdorf 2:2 (2:2).

— Eljegyzés. Kőszegi Imre, Az Est 
munkatársa, eljegyezte Balogh Emmát, dr. 
Balogh Henrik, Az Est munkatársának leá
nyát.

— Az Országos Kaszinó közgyűlése. Vasár
nap délután tartotta az Országos Kaszinó negy
venötödik évi rendes közgyűlését dr. Halász 
Lajos főügyész igazgató elnöklésével. Az igaz
gatóság jelentésének előterjesztése, a felment
vény megadása, valamint az ezévi költségvetés 
megállapítása után a közgyűlés elhatározta, 
hogy az Országos Kaszinó hősi halált halt 
tagjainak emlékét megörökíti. A tárgysorozat 
utolsó pontja a kilépő Telek]/ Pál gróf dr. 
igazgató, valamint busz választmányi póttag 
megválasztása volt. A szavazás eredményeként 
igazgatóvá ismét Teleky Pál gróf dr.t, uj vá
lasztmányi rendes tagokká pedig Balás Béla 
dr.-t, Balás Károly dr.-t, Balog Elemért. Bankó 
Gyulát, Degré Miklós dr.-t Dömötör László dr.-t, 
Tolknsházy Lajost, Gaszncr Pált, Hajós Meny
hértet, Haller Károly dr.-t, Horánszky Gyulát, 
Horváth Károlyt, Juhász Andor dr.-t Kiss Zsig- 
inondot, Kósch Elemér dr.-t, Lovrlch József 
dr.t, Lukcsics József dr.-t Osztroluczky Miklóst. 
Pongrácz Jenő bárót és Tóth Réla dr.-t választ
mányi póttagokká, Magyary Kossá Bélát, Csaj- 
thay Ferencet, Prónay Sándort, Halász Bálint 
dr.-t választották meg.

— Titokzatos halál. Kiéin Ferenc újpesti 
hitközségi pénzbeszedő két nap óta nem 
jelentkezett. Hozzátartozói és ismerősei fel
törték a Virág-utca 25. szám alatti lakását, 
ahol az ágyon halva találták. A mentők 
megállapítása szerint Kiéin két nappal ez
előtt halt meg. Halála okát ezideig nem 
sikerült megállapítani. Holttestét a bonc- 
tani intézetbe szállították.

— Letartóztattak egy gázoló soffőrt. Né
hány nappal ezelőtt az Erzsébct-körut és a 
Dob-utca sarkán egymásba futott egy luxus- 
személyautó és egy pirostaxi. Az összeütkö
zés pillanatában mindkét soíTőr a járdára 
kormányozta a gépét. A két autó teljes erő
vel nekirohant a járda szélén álló gázlám
pának és kidöntötte. A járdán állt éppen 
Zuckermann Izidorné, a Vcsta-mozgó tu
lajdonosnője. A gázlámpa oszlopa rázuhant 
és a lábát súlyosan megsebesítette. A szeren
csétlenül járt uriasszonyt a Pajor-szanató
riumba szállították, ahol amputálták az 
egyik lábát. A rendőrség megindította a 
vizsgálatot s ennek során megállapították, 
hogy a szerencsétlenséget a személyautó 
vezetőjének, Kiss János so (Törnek vigyázat
lansága okozta. Kissi vasárnap letartóztat
ták és az ügyészség fogházába szállították.

— Szocialista gyűlés Szegeden. A szociálde
mokrata párt vasárnap Szegeden népes gyűlést 
tartott „Trianon és a demokrácia" címen. A 
gyűlésen Kábák Lajos, Kétly Anna képviselők 
és Szeder Ferenc volt nemzetgyűlési képviselő 
szólaltak fel.
-AU Fontaine Társaság Győri Vilmos 

emlékünnepe. Vasárnap délelőtt a La Fon
taine Társaság a Magyar Tudományos Akadé
mián ünnepi ülést tartott Győrt Vilmos emléke
zetére. Az ülésen az elnöklő Vikár Béln, majd 
Körösi Albin méltatták Győri Vilmos működé
sét és szemelvényeket olvastak fel müveiből a 
megjelent nagyszámú és előkelő közönség tet
szésétől kisérve.

— A Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetsé
gének tisztújító közgyűlése. Vasárnap délelölt 
tartotta a Mngánalkalmazoltak Nemzeti Szö
vetsége tisztújító közgyűlését Klauzál-utca 30. 
szóm alatt levő helyiségében a szövetség tagjá 
nak nagyszámú részvételével. Szűcs József el
nöki megnyitója ulán a szövetség eddigi e- 
nöko, Szilágyi Lajos dr. országgyűlési képvi
selő mondott támogatásukért köszönetét a ta
goknak Ezután a közgyűlés lelkesedéssel örö
kös tiszteletbeli elnökké Szilágyi Lajost, el
nökké Mózer Ernő országgyűlési képviselőt. 
Ogyvezető-alelnökké Szűcs Józsefet, főtitkárrá 
pedig Dobog Rajmondot választotta meg. A 
választások lezajlása után Mózer Ernő mondott 
hosszabb beszédet, melyben a jelenlevők nagy 
tetszésétől kísérve, kifejtette programját és rá
mutatott arra az útra, amelyen a MANSz-nak 
haladnia kell.

kusan kapcsolhatók. A többi központ állo
másairól előbb egy megadott számra kel! 
majd beállítani o forgókorongot és ez a 
szám kapcsolja majd a kívánt vonalat. 
Eleinte kissé komplikált lesz a József-, Li- 
pót-, Újpest-. Óbuda- és Krisztina-vonalnk 
kapcsolása, ez azonban

csak rövid ideig tart,

mert a postaigazgatóság nagy apparátussal 
végeztet! majd a munkát, hogy fokozatosan 
ugyan, de minél előbb bekapcsolhassa nz 
összes központoknál az automatikus készü
léket.

— A modernizált Pannónia. A Pannónia 
hotelt, amely tudvalévőén főkép a vidéki 
magyar uricsaládok nagyon kedvelt, régi 
szállóhelye, tökéletesen átalakították. Ki
tűnő, ujrendszerü légfűtést, hideg-meleg át- 
folyóvizü vezetéket kapott és ritka tágas 
szobáiban modern, finom és arisztokratikus 
berendezés várja minden egyéb tekintetben 
is a vendégeket. A szállőpatricius Glűck- 
család ezzel Budapest egyik legvonzóbb ho- 
tflotthnnát teremtette meg, de az uj formá
ban megmaradt a régi szolid, kellemes 
rendszer. A csöndes kerti szobákat épp úgy 
újjáalakították, mint az utcai fronton le
vőket és a decens éttermeket, valamint a 
kávéházat is, amelyet Glűck E. János, illetve 
Pelzmann Ferenc vezetnek.

— A Tlszavldékl Társulat jubilárls díszköz
gyűlése. Vasárnap délelőtt a Tiszavidéki Társu
lat ötven éves fennállása alkalmából díszköz
gyűlést tartott az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület dísztermében, amelyen megjelentek 
gróf Andrásig Sándor, gróf Desseazffy István, 
dr. Farkas Béla és Almássy Gábor főispánok, 
valamint Agorasztó Tivadar alispán. Mailáth 
József gróf elnöki megnyitója ulán az ünnepi 
beszédet Cicatricis Lajos dr. főrendiházi tag 
mondotta, aki hosszabb beszédében visszapil
lantást vetett a társulat- nagyfontosságu ér
tékes működésére.

— Bőrösök gyűlése. A Magyar Bőrkiskeres
kedők Országos Szövetsége a Bőrollbon helyi
ségében vasárnap délelőtt, sérelmei orvoslása 
céljából, Kohn Hermáim (Debrecen) elnöklésé
vel gyűlést tartott. Az egyesületi otthont zsú
folásig megtöltötte az ország minden részéből 
összegyűlt bőrkereskedők tömege. A fővárosi 
és vidéki bőrkiskereskedők felszólalásaikban 
vázolták a szakma nehéz helyzetét. A gyűlés 
hosszadalmas vita után bizottságot küldött ki, 
hogy az a sérelmek megoldása céljából javas
latokat terjesszen a bőrkereskedök társa
dalma elé. Végül a nagygyűlés egyhangú lelke
sedéssel kimondotta, hogy dr Fábián Bélát a 
képviselőházban a forgalmiadó ügyében tartott 
bátor felszólalásáért táviratilag üdvözli

— Eredménytelenül végződött a Troppaui és 
Budapesti Korcsolyázó Egyesület hockey mérkő
zése. Troppauból jelentik: A korcsolyaverseny 
során ma délelőtt a hölgyversenyzök szabadon 
választott gyakorlatokat mutattak be. Brunner 
Melitta és Hornung Hertha, valamint Hecht 
Edit a legjobb formában mutatkoztak. Első 
lett a bécsi Brunner Melitta, második a buda
pesti Hecht Edit. A hölgy verseny után a Trop
paui Korcsolyázó Egylet hockeycsapata 7000 
főnyi közönség előtt a Budapesti Korcsolyázó 
Egylet csapatával mérkőzött. Az igen magas
nívójú mérkőzés 2 .• 2 eredménnyel döntetlenül 
végződött. Az Európa bajnokságáért folyó mér
kőzések eredménye: 1. Böckel, 2. Schafer, 3. 
Prcispecker. A troppaui jubileumi díjért folyó 
párosverseny eredményei: 1. Brunner-Wrede 
Bécs), 2. Hoppe-Hoppe (Bécs), 3. Botter Szabó 
(Budapest), 4. Orgutiista-Szalay (Budapest)

— A szemétpénzek felemelését kérik a segéd
házfelügyelők, A segédházfelügyelők vasárnap 
tartották a régi képviselőházban rendes köz
gyűlésüket, amelyen óles kifakadások hang
zottak el a házfelügyelők ellen. Novák Pál 
ügyvezető szerint a házfelügyelők még azt a 
járandóságot sem fizetik meg a segédház- 
fclügyelöknck, amit a lakásrendelet előír. Ha 
a segédházfelügyelő perre viszi a dolgot, ak
kor a házfelügyelő egyszerűen kidobja. Kérte 
a szemétpénz felemelését, úgyhogy az első 
szoba után 50 fillér legyen a fizetendő összeg. 
Novák beszéde után megejtették a tiwtujltást. 
Elnökké Politzer Arnoldol, alelnökké Kovács 
Mihályt, ügyvezetővé Novák Pált választották 
a segédházfelügyelők.

— Megmérgezte magát az utcán. Papp József 
19 éves fodrászsegéd vasárnap reggel a 
Markovic.s-utcában ismeretlen mérget ivott, 
azután mindkét karján felvágta ereit. A men
tők a Rókusba szállították

— A Pesti tzr. hitközség képvfeelfflestttletének 
közgyűlése. A Pesti Izr. hitközség képviselőtes
tülete vasárnap délben a Pesti Izr. hitközség 
székházában közgyűlést tartott Ehrltch G. Gusz
táv elnökhelyettes elnöklésével. A közgyűlés el
határozta, hogy a Pesti izr. hitközség elhunyt 
elnökének, Lederer Sándor dr.-nak emlékére 
alapítványt létesít, megfesteti az elhunyt elnök 
arcképét és sírjánál méltó síremléket állíttat. 
Dr. Gábor főtitkár előterjesztette az elöljáró
ság jelentését, Epplcr főtitkárhelyettes pedig a 
pénzügyi jelentési ismertette, amelynek tudo
másulvétele után a közgyűlés elhatározta, hogy 
nz ősválasztást, amelyen a képviselőtestületi 
Ingok számát háromszázra egészítik ki, feb
ruár 26-án ejtik meg, n már kiegészített képri- 
visclötestület pedig március 8-án fogja megvá
lasztani a Pesti izr. hitközség uj olnökél és 
elöljáróságának tagjait.

x Ar angol korongbokklcsapai Bécaben- A 
Wiener Eislaufverein csapata vasárnap mér
kőzött Bécsben az angol egyetemi játékosok
ból álló kombinált csapatta L A mérkőzés az 
angolok 6:2 arányú vereségét hozta. A játék 
harmadidői: 1:1, 3:0, 2:1.

— Gama lett a birkózás világbajnoka. 
Mint Patiaiábó) jelentik, Gama egy perc 
alatt legyőzte Zybisko lengyel birkózót s 
ezzel birkózó-világbajnoknak jelentették ki.

— Két nap múlva felfedezett öngyilkos* 
ság. Vasárnap reggel Újpesten, a Tavasz, 
utca 104. szám alatti lakásán halva találták 
Gált Ferenc 60 éves ügynököt A mentők 
megálapitották, hogy a szerencsétlen ember 
két nappal ezelőtt lőtte magát fejbe. Holt
testét a bonc tani intézetbe vitték.

— Volt hadifoglyok! Mcst jelent meg: „Há
rom év a cári Oroszországban*'. (Egy hadi, 
fogoly naplója.) Irta: Varsa Imre. Ara 3.50 P. 
Megrendelhető a szerzőnél, Bpest, II., Lövőház
utca 22.. II. em. 5.

— Blasco Ibanez holttestét nem viszik Spa
nyolországba. Nizzából jelenlik: Blasco Ibanez 
végrendeletében meghagyta, hogy mentonei vil
láját „írók házává** alakítsák át. Végrendeleté
ben továbbá azt a kívánságát fejezte ki, hogy 
sem élve, sem holtan nem kivan visszatérni 
Spanyolországba, amig a mostani rezsim fenn
áll. Ezek szerint Mer.toneban fogják eltemetni.

— A Magyar Külkereskedelmi Szövetség most 
adta ki januári közgyűlése elé terjesztett évi 
jelentését, amely annak nemcsak a magyar gaz
dasági élet 1927. évének legfőbb adatait mu
latja be, hanem kereskedelmi politikai helyze
tünket, exportunk fejlődésének történetét is 
ismerteti.

— Katonai lázadás Oroszországban. Vilná- 
bán az a hirterjeúl el, hogy Oroszországban 
katonai puccs tört ki. Tuhacsivszkl tábornok, 
aki Stalin uralmával elégedetlen, néhány fel
lázadt lovashadoszlály és tüzérezred éJé.n állí
tólag Moszkva felé vonul. A hirt még nem 
erősítették meg.

— Kínai katonák lemészároltak egy hittérítőt. 
Párizsból jelentik, hogy a külügyminisztérium
hoz érkezett hir szerint a kínai Oiavoban meg
öltek egy francia hittéritőt, aki segítségére 
sietett két fiatal lánynak, akik ellen kínai ka
tonák erőszakot akartak elkövetni.

— Hugó Viktor összes regényeinek és elbe
széléseinek uj kiadása. ChrisLiensen és társa 
(Gutenberg könyvkiadóvállalat Budapest, IV., 
Váci-utca 17.) a minden oldalról hozzáintézett 
kéréseknek engedve, elhatározta, hogy Dumái 
és Dickens regényei, valamint Brehm „Tierle- 
ben" cimü világhírű müvének sorozatos kiadá
sa mellett, mint 4. sorozatot, Hugó Viktor ösz- 
szes regényeit és elbeszéléseit is olcsó és mind
amellett díszes kiadásban és ’rodalmi színvona
lon tartott fordításban, amely Schöpflin, 
Karinthy, Színi Gyula és a legjobb 
magyar fordítók munkáját dicséri, képei 
pedig Prihoda István művészetéről tanúskod
nak Juttatja el a magyar olvasóközönség ke
zébe. A Gutenberg-cég ezzel a vállalkozásával 
is, eredeti célkitűzésébe? képest, a klasszikus 
írók remekműveit akarja könnyen hozzáférhe
tővé tenni a magyar közönség számára, amely 
eddigi kiadványait oly példátlan pártfogásban 
részesítette. Aki a mai lapokban megjelent hir
detési szelvényt kivágja és a fentebbi címre a 
kiadóhivatalnak beküldi, annak, a hirdetésben 
feltüntetett feltételek mellett, ezeket a müveket 
is ingyen küldik meg.

— A Pesti Hazai Első Takarékpénztár. Egye
sület igazgatósága megállapította az 1927. üz
letév mérlegét, amely 2,850.127.64 pengő (ta
valy 1,827.215 pengő) tiszta nyereséggel zárul. 
Az igazgatóság elhatározta, hogy a február hó
nap 11-én tartandó 88-ik rendes közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy ezen nyereségből 200.000 
pengő (tavaly 160.000 pengő) a rendes tartalék
alapra, 100.000 pengő (tavaly —) ingatlan
értékcsökkenési tartalékalap létesilésérc, 200.000 
pengő (tavaly 160.000 pengő) az egyesületi 
nyugdíjalapra, 100.000 pengő egy tisztviselői 
segélyalap létesítésére és a tisztviselők külön 
jutalmazására 100.000 pengő (tavaly 80.000 
pengő) használtassák fel, osztalékul pedig a 
tavalyi 10 pengővel szemben 12 pengő kerül
jön kifizetésre, míg 49.000 pengő (tavaly 40 000 
pengő) uj számlára vitessék elő.

— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igaz
gatósága megállapította, hogy az 1927. üzletév 
az 1926-ik évi nyerceégáthozaltal együtt 
5,066.365.79 pengő tiszta nyereséggel zárult, 
szemben az 1926. évi 3,807.724.02 pengővel, ami 
körülbelül 33 százalékos emelkedésnek felel 
meg. Elhatározta egyben az igazgatóság, hogy 
a február 7-ére egybehívandó 86. rendes köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy az 1927. évi 
osztalék kifizetésére 3.000.000 pengő fordiltas- 
sék és pedig olymódon, hogy a szelvények da
rabonként 6 pengővel váltassanak be, szemben 
a múlt évi 5 pengővel, javasolni fogja to
vábbá az igazgatóság, hogy a rendes tartalék
alap javadalmazáséra 820.000 pengő (a múlt 
évben 400.000 pengő), az értékcsökkenési tar
talékalap javadalmazására pedig 300.000 pengő 
(a múlt évben 200.000 pengő) fordiltassék, 
míg a különböző hivatalnoki segélyalapok 
60.000 pengővel javadalmaztassanak (a múlt 
évijen 40.000 pengő) .

A bank igazgatósága Bokor Gyula, dr. Mohr Endre, 
dr. Molnár Dezső és Szende Béla idtisxtviselőket cég- 
cexetőkké nevelte kL
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Fléta esete a pesti mannequinnel
Pestnek sok nevezetességét mutatják be az 

idegeneknek. Itt a Halászbástya, a Gerbeaud, a 
parlament, a Dunakorzó, Vajdahunyad vára, a 
Lánchíd, a bakteriológiai intézet és mindaz a 
szép és jó, amit a Duna két partjáról megír a 
,4 nap Budapesten" cimü reklám füzelccske. 
Egy olyan nevezetessége is van azonban a mi 
Budapestünknek, ami hiányzik minden Bae- 
deckerből és amire a külföldi vendégek tanít
ják a benszülötteket- Ez pedig az: innen még 
művészvendég nem ment el anélkül, hogy 
tőbbé-kevésbé ne égette volna meg magát a 
szerelem lángjaiban.

Emlékszem, hogy az első külföldi vendégeink
kel, az ennivaló angol görlökkel mi történt 
Pesten. Ezek a hölgyek nevelőnöjtik társaságá
ban jöttek Pestre a „Halló, Amerika" idején. 
Három nap után már mindegyiknek akadt lo
vagja, egy hét után már komoly szerelmi 
konfliktusuk támadt a pesti hölgyekkel.

Egyike azt mondta akkor nekem:
— Nem tudom, hogy van ez? Benne van ez 

a szerelmi baktérium Budapest levegőjében. 
Nem tehetek róla.

Szólt és Ittmaradt évekig Pesten.
Ismertem egy hosszú szakálu örmény tudóst, 

aki valamikor régen átutazóban szállt ki Pes
ten. Bement a New York-kávéházba, leült egy 
asztalhoz és ez az asztal, társasasztala lett húsz 
évig — mig meg nem halt.

Minek beszéljek Deval-ról, Maurice Yvainról, 
a Chokolade-Kiddies félvér primadonnájáról, 
a doni kozákokról, vagy éppen Mosjoukine-ról?

*
Ezúttal Miguel Flelá-ről volt szó. arról a hí

res-neves spanyol énekesről, aki két hete a

Városi Színház ünnepelt vendége és aki ttreg 
érkezésekor az első percben rajongó szeretettel 
beszélt arról a kis Fletáról, aki éppen útban 
van a menyországból — Barcelona felé.

♦
Tehát ugyanez a Fléta egyik napsogarhs dél

előtt betért a Belváros előkelő divaLszfelónjá- 
ba, ahol magyar specialitást akart venni Flétá- 
né úrasszonynak. Az idegen hírességet hamar 
Ismerik meg Pesten, igy nem csoda, hogy egy 
fekete, nyúlánk, igen szép hölgy perdült a 
nagy tenorista elé, aki előbb autogramot kért 
és csak azután világosította fel a művészt arról, 
hogy etnográfiai nevezetességet nem árulnak a 
Belvárosban.

♦
Fléta többször tért be ebbe a szál ónba, ahol 

mindig szívesen fogadta őt a (fekete, nyúlánk 
és szép mannequin-príinadonna. A barátság ro
hamos léptekben fejlődött. Este vacsora, bár, 
tánc. Mikor Fléta néhány napra Bécsbe utazott 
és onnan visszatért, már az állomásról jelent
kezett telefonon a mannequinnél, aki azóta 
minden Flóta-estén a zsöllye első soraiból hó
dolt viszont tapssal a művésznek.

♦
Fléta egy napon bevitte a mannequint a 

Városi Színházba, leültette a zongorához a 
karmestert éa próbát énekeltetett a mannequin 
nal, aki, ugylátszik, hirtelen rájött arra, hogy 
tulajdonképpen a színpadra való. A próba
éneklés azonban balul ütött ki és Flótában 
felülkerekedett a művész.

A mannequin megsértette a nagy énekes fülét 
Azóta ritkábban vacsoráznak együtt.

(s. M

A Cigánykirály első jubileuma 
ma, héttőn este 25-Bdszőr'

Táblái házak során jut el ma. hétfőn este ■ 25-lk 
előadáshoz a Cigán» király, Ura/—Kulinyi—Nagynál pom
pás operettje. Ei a kitűnő magyar darab zenében, szö
vegben, előadásban, kiállításban egyaránt kétségtelenül 
u utóbbi évek egyik legtökéletesebb operettproduk- 
eiója. A mai jubilárla előadás után e héten szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap este kerül színre a 
Cigánykirály. Városi Színház — legdrágább hely 6 pengő

TROJKA
makav maron - csorlos - Kiss Ferenc - Törzs

m n a v a r színház
A Dybuk körüli harcok már elültek és az 

Uj Szinház már fokozottabb gonddal próbál
hatja Armskg híres misztériumát. A Dybuk egy 
kis orosz faluban játszódik le, ahol egy gaz
dag kereskedőnek Lea nevű leányába szerel
mes lesz a jeshiva fiatal növendéke, Chanon. 
A gazdag lányt nem adják oda a szegény rabbi
növendéknek, aki elkeseredésében a kábellá 
titkainak kifürkészésébe merül és transzcen
dentális tanulmányokat folytat, hogy ilyen 
utón kapja meg ajt imádott leányt. Többször 
sikerül szuggeszciós utón a leány kérőit elűzni 
a tudománya azonban egyszer csődöt mondott. 
A leány menyasszony lesz és a kis, orosz, félig 
földbemélyedt templomba boldogan viszi leá
nyának eljegyzési hírét a gazdag kereskedő. 
Chanon az önszuggeszció hihetetlen energiájá
val összeesik és meghal. Lelke azonban kó
borló lidérc-dybuk lesz. A „dihuk" a kabala 
szerint annak az embernek a lelke, aki nem 
tudta életben leélni teljes idejét, hanem nyug
talanul kóborolva, idegen testbe vándorolva, 
folytatja szelleméletét. Nagy lakodalomra ké
szülnek már n gettóban, ahol óhéber és chasz- 
szideus zsolozsmák hangjai mellett gyülekezik 
a násznép. A nász előtt Lea kimegy anyja sir- 

. .... - • . széllé-
haza-

A Városi Szinház opera-bérlői
Ü februári" résieteket szerdán." február 1-tőt 6-ig fizethe
tik be a Városi" Szinház gazdásági hivatalában egész Mp 
megszakítás nélkül II. em. 32. sz.

Február har| bérleti előadások:
Február 6-án Hópehely (Rimsky—Kórsaitól! bemutató)

A) bérlet.
Február 8-án Hópehely (Rimsky—KorsakoS bemutató)

B) bérlet.
Február 13-án Pillangókisasszony. Tefko Kiwa. a világ 

hírű japán énekesnő felléptével. A) bérlet.
fejFLETA

kedden búcsúzik a budapesti közönségtől
TOSCA, CARMEN. RIGOLETTO, BAJAZZŐK. MANÓN 

MEFTSTOFELES, FAVORITA
operák nagy áriáit énekli- telles zenekari kísérettel 

AY, AY, AY, spanyol dalok stb.
Jegyek a Várost Színház pénztáránál, Bárd, Rózsavölgyi és az Aurora jegyirodákban

SZÍNHÁZI napló
A szombati Fléta-előadás szenzációja a va

sárnapi sajtó volt, amelynek legnagyobb része 
nem a teljes elismerés hangján beszélt erről a 
Carmen-előadásról. A sajtó reprezentánsai, úgy
látszik, a harmadik felvonás után távoztak a 
Városi Színházból, hogy kritikájukat gyorsan 
megírhassák, igy nem lehettek jelen annál a 
művészt eseménynél, amelyet a negyedik fel
vonás adott. Fléta és Schwartz Vera negyedik 
felvonásbeli kettese az utóbbi évek legnagyobb 
művészi szenzációja volt és csak ezért is érde
mes volt az előadás végén a ruhatárnál és az 
autóknál az óriási tömegben kockára tenni a 
szmokingok és estélyi ruhák épségét.

-===============-=■— 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ

NfiSZÉJSZAKA
HONTHY HANNA

BFBKY LILI
DELLY GŐZÖN

A DI RI K
három első előadására 
február 10,11. és 12-re Jegyek már vált
hatók az UJ SZÍNHÁZ titkári irodájá
ban d. e. 10—1 és (L u. 4—8 óra között 
vu Revay.atoa ta. Tel: T. Í14-M.

Az „Utolsó bölény"-!, Párizs idei nagy sikerét 
sikerét hozta hozzánk a Fővárosi Operettszin
ház. Az „Utolsó bölény" a bohózatok abból a 
fajtájából való, amely igény nélkül nevettet és 
ezt teszi a rekeszizmok végső teljesítőképes
ségéig. A magyar előadás is szerencsés.

Kabos humora 
pehely könnyed én emeli vállára a bohózat 
kártyavárát, amelyet még Kertész Dezső. He
gedűs Gyula és Székely Lujza építettek könj' 
nyed elegánciával.

H ESTE

25
jóhoz, hogy óhéber rítus szerint anyja 
inét is meghívja a lakodalomra. Ezután 
megy, ahol meglátja vőlegényét és

férfihangon kezd üvölteni

Megszállta őt a dybuk, a halott Chanon 
bolygó lelke. A szerencsétlen leányt Mirapo- 
lebe viszik a tudós csodatevő rabbihoz, aki ősi 
rituális szokás szerint kiólkozással akarja el
űzni a dybukot Lea testéből. Ez nem sikerül, 
hanem egy Hannele-szerü tragikusan megrázó 
jelenet közben a leány lelke egyesül Chanon 
leikével és meghal.

A darab írója, Armsky, a legpompásabb is
merője az ős-zsidó legendáknak és rítusnak. 
Fantasztikusan hányatott élete során alkalma 
volt ezzel a legkisebb orosz falvakban megis
merkedni és ezt a tudását pompásan alkal
mazta a „Dybuk" cimü világhírű misztériu
mában. Az Uj Szinház, amely féltő gonddal 
készül ennek a remekműnek előadására, a leg
pompásabb együttest állította ki Bársony Ist
ván rendezői keze alatt

CIGÁNYKIRÁLY
VÁROSI SZÍNHÁZ

A Belvárosi Színház a közeljövőben Török 
Rezsőnek

„Meztelen ember"
cimü színmüvét adja elő. Török Rezsőnek ez a 
munkája ezzel hosszú hányattatás után végre 
céljához, a színpadra ér. A „Meztelen ember"-t 
1924 itiniusóban, tehát az Unió utolsó napjai
ban Faludt Jenő igazgató rendelte Török Re
zsőtől, aki a darabot csakhamar befejezte is 
Beöthy Lászlónak átnyújtotta. A „Áfeztelen 
ember" azóta a megszűnt Unió színház rt. 
könyvtárában hányódott és várt előadásra. 
Most innen kaparta ki Beöthy László, a Belvá
rosi Színház igazgatója, aki a szinház műsor
rendjébe illesztette és aki Kiss Ferenccel éa 
Somlay Artúrral tárgyal a színmű főszerepei
nek eljátszására vonatkozóan.

vígszínház

Ónagysága 

őrangyala

Titkos Ilona még mindig beteg, de állapotá
ban vasárnap már lényeges javulás állott be. 
Beszélgettünk telefonon a beteg művésznővel, 
aki a következőket mondta;

— Nagyon köszönöm a Hétfői Naplónak ér
deklődését, amely a legjobbkor jön. Végre jól 
is tudok mondani. Ugyan még mindig lázam 
van, de remélem, hogy két-három nap múlva 
elhagyhatom az ágyat. Bármi történjék is, 
nyolc-tiz napon belül

Cannesbe utazom 
ahol azután — remélem — teljesen felgyó
gyulhatok. A Magyar Színháztól is megkap
tam szabadságomat.

A Magyar Színházban most teljesen ké
szen áll Fazekas Imrének kiváló drámája, 
a „Trojka". A Trojka előadása mögött egy 

kisebb affér
játszódott le Beöthy László és Fadudi Jenő 
között a Trojka előadását illetően. A Trojka 
ugyanis eredetileg Beöthy Lászlónál volt a 
Belvárosi Színházban, aki elragadta lássa! és 
lelkesedéssel beszélt a darab kvalitásairól. 
Beöthy a főszerepet Beregi Oszkárnak 
szánta ,aki azonban elfoglaltsága miatt 
egyelőre nem jöhet Pestre. Fazekas, aki a 
föszezónban akart szinrekerülni, emiatt 
Beöthy tilalma ellenére is kénytelen volt 
darabját a Belvárosi Színháztól elhozni és 
a Magyar Színháznak benyújtani. Faludi 
Jenő természetesen örömmel fogadta Fa
zekas Imre darabját és azt a kvalitásának 
megillető gonddal készítette előadásra. A 
Magyar Színházban Vaszary János, az egé
szen fiatal rendező kezeire bizták a Trojkát, 
aki valóban friss ötletességgel és leleményes
séggel állt az iró akarata és gondolatai 
szolgálatában. Vaszary, aki Pitocff tanít
ványa, valósággal Olaszországot varázsolja 
a színpadra. Az orosz ruhák, díszletek és 
hangszerek színes szimfóniájának előterében 
játszódik le a Trojka izgalmas cselekménye.

A főszerepekben: 

Gombaszögi Frlda 
Rajnai somlay

............Több mint siker. A mai magyar 
színházi krízisben talán jelentős esemény

A Vígszínház előadása a felszabadulás 
örömével és boldogságával interpretálja az 
uj vígjátékot.

(Magyar Hírlap)

... A kitűnően felépített darab érdeket cse
lekménye kezdettől fogva teljesen leköti a 
figyelőiét.

Nyilatkozat
Tudomásomra jutott, hogy 

Európa legnagyobb városaiban 
alkalmi alakulatok vették föl 
világhírű görl-csapatok neveit, 
súlyosan károsítva az igazi 
világ-márkák hitelét.

Ezennel kijelentem, hogy a 
Newyork, London, Páris és Ber- 
lln-ben „Jacksongirls“-világ- 
sikerekben legelső helyen vezető 
görlcsoportot január végén sze
mélyesen hozom Budapestre, 
hogy február 1-én megkezdhes
sék vendégjátékukat a Royal 
Orfeumban.

London, 1928. január 24.
Alfréd JacksoU

(Eső Kurir)

A ►óvárosi Operettszinház negyedikén, szom
baton éjjeli 
virág" cimü

előadás keretében a „Nebánts- 
operett előadásában ünnepli meg

Nagy Jenőnek

Operettszinház ismert, népszerűa Fővárosi r_______ ____ ______ ,
tagjának harmincéves színészi évfordulóját. Az 
előadásnak külön érdekessége az, hogy az 
operett legkisebb szerepelt is a legnagyobb 
magyar színművészek alakítják, igy szinte sta
tiszta szerepben lépnek föl a darabban Törzs 
Jenő, Somogyi Nusi, Rótt Sándor, Salamon 
Béla, Kompőthy Gyula, mig a főszerepeket 
Ilonthy, Kabos, Hegedűs Gyula, Rátkay és Kiss 
Ferenc alakítják.

A Vígszínház sikerszeriójához most bomba
siker járult. Az összes előjele kszerint „őnagy- 
sága őrangyala"

uralni fogja a főszezont

Gombaszögi Frida egyetlen egy jelenetéért is 
érdemes megnézni azt u könnyed, finom, mégis 
mélyenszántó, ötletes, kerek vígjátékot, amely
hez hasonló régen nem volt a magyar szín
padon. Rajnay Gábort és Somlay Artúrt is üd
vözöljük pompás alakításuk után.

HVUGATIHDIAI BAHhH 
A LEGJOBB 

DE CSAK EHETTEK

Az utolsó bölény
a Fővárosi Oooronszinház
Minden eate 9 érakor.Legdrágább hely 6 penge
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Sl’ORT Pillér György (MAC) nyerte a Tiszti Vívó Club kombinált 
kard- és tőrversenyét

Kauser István 
a főiskolai gyorskorcsolyázó 

világbajnok
Stieber Lotti második a műkorcsolyázás 

főversenyében, Kocsuba negyedik
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) A ma

gyar sportlársadalnm lázas izgalommal várta 
vasárnap a corinn d'ampczzói főiskolai világ- 
bajnokságról érkező híreket. A távíródról ma
gyar szempontból valóban örvendetes eseményt 
hirdetett világgá:

Kauser István vasárnap 5000 méteren is győ
zött és ezzel elhódította a főiskolai gyors- 

korcsolyázást világbajnokságot.
Stieber Lolli a vasárnap lebonyolilott főis

kolai műkorcsolyázó versenyen második leli 
Stviga csehszlovák versenyző mögött.

Az örvendetes eseményről az alábbi szűk
szavú táviratunk számol be:

Corina d'Ampezzo, jan. 29.

Főiskolai gyorskorcsolyázó világbajnok
ság 5000 méteres futamában első Kauser 
István (Magyarország) 10 p. 04 mp. Máso
dik Baronl (Olaszország) 10 p. 20 mp. 3. 
JacobNsen (Norvégia) 10 p. 38 mp. 4. Stro- 
vatl (Olaszország) 11 p. 41 mp. Puha, rossz 
jég. Erdélyi hétszer bukott, feladta.

NŐI műkorcsolyázó főversenyben első 
Swlga (Csehcslovákia) 152 pont 2. Stieber 
Lotll (Magyarország) 145 pont. 3. Beneciglio 
(Olaszország) 134 pont. 4. Kocsuba (Magyar
ország) 133 pont.

Előkelő ős nagyszámú közönség jelenlétében 
fejezték be vasárnap éjszaka az Országos Tiszti 
Tudományos é6 Kaszinó-Egylet két vasárnapon 
lebonyolított összetett tőr- és kardversenyéi. 
A kardvivó-verseny győzelmét a tőrverseny 
győztese, Pilléi György (MAC) ragadta magá
hoz. Meglepetést kellett, hogv a kardeiömérkő- 
zések során kiesett a küzdelemből a múlt va
sárnapi tőrdöntő három résztvevője: Kálntczkg, 
Apáthg, valamint Kovács György dr.

A kardverseny helyezési sorrendje a követ
kező:

Győztes: Pillér György (MAC) 7 győzelemmel, 
2. Rozgonyi dr. (Vénfluk) 7 győzelemmel, 3. 
Hasit (Tiszti VC) 6 győzelemmel, 4. Gönczy 
(MAC) 5 győzelemmel, 5. Szelényi dr. (BBTE) 
5 győzelemmel. 6. Tóth Péter dr. (MAC) 3 győ
zelemmel. 7. Dány (MAC) 3 győzelemmel, 8. 
Bogén (Ttezli VC) 1 győzelemmel, 0. Nagy 
(Tiszti VC) 1 győzelemmel.

Az összetett kard- és tőrverseny végered
ménye a következő:

Győztes: -Pillér (MAC).
2. Rozgonyi dr. (Vén fiuk).
3. Dáni (MAC) és Hask (Tiszti VC) hollver- 

senyben.

X Aa DTE és a BSE be leien tették □ azüveiaég közgyű
lésén, hogy a világbajnokéig rendezését Etetőén meg- 
állapodtak. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 
tartotta rendes évi közgyűlését, amelyen az Országos 
Testnevelési Tanácsot Neldcnbach Emil szakelőadó, a 
KJSOSz íolitkára képviselte. Nem hivatalos minőségben 
azorban megjelent Szukovólhy Imre dr., az OTT főtit
kára is. akit, mint a kerékpársport régi barátját, meló 
Sou ünnepelték. De lelkesen ünnepelték két sporthirlap. 

ó kolléudDkat, Neumann Andort és Molnár Gézát is. 
A közgyűlésen az L'TE és a BSE közösen bejelentették! 
hogy a kerékpáros-világbajnokság közös rendezésének 
kérdésében megállapodik. A tisztikar a következőkén, 
pen alakult meg: Elnök Kirchknopf Ferenc. Társelnök 
Kauser Simon. Aklnök Ros'a János dr. Főtitkár Stciner 
Rezső. Titkárok Boldog Nándor és Lederer Róbert. 
Pénztáros RosineJli Silvio. Szövetségi kapitányok Étere? 
József és Csutorái Ferenc.

Az amatőrcsapatok pompás szereplése 
a Magyar Kupa vasárnapi fordulójában

Amatőrcsapat verte ki a profi Húsost a Magyar Kuoa küzdelmeiből. 
•— A 11. osztályú amatőr Egyetértés csak a meghosszabbított játék

időben vérzett el a Sabáriával szemben
A tavaszi futbaJlszezón startjától még néhány 

hét választ el bennünket, de a fulballsport gé
pezete már az elmúlt vasárnapon megindult. 
A szép téli időjárást vasárnnp meglehetősen 
erős havazás váltotta fel, de a csalakosra vált 
pályák már nem bírták visszatartani az éle
dező sport bíróit a meccaek látogatásától.

A vasárnapi sport kiemelkedő eseménye a 
Magyar Kupáért lejátszott kél mérkőzés volt. 
Az nbnormls időjárásnak, avagy talán a hosz- 
*zura nyúlt téli pihenőnek lehel-e vájjon be
tudni, — nem törjük rajta a fejünket Tény 
azonban, hogy mind a két mérkőzés vaskos 
meglepetést hozott:

Mialatt u amatőr UL kerületiek kiverték 
a profi Hűmet a Magyar Kupa UUdelmeb 
bői, addig Szombathelyen a másodosztálya 
amatőr Egyetértés eaals a mcgboMzabbl- 
tóit játékidőben vérzett el a Sabaria fojto

gató karjai között.
A szezón tehát meglepetésekkel indul. A sok 

barátságos játék között még a rákospalotai 
kupáért lejátszóit két meccs érdemel említést.

A vasárnapi meccsekről az alábbiakban szá
molunk be:

A Sabaria a 3 :3 arányban végződön ren
des Játékidő meghosszabbítása után 5 : 3-ra 

vert az Egyetértést
Szombathely, január 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tété.) A szombathelyi pályát az első komoly 
mérkőzés hírére tekintélyes számú közönség 
lepte el. A téli pihenőjüket csak az imént meg
szakított Sabaria-csatárok az első nehézségek 
leküzdése után eröleljes oíTenziy-akciókkal 
veszélyeztetnek és a 8. percben SlófTián éles lö
véssel szerzi meg csapatának a vezetést. Az 
Egyetértés a gól után minden erejét megfeszít
ve,' igyekszik a védekezésből támadásba át
menni. de csak az olső védelmi vonalat tud
ják áttörni A 40. percben azonban az Egyel-1 
értés csatárainak sikerül keresztülverekedniük 
magukat a közvetlen védelmen is és Petykől 
szép lövéssel kiegyenlít.

Félidő 1:1.
A szünetet kővető harcok erős Sabaria-fö- 

lényt mutatnak A 20. percben a bíró tizen
egyest ítél az Egyetértés ellen, amelyet Bu- 
resch értékesít góllá. A Sabaria nem sokáig 
örülhet a vezetésnek, mert a 33. percben Krém 
egalizál. Fél perc sem lelik el és Tárnok lövéséi 
már a pesti amatőrök kapusa engedi be. A 3ft. 
percben ismét Krém lő knpur.. ée általános 
meglepetésre Weinhnrdt beengedi.

A rendes játékidő 3 : 3-ra végződvén, a bíró

meghosszabbítja a mérkőzést Az Egyetértés 
azonban teljesei, kifulladva, most már meg
adja magát sorsának és SlofTiánnak a 2. és az 
5. percben rúgott gólja után a Sabaria győzte
sen vonul le a pályáról.

Az amatőr HL kér. TVE 4:1 (2:1) arány
ban legyőzi a Húsos profkgyűtte&t

A III. kerületiek amatőrcsapata a Magyar 
kupában végzett pompás telje&ilményére a fenti 
eredményével telte fel a koronát. A játéknak 
hükifejezöje volt az elért eredmény, amelyhez 
az újlaki amatőrök meglepően ötletes és friss 
já tékkal jutottak hozzá. A gólokat Skvarek 
II., Cseh II., Behringer és Mittelmann (utóbbi 
tizenegyesből) lőtléék, mig a Húsosok gólját 
Czabá. IJ. szerezte meg.

A győztes mi. kerületiek most a Ferenc
várossal kerülnek szembe.
A rákospalotai kupamérkőzések 

egészen gyönge sportot nyújtottak. Az eredményeket az 
alábbiakban közöljük:

Turul- Lipótváros 2 : t (2:1). A Turul mélyen formá
ján alul szerepelt. A gyözies csapat góljait! Fischcr. a 
vesztesét Schrelbcr II. lőtte

Rékospnlota-U. Törekvés 2:2 (1 «1). Rákospalota csa
pata sürgős reorganizációra szorul. Góllövök: Scngcr (2), 
illetve Reisner és Anvos.

Józsefváros—Erzsébetváros (4:1 (I: t). Gyönge, 
annál durvább mérkőzés. de

A

Barátságos mérkőzések
Hungária—Kispest: 4:1 (1:1).

csúszós talaj miatt nein tudott kialakulni
rendes játék. A Hungária csapatának jót tett a 
téli pihenő, a játékosok frissen, nagy játék
kedvvel játszottak. A védelemben Fehérnek 
kevés dolga volt, a hátvédek közül Kvasz volt 
a jobbik. A halfsorban Schneider volt kitűnő, 
mig a csatársorban a belső trió felelt meg. A 
Kispest csapaláhnn a védelem megfelelt, külö
nösen Dudás volt Jó, a halfsorban Burger vált 
ki. A csatársor rossz volt. Skvarek lövi az első 
gólt, amit Juhász egalizál. A második félidőben 
kidomborodik a Hungária fölénye és Hirzcr, 
Konrád II. és megint Hirzer góljaival biztosan 
gyöx.

Vasas—Bak FC • : > (11 1).
A Vöm biztosan győzte le a váratlanul kemény el- 

lentállást lanusitoli másodosztályú proflcsspalot.

Nem dőlt el vasárnap a 
boxoló-csapatbajnokság sorsa

Döntetlenül végződött az FTC-BTK bajnoki 
küzdelme

A hetek óta tartó botoló csapat bajnoki küz
delmek vasárnap befejeződlek. A régi képviae- 
löházat zsúfolásig megtöltötte a közönség, 
amely mindvégig nagy érdeklődéssel szemlélte 
az izgalmas küzdelmeket. A bajnokság döntője 
végleges eredményt nem hozott, mert nz FTC 
>—BTK-csapatok küzdelme döntetlent ered
ményezett. Meglepetést keltett Rusovszky ve
resége Krislontól. A harmadik hely kérdése a 
TTC javára dőlt cl. amennyiben 10:6 arány
ban legyőzték az NCS-t. A legérdekesebb 
küzdelem Gelb és Szobolevszky mérkőzése 
volt, amelyet n kitűnő fehér-fekete boxoló a 
maga javára döntötte el.

FTC-BTK RtR.
Ug«u1>: Kovám (FTC) gy.'j Szajkó (BTK) ellen Bán 

tam-uh: Széles (FTC) gvói Leltncr (BTK) ellen, Pehely
súly: Sr-h.v BTK g>öz M-lnAr (FTC) ellen Könnjüsulji

Ecsegi (FTC) győz Podgoréleci (BTK) ellen. Wetterraly: 
Endre (FTC) győz Srhmidt (BTK) ellen. KBtépauly: 
Welner II. (BTK) győz Csenkey (FTC) ellen. Ktanehéz- 
súlyt Csirke (BTK) győz Ktss FTC) ellen. Nehézsúly; 
Kriston (BTK) győz Rusofszky (FTC.) ellen.

TTC-NSC !•»•.
Légsuly: Fuehs (NSC) győz Buday (TTC) ellen Bán- 

tanuulyi Kubinyi (NSC) győz Szepesi (TTC.) ellen. Pe
helysúly: Bcncze (TTC) győz Weisz (NSC.) ellen. KBnnyfl- 
suly: Hochniann (TTC) győz Andorfer (NSC) ellen. Web 
tersuly: Gelb (NSC) győz Szobolursky (TTC.) ellen. KB- 
zépsuly: Barnasex les (TTC.) győz Sell (NSC.) ellen. Kis- 
nehézsúly: Martalék (TTC.) győz Mnyer (NSC) ellen. 
Nehézsúlyt Zsemba (TTC) győz Molnár (NSC) ellen.
Befejezték az MTK -NSC közös 

ping-pong versenyét
Az NSC és az MTK közös rendezésében le

folyt asztali tenniszversenye vasárnap befeje
zést nyert. Az eredmények a következők:

Férfi egyes: 1. Krausz (NSC). 2. Müller (NSC). 
3. Borgida (UTE) és Mészöly (NSC) holtver
senyben.

Női egyes: 1 Zádor Ica (MTK). 2. Schréder- 
né (BI.KE).

Férfi páros: l. Mészöly—Müller (NSC). 2. 
Gyémánt—Schwartz (MTK). 3 Szekere*—Al
mád (MTK).

Vc'/I/cj páros:. Szenlcy—Schrédcrné (BLKEi. 
2 Gyémánt—Zádor (MTK).

AUTÓNAPLÓ 

Motorkerékpár, motorcsónak es aviatika 
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Karaífiáth, Rakovszky István és Markhot dr, 
az OTT határozatáról

Szombaton este az OTT 30:5 arányban rö
vid néhány percnyi vitatkozás után ember
sportnak minősítette az automobilizmust és ez
zel a szépen fejlődő nemes sportnak a vezeté
sét kivette a KMAC kezéből.

Kérdést intéztünk ez ügyben az érdekelt fe
lekhez, akik elég mértékadók ahhoz, hogy pro 
és kontra megvilágítsák a döntés eshetőségeit 
és szakvéleményt mondjanak a magvar 
mobilizmus jövőjéről és a KMAC eddigi 
ménydus működéséről.

KARAFFIÁTH JENŐ,
az OTT elnöke, a következő nyilatkozatot

— Ferde irányban van informálva a _._w 
nyilvánosság, — mondotta KaraíTiáth Jenő — 
mert az OTT nem akar harcolni a KMAC-cal. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy elismerjük a 
KMAC szerzett jogait, amelyeknek épségben 
tartását mi is meg akarjuk őrizni. Az autóve
zetésben is van annyi emberi sport, hogy azt 

nyugodtan minősíthetjük embersportnak, 
de áz is kétségtelen, hogy például a céllövészet 
nagyobb emberi aktivitást igényel, mini a vo
lán.

Hasonlóképpen nyilatkozott
RAKOVSZKY ISTVÁN,

az Országos Testnevelési Tanács tagja is.
— Szivemhez közel áll úgy az OTT, mint a 

KMAC és igy teljesen objektív vagyok, amikor 
kijelentem, hogy az automobilizmus csak nyer
het az OTT vezetésével, de ugyanakkor elis
merem, hogy a KMAC-nak rendkívül nagy kö
szönettel tartozunk. Ma az automobil nemcsak 
sport, hanem nemzeti kérdés is és egyúttal a 
modern közlekedés bázisa. Ezt a fejlődő tech
nikai csodát a KMAC mindig istápolla és ered
ményesen oldotta meg a problémákat. A detail 
kérdésekben csak a jövőben hozunk döntése
ket, de annyit kijelenthetek, hogy a KMAC ha
tásköre nem lesz ezzel megcsorbitva.

MARKHOT JENŐ Dr. 
kereskedelmi minisztert tanácsoshoz fordul-* 
tünk, aki a minisztérium adóosztályának a 
vezetője:

— Az ügyet, sajnos, nem ismerem teljesen 
— mondotta Markhot Jenő miniszteri taná
csos — de annyit mondhatok, hogy

nem osztom az OTT álláspontját, 
mert ezidöszerint a fennálló miniszteri rende-

auto- 
ered-

I | 
tette: 
nagy

let érleimében a KMAC van, mint a legfőbb 
sporlhatóság a vezetéssel megbízva. Ezen vál
toztatni nincs is értelme, mert a motorsportot 
nem lehet az embersporltal __egy kalap alá

Biztos állashoz juttatom 
ha a régi ORIEIIT 6offöriskolában 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adó . 
napi 2 pengőért ŐRIÉRT SOROrlSkOlO. SZlU-

Otca 09. — Telefon Teréz 222 62.

A lolQnkor legolcsóbb

venni. például a korcsolya- és a sisport-
nál nem a korcsolyakereskedö nevez be, tehát 
a sportsman erejétől, fizikai munkájától éj 
ügyességétől függ a siker, úgy ezzel szemben 
az autóversenyen a gyár márkája kel versenyre 
a konkurrens gyáréval. A volán és a mély 
kormány legfeljebb idegmunka. Ebből tehát 
megálalpitható, hogy a motorsport külön el- 
bánás alá vonandó és legindokoltabb, ha to- 
vábra is megmarad a KMAC hatáskörében.

)( A „Second** jelzésű gumik néhány hónap 
alatt nem várt sikert arattak s ma már az a 
helyzet, hogy az ország különböző részeiből 
tömegesen érkeznek rendelések a Pneu- ét 
Autókereskedelmi vállalathoz. Ez tehát bizo
nyítja, hogy a „Second" jelzésű gumik teljesen 
megfelelnek a hozzáfűzött reményeknek. 
Egyébként emellett szól a Műegyetemi anyag
vizsgáló hivatal szakvéleménye is.

RENAULT
MOAASIX

REIMAA

)( A Wblppet-kocslk a magyar piacon ért
hető feltűnést fognak kelteni, mert ezek dr- ét 
teljesítő képességben utóié ehetetlennek bizo
nyulnak. A néhány nappal ezelőtti newyorki 
autókiállitáson valóságos forradalmat kellett 
az, hogy a Whippet erős konkurrensnek bizo
nyult a Ford és Chevrolett mellett, modern, 
hathengeres uj amerikai kocsi ára 585 dollár.

Telefon : Toróz 221-52.

A uerkerztésért és kiadásért felel;
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A .Hétfői Lajolc ÜMavéllatat

uemo tanerszanna eszköze
a „VISCOR"

Diesel-vontatúgén
Vontat: 200 mázsa terhet 

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj áralóerönként 
Magyarországi eladáB

Buttaneot. t i. t-er.. mriranican'-utcs íz.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCLNTÍZET B.-T. KOaFOBGÖGÉPUN, BUDAPEST, VL, ABADI UCCA S- NYOMDAlGAZGATúüíÁvAS M.


