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lládas Lipótné megrázó temetésén 
derült ki, hogy nádas igazgató 
családjával együtt letartóztatása 

előtt öngyilkosságra készült
Drámai találkozás az apa ás leánya közölt a temetés előtt — Kádas 
detektívek őrizete mellen öltözőn gyászba a lakásán — a temető
ben egymást taposva igyekeztek az emberek a letartóztatott igazgató 

közeidbe, hogy láthassák
ii——m——

Kétezer főnyi tömeg jelenlétében. nagy részűét mellett 
temették el az Öngyilkos Nádas Linétnét

’ Ar ügyészségi fogház Koháry-nteai kapó
jával szemközt egy óra előtt meglehetős 
nagy csoport gyülekezett, fejkendős asszo- 
pyok, elegáns, bundás hölgyek, férfiak, akik 
a sáros időben türelmesen várakoztak, hogy 
láthassák Nádas Lipót bankigazgatót, aki
nek letartóztatása miatt öngyilkos lett a 
felesége: levetette magát hálószobájának 
ablakából az utcára és szörnyethalt. Vasár
nap délutáni három órára tűzték ki a sze
rencsétlen asszony temetését és az ügyészség 
engedélyt adott a letartóztatott Nádas Lipót- 
pák. hogy

detekUrklséret mellett rész* vegyen 
felesége temetésén.

Í4ár a fogházkapn előtt áll a nagy csukott, 
vörös autótaxi, amelyen Nádast elviszik a 
fogházból. Ezért várakoznak annyian a túl
oldali gyalogjárón: Nádast akarják látni

Pontban egv órakor a fogházkapun Öt 
férfi jön ki Legelő! Sándor László dr., volt 
főkapitány, a letartóztatott védője, mellette 
egy pirosarcu, fekete angolbajuszos, ke
ménykalapos. egész megjelenésében nagyon 
megviseltnek látszó, középtermetű férfi, 
Nádas Lipót Mögötte zöld télikabátban az 
egyik detektív, Kövi János, mellette jobbról

Nádas fel akarja nyittatni a koporsót
Három óra előtt érkezik meg a rákoskeresz

túri izraelita temelőbe a Bp. 18—349. sz. autó- 
taxi, amelyből Nádas kiszállva, védője s de
tektívek kíséretében a szertartási terem felé 
halad.

több mint ezren óriási csoportba verődve 
állnak a szertartást terem nagy nyitott aj

taja előtt
Néma csendben, bogy hallhassák a pap be- 
Hódét.

Nádas, amidőn a szertartási terembe veze
tik, megáll a koporsó mellett, mozdulatot tesz, 
hogy átölelje, majd a pirosrózsacsokrot, ame
lyet még odahaza leánya adott át neki, a fe
kete gyászlepellel letakart koporsóra helyezi, 
ht iránt érdeklődik, hol vannak a temetési 
Iroda tisztviselői. Nyomban megjelenik az 
Iroda vezetője, akitől

Nádas azt kéri, hogv nyissa fel a koporsót 
utoljára még látni akarja feleségét

'A temetői tisztviselő a kapott parancs értel
mében Nádas kérését megtagadja. Intézkedés 
történt ugyanis, hogy Nádasnak semmilyen 
körülmények között se mulassák meg az ösz- 
szerőncsoll holttestet, mert

Igy a szerencséden férfi megtudná, bogy 
felesége valóban öngyilkosságot követett el

ét nem szlvszélhűdés következtében halt meg, 
amint azt neki mondották.

Síró, lágy hangon kérleli a temetői iroda 
tüzelőjét Nádas, hogy csők egy pillanatra 

egy másik, báró Bornemissza Károly detek- 
tivfelügyelő. Az ötödik férfi Adler Béla dr 
ügyvéd. Nádas és a család legjobb barátja.

Az autótaxi. — amelyet egy másik gép
kocsin a Hétfői Napló munkatársa követ -- 
a Király-utca 102. sz. ház előtt áll meg. 
Itt lakik Nádas, aki most védője s 8 detek
tívek kíséretében felment lakásába.

Nádas detektívek őrizete 
mellett feketébe öltözik 

lakásán
Talpig gyászban áll a lakáj előszobájában a 

tlzennyolcéves Nádas Tetsző, aki már várja

• nyakába borai a küszöbön.
Pillanatokig állnak az ajtó küszöbén, egy
mást átölelve, némán, hangtalanul. A leány 
csókolja atyja arcát, majd vigasztalja, lesegiti 
kabátját, az ebédlőbe vezeti be, ahol tálalva 
van. Nádas körülnéz a szobában, mintha fele
ségét keresné, leül az asrtalhoz, de nem eszik. 
Nagynehezen lenyel pár falatot, majd leánya 
segítségével feketébe öltözik át. Nádas Tessza 
atyja kalapjára gyászszalagot húz, felsegíti aty
jára szilszkingalléros bandáját, vadonatúj fe
kete glasszékesztyűt ád neli, lekiséri a kapu
hoz, amely előtt Nádas védője s a detektívek 
kíséretében az autótaxiba ül.

nyittassa fel a koporsót, a tisztviselő azonban 
hajthatatlan marad. Idő sincs már erre. Már 
jön a pap s a templomi kórus tagjai. Körül- 
Allják a koporsót, amelyre hat égő kandeláber 
vetíti a fényt

Nádas a koporsó mellett a szertartási te
rem jobboldalán, az első padsorban ált 
mellén Összekulcsolt kezekkel, a két detek
tív között Szemközt vele, a koporsótól 
balra ■ gyásztátyolos, csinos külsejű, ki

sírt szemű, halvúnyarcu Nádas Tessza.

a rokonokkal, az elhunyt nővérével, sógornői
vel s a család többi tagjaival.

„Akinek a szive nem tudja el
viselni, hogy a férj szenved...**

A kórus éneke után dr. Hevesi Simon fő
rabbi hatalmas, díszes főpapi ornátusban 
lévő alakja jelenik meg a szertartási terem 
főhelyén lévő szószéken.

— Megrendült lélekkel állunk valameny- 
nyicn a koporsó körül — kezdi emelt han 
gun gyászbeszédéi a főrabbi- — Sajogva 
fáj a szivünk a súlyos csapástól, amely egy 
olyan férfiút ért, akit mindannyitink mint 
a legnemesebb érzésű embert ismertünk. 
akinek a szive mindig telve volt lósággal 
aki fáradozott és áldozatokat hozott értünk 

s akinek gondolatvilága a közönséges földi 
érdekeken messze túljárt. Nádas Lipót min
denkor a vallásos érzéstől vezetve járta az 
emberi kötelességteljesités igaz útjait Meg 
rendítő, hogy akkor, amidőn annyi csapás 
sújt le reánk, öt hitvese koporsója mellett 
kell látnunk, amellett a hitves mellett, akit 
a szörnyű idők ereje elragadott, akinek a 
szive nem tudta elviselni férje szenvedéseit. 
A sorsnak irtóztató megpróbáltatását nem 
tudta elviselni, nem önmaga, hanem élet
társa miatt Meghalt az az asszony, akinek 
minden gondolata férje és gyermeke volt.

„Engedjenek az apámhoz!“
A főrabbi lendületes beszéde után mindenki 

könnyezett, nők hangosan zokogtak, csak Ná
das és szemközt vele leánya állottak némán, 
agylátszik, már sírni sem tudlak. Kiapadtak 
könnyeik, összekulcsolt kezekkel indult meg 
Nádas a két detektív között a koporsó után, 
amelyet a kórus hangjai mellett a temetési al
kalmazottak vállukra emeltek s megindultak 
kifelé a szertartási teremből. Most óriási to
longás keletkezett, mindenki, aki hátul állott, 
közelebb akart jutni a letartóztatott bankigaz
gatóhoz, hogy öt láthassa. A nagy tömegben

valósággal elsodorták Nádas Tesazát, aki 
remegő hangon kezdett kláltomh Enged
jenek az apámhoz! Engedjenek az apám

hoz!
Csak nagynehezen, a temetői sírok között ve
zető utón tudott csatlakozni a lány ai apjá
hoz. Az egyik detektív hátralépett s most Ná
das Tessza karját szorosan atyja karjába 
fűzve Indult tovább a koporsó mellett, amelyet 

mintegy kétezer főnyi gyülekezet követett.

Együtt s
A Hétfői Napló munkatársa a tragikus

végű Nádas Lipótné temetésén megdöbben
tő, a szenzáció erejével ható elhatározásról 
szerzett tudomást Eszerint Nádas Lipót és 
felesége, valamint egyetlen leányuk még az 
elmúlt hónapban, akkor, amidőn a Nemzeti 
Pénzváltó igzgntójának, Gábor Tibornak 
öngyilkossága után a Nemzeti Pénzváltó 
ügyeivel kapcsolatosan folytatott vizsgálni 
során Nádas Lipót rendőrségi idézést ka
pott,

elhatározták, hogy ha Nádas Lipótnak 
bármiféle kellemetlensége történik a 
Nemzeti Pénzváltó ügyeivel kapcsolat
ban, mindhárman együttesen öngyilko

sok lesznek.

Különösen Nádas Lipótné volt az. aki tel
jesen lehangolt állapotban, állandóan az 
öngyilkosság gondolatával foglalkozott, er-

A gyászbaborult leány kérlelő, siró hangon, 
végig a hosszú temetői utón vigasztalta atyját 
s kérdőleg nézett annak szemei közzé, folyton 
ezt kérdezve: — Kibírod?

A nyitott sírnál
A nyitott sir szélén, egymás derekát átölelve 

állott apa és leánya. Mindenki csak Őket nézte, 
rokonok, ismerősök, idegenek. Valóságos drá
mai jelenet volt, amidőn

a sirba eresztett koporsó után Nádas Lipót 
bedobta a sírba a hóna alatt szorongatott 
piros rózsacsokrot m levett kalappal, fel
emelt karral, minden erejét összeszedve, 

felkiáltott: ,
— Isten veled, édesanyám, drága. Jő fele
ségem, én nem bántcltalak meg soha. 

Feküdj békében! Isten veled!

Most Nádas Tessza dobott a sirba egy fehér 
rózsacsokrot, két koszorút helyeztek ezután a 
leeresztett koporsóra, majd a sírásók beszórták 
az első rögöket Ebben a pillanatban Nádas 
Tessza apja nyakába borult.

Egymást támogatva álltak a sir. szélén. A 
leány percekig csókolta atyja arcát.

Nagynehezen Indultak csak visszafelé. Egymás
után találkozott most ismerőseivel a temetőt 
utón Nádas. Báró fíorn Frigyes, Kóngi Hugó, 
Nagy Andor tőzsdetanácsos, Nádas igazgató, 
társa, dr. Pajzs Elemér, majd a Nemzeti Pénz
váltó tisztviselői, - akik testületileg jelentek 
meg a temetésen — fejezték ki részvétüket 
kézsroritással a szerencsetlen férfinak.

A temető szcrlartásterménél Nádas Tessza 
elbúcsúzik atyjától aki a detektívek kíséreté- 
ben, Sándor László dr. védőügyvéd és Adler 
Béla dr. ügyvéd társaságában beszáll az autó- 
laxibe, amely megindul a fogház felé.

. halálba
ről beszélt férjének $ a fiatal leányban U 
meg volt az elhatározás arra, hogy megvál
jon az élettől.

Midőn Nádast a lakásáról detektívek elő
állították, az megfogadtatta a feleségével, 
hogy nem fog foglalkozni az öngyilkosság 
gondolatával s csak akkor távozott hazul
ról, amidőn nz asszony ezt megígérte. Nádas 
Lipót ezért fogadta kétkedve védőügyvédje 
szavait, amidőn az a fogházban közölte vele 
feleségének halóik írét s ezért nem hitte cl, 
hogy az asszony szivszélhüdésben halt meg.

Sándor László dr. védőügyvéd, akiheg 
egyébként kérdést intéztünk aziránt, hogy 
nem kérelmezi-e védence szabadlábrahelye- 
Msít, kijelentette előttünk, hogv a közeli 
napokban —- tekintettel Nádas súlyos lelki- 
állapotára — még nem kérelmezi á szabad- 
lábrahelgezést.

Román Kálmán.
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Klebelsberg kultusz
miniszter háláját felezte 
ki a sajtónak az Otthon

kör Rákosi-bankettlén
<« Otthon Írók és Hírlapírók Köre abból az 

alkalomból, hogy n Hoilsy Pál halálával meg
üresedett elnöki tisztségre Rákosi Jenőt, n 
körnek évtizedeken ót volt elnökét újból meg
választották, vasárnap este a Hungúria-szálló 
>1 Internjében lórsasvacsnról rendezett. A 1< 
komán a kör nagyszámú tagián kiv.ül sok köz
élati előkelőség, köztük Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter, Ugrón Gábor, Hegedűs Lóránt, 
Pékár Gyula, Strausi István. Preszly Elemér, 
Nemes Antal dr., Sándor Pál, Pakots József, 
Fábián Béla. Hómann Bálint, Marrzali Hen
rik. Fodor Oszkár dr-, Beöthy László és má
sok jelentek meg.

Az első felköszöntőt Sziklag János dr-, a 
kör elnöke, Rákosi Jenőre mondotta, aki már 
harminc évvel ezelőtt vezért sorban a kör ala
pitó tagjai közölt volt, majd Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminisztert, a magyar kultúra apos
tolát köszöntötte.

A vacsorán résztvevők éljenzése és tapsa kö
zepette Rákosi Jenő emelkedett szólásra, aki 
beszéde eleién azt a gyanúját fejozle ki, hogy 
ar ö személye csak ürügy az ulságirás, a sajtó 
megünneplésére. Félzzázaddal ezelőtt az újsá
gok még csak arravnlók voltak, hogy nagy po
litikusok elmondják benne véleményüket és 
néhány író mint újságíró mellékkeresethez 
jusson. Az elmúlt évtizedekben a sajtó feno
menális lendületet vett és nagyszerű fejlődést 
ért el. örömmel üdvözli a kultuszminisztert, 
akit ugyan sok támadás ér, de azért mégis arra 
kéri, hogy a nemzet jövője érdekében foly
tassa azt az építő kulturmunkát, amelynek cél
jaira a pénzügyminisztertől jelentékeny össze
geket tud megszerezni.

Sülé Antal és Hegedűs Lóránt humoros fel
köszöntője utón Klebelsberg Kunó gróf üdvö
zölte Rákosi Jenőt és örömét fejezte ki, hogy 
a nemzeti kultúra fejlesztést célzó eszméivel a 
nagy nyilvánosság elé léphet a sajtó utján, 
amelytől mindenkor a legnagyobb támogatást 
élvezte. Nagy hálával és elismeréssel tartozik 
a magyar sajtónak és annak boldogulására 
ürítette poharát.

bíró zsigmond
ny. 4)1. rood det felttjryclA

MAGÁNNYOMOZÓ IRODÁI
Wien, Favnrltenstr. 14* Budapest, VI., Lehei-u. S

Tel. L. PM—1

z, %

71
N. sorozati

As I. soroltatunk továbbra Is éc-vőnyben von.

FArfflffehérnemílek
Pohár popllnmellfl Ing, 2 gallérral... 
Fehér slfőnlag, pikódsegélyos mellől 
Blsőrondű frakk- és pikólng ............
Angol puplin- és rajölng, fehér alma

éa szövötiminlAs ....... . ................~
Is bécsi frakk-, plkó- és damasztlng 
fngmelt, szétnyltható divattazóu ..... 
Rövidnadrág, fűzős ............ ......—....
Rövidnadrág, I® köpporböl, gombos 
HoeszA köppornadrág, gombos 4 40 

fűzős....................-......—..................
Jómlnösógű bálólng, 100 cm hosszá 
Kitűnő silónkéi hálóing....................-
Gallér, logjobb bécsi gyártmány, 

dupla L—, szimpla .........................

1.M>

080
080
200
1.86
8.05

860
4 00
660

—.30

Női fehérneműek
Tilkóselyomnadrág....-----
Trikőselyomnadrtg, csikós
Csipkés trikósolyom kombiné .......
Batlsstsifőn nöl ing azsurosva, hí-

musvo .. ................ ..  .......... ..........
Nadrdgkomhlné, mosott sifón, svájci 

hlniiéshetóttel ...................................
Csipkés, azsnros, batisztsifón nadrág-

kombiné ....................... ................ ........

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

Teljes menyasszonyi kelengyét adunk 500 P w kezdve

Kiéleződött a harc Szabó Imre mandátumáért

A budapesti és pestkörnyéki pártbizalmi testület konkrét javas
latot terjesztett a pártválasztmány elé Szeder Ferenc érdekében, 

picit a Ganz-gyár vasmunkásai is támogatnak
A fővárosi és pestkörnyéki szocinllsla szer

vezetek kiküldöttel vasárnap délelőtt a Dob
utca 90. szám alatti párthelyiségben értekezle
tet tartottak, amelyen megjelent a községi szo
cialista frakció számos tagja, köztük Pcyer Ká
roly és Malasícs Géza országgyűlési képviselők 
Is

Malasícs Géza elnöki megnyitójában kegye- 
let.es szavakkal parcntálla el az elhunyt Szabó 
Imrét Pajor Rudolf a pártnak a lakásfelsznba- 
ditás. a kartelek, valamint n közlekedés ügyé
ben folytatott küzdelmét ismertette. Bánóéig 
László dr. a frakció munkálkodásáról beszélt, 
majd nagy vita indult meg az aktuális község 
politikai kérdésekről. A vita során

általános helyesléssel és nagy lelkesedés
sel fogadták Palkó József Indítványát, 
■mely azt célozza, hogy Szabó Imre 
pestkörnyéki mandátumát ne a listán 
következő Bárdos Ferenc, hanem Szeder 

Ferenc kapja meg,
hogy a földmunkásságnak is legyen végre egy 
képviselője a parlamentben.

Pajor Rudolf reflektált a felszólalásokra, 
majd megválasztották a végrehajtóbizottság 
tagjaivá Bánóczy Lászlót, Malasics Gézát. Kris
tóf Annát. Szekeres Sándort, Szepesi Albertét, 
Karácsonyi Sándort, Révész Mihályt és Mi-

120 milliós óvadéksikkasztás miatt 
letartóztatták a <London> Kereske

delmi Vállalat igazgatóját
Szlkovszky <!gazgatAt4rsával» 60 alkalmazottját károsított meg

A rendőrség az óvadéksikknsztók elleni irtó
hadjárata során vasárnap délelőtt ismét előze
tes letarlóztB ásba helyezett egy óvadéksik- 
kaszlással gyanúsított embert.

Néhány héttel ez* lőtt Eiffelmann Jakab hir
detést lett zörzé n lapokban, hogy Berlini-tér 
8. szám alatt lévő „London" Kereskedelmi Vál
lalata részére óvadékos alkalmazottakat keres. 
Alig hogy megjelent a hirdetés, tömegesen Je-

%

Japán selyemkomblnő csipkével, 
hímzéssel .............................................

Crope de Chlno-komblné dús hímzés- 
sol, csipkével.............................. .......

Bzoknyakombinó mosott slfőnből, hl- 
mozvo ............ .. .............. .......... ...........

Csipkés,batisztsifón szoknyakomblné

NŐI

185
880
860

8 76

8.76

7.60

Kesztyűk, 
harisnyák

__  cérnakesztyű, mlndon színben 
kapható .................................. ......

Főrfl svéd szövőt mlndon színt on ... 
Női tohór klasszébör, mlndon színben 

kapható ............................... .......
Női tohór mosóbőr kosztyú -.....—...
Főrfl klasszébör, főtér------ ------- --
Férti tohör mosóhör,’árga szfnbonls 
Nöl bemberg solyomhartsnya......___
Főkefe éa azim-a la macco zokni .... 
Fekete kitűnő aolvomzoknl ..............

Különfélék
Hímzett zsebkendő, nőt, azsurszélfl 
Crepc de Cblno sál, fehér, Ö0/I50 cm 

nagyságban jó minőség ......... .....
Kemónyltalap, divatos forma, jó mi

nőség .................................................... .

18 50

1000

800
050

160
800

550
5 50
050
780
390
180
260

—.88

6.40
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hályfl Ferencet.
Ami a pestkörnyéki mandátum sorsát Illett, 

erre vonatkozóan teljesen beavatott 
demokrata körökben ugv informálták a Héttői 
Napló munkatársát, hogy ezzel • kérdéssel 
még ezen a héten foglalkozni fog a szociál
demokrata pártvólasztmány.

A budapesti és környékbeli pártblmlml 
tesUilet ugyanis konkrét Javaslatot terjeszt 
a pártválasztmány elé olyau értelemben, 
hogy Szabó Imre mandátumát Szeder Fe

renc kapja meg.
Bárdos Ferenc, akit formai jog szerint a man
dátum kétségtelenül megillet, nem hajlandó 
orról lemondani, arra való hivatkozással, hogy a 
Vasmunkás Szövetség ragaszkodik az ő képvi
selőségéhez Ezzel szemben közölték a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy a vasmunkások
nak egy igen tekintélyes része hajlandó egye
temes pártérdekből Bárdos Ferencet elejteni, 
amit az a tény is bizonyít, hogy

u Ganz Danublus-gyár vasmunkásainak 
szervezete máris határozottan Szeder Fe

renc mellett nyilatkozott meg.

Ebben a kérdésben mindenesetre érdekes fej
lemények várhatók.

lentkcztek állásnélküli magántisztviselők és 
különféle társadalmi rétegű emberek, akiktől 
EifTclmann 3—3 millió koronás óvadékot vett 
fel azzal, hogy valamennyiüket alkalmazza 
vállalatánál Egyik mint pénztáros, másik mint 
irodaszolga, pénzbeszedő, magántilkár, üzlet
szerző s más hasonló címen nyeri beosztást a 
vállalatnál, amely azonban csak arra volt Jő, 
hogy hiszékeny embereket becsapjon a pénzü
ket elvegve

Az alkalmazottak, akiknek feltűnt, högv 
semmiféle munkát nem kapnak, gyanút fog
tak é.s Biró Zsigmond magánkutató irodájához 
fordullak, hogy Eiffelmann Jakabra vonatko
zóan szerezzen be pontos adatokat. Biró el
járt a London Kercskodelml Vállalatnál a

leleplezte Elffclmannl éa Szikovszkl nevH 
társát.

Amikor az egyik, Bohos János nevű alkal
mazott megtudta, hogy becsapták, szombaton 
délután felkereste Eiffclmannt s visszaköve
telte pénzét. Eiffelmann és Bohos között csak
hamar veszekedés támadt, amely hangos vere
kedéssé fajult. Bohos az „igazgató urat" több
ízben

tettleg inzultálta.
A verekedés színhelyén megjelent a házban 
lakó Fábián Sándoi állam rendőrségi detektív 
is, aki a verekedőket szétválasztotta és azután 
Eiffelmnnnt előállítót lók a főkapitányság köz
ponti ügyeletére, ahol őrizetbe helyezték.

Ez ügyben ma délelőtt folytatták le a nyo
mozást a főkapitányság intellektuális osztályán 
és a kihallgatás sorún Eiffelmann Jakab be- 
isemerte. hogy hatvan alkalmazottjától vett fel 
2—3 millió koronás tételekben összesen 120 
millió korona óvadékot, de a pénzt Szlkovszki 
nevű

„Igazgatőtársa" kezelte.
Közben Eiffelmann ellen mind a 60 alkalma
zott megtelte a feljelentést. A nem létező keres, 
kedelmi vállalat ővadéksikkasztó igazgatóját 
előzetes letartóztatásba helyezték. A rendőrség 
nyomozást indított az ismeretlen helyre távo
zott Szikovszki elfogalásu érdekében.

Cipészmesterek tiltakozó gyűlése 
a hördrágasóg miatt

Értsen kifakadlak a bdrkartell ellen
A Lábbelikészltö Iparosok Országos Szövet

sége vasárnap délelőtt közgyűlést tartott, ame
lyen az egyre fenyegetőbbé váló bőrdrágulás 
kérdésével foglalkozott.

A gyűlést, amelyen többszáz cipészmester je
lent meg, Pintér Vilmos elnök nyitotta meg. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy a cipészmeste* 
rck a jövőben is lehetetlenné tesznek minden 
papircipőpanamát és meg fogják akadályozni, 
hogy lelketlen emberek paplrcipőkkel árasszák 
el az országot.

Ezután Altért a cipődrágulás okaira.
— A bőrkartel egyro drágítja a bőrt — mon

dotta Pintér —, ez az oka a cipődrágulásnak, 
Ar áremelkedés nemcsak a közönséget, de a 
cipészmestereket is súlyosan érinti, mert emiatt 
nincs munkájuk és nagyrészük nyomorban él. 
A kormánynak kell beavatkoznia, hogy a bőr 
Arak további emelkedése megszűnjön, sőt az 
árak lesrAllianak. Ennek meg Is volna a lehe
tősége: tiltsák meg a nyersbŐrktvltelt és tegyék 
lehetővé a bőrbchozatalt.

A hallgatóság részéről is elkeseredett kifaka- 
dósok hangzottak el a bőrkartel ellen, majd 
töhb felszólalás után megválasztották az uj 
vezetőséget.

Egy fogorvos foghúzás 
közben hirtelen meghalt

Pápa, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tragikus 

módon halt meg vasárnap Pápán dr. Szűcs 
Sándor fogorvos. A köztiszteletben álló Bá
lái orvos, aki csak nemrég nősült s telepe
dett meg Pápán, vasárnap rendelőjé
ben egyik páciensének fogát kihúzta. 
Alig volt vége a foghúzásnak, dr. Szűcs Sán
dor, kezében az orvosi csipesszel, összeesett. 
Szivszélhűdés éne s nyomban meghalt. A 
tragikus módon elhunyt orvos halálának 
híre a város társadalmában mély megdöb
benést keltett

Modem nyílt piacot létesítenek 
a Garay-téren

Nem építenek vásárcsarnokot — Májusban 
megkezdik a piac átalakítását

A Garay-téri élelmiszerpiac rendezését ével? 
óta sürgetik, mert a mai állapotok sehogy; 
sem illenek egy világváros élelmiszerellátásá- 
hoz. A Garai-léren ma a legnagyobb össze
visszaságban árusítanak A legkisebb tekintet
tel sincsenek a közegészségügyi szempontokra.

A rozoga bódék alatt a patkányok ezret 
tanyáznak.

Hosszas tervezgetések után most végre komo
lván napirendre került n piac problémájának 
megoldása. Eredetileg vásárcsarnokot akartak 
építeni a Garat-lér re és szó volt arról is, hogy 

nyílt piaccá
alakítják át • teret.

VÁJNÁ EDE
tanácsnok, a közélelmezési ügyosztály veze
tője, ebben az ügyben a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának.

— A Garay-téri piac probleájának megol
dása ar aktualitás előterébe került. Eredetileg 
vásárcsarnokot akartunk építeni a jelenlegi 
piac helyén. Az érdekeltek azonban nem tud
tak megállapodni a csarnok elhelyezésében: 
egyesek a Garai-tér közepén akarták felépíteni 
a csarnokot, míg Igen sokan a lóversenytéri 
megoldásnak vollnk hívei. Felmerült ar a terv 
ts, hogy a Garai-tér egyik házcsoportjának H- 
sajátitősával és lebontásával teremtsünk he
lyet a csarnoknak, 6Öt arról is sző volt, hogy 
a tér közepén

a föld alatt építjük meg a váairt
és a-' teret fölötte parkoltuk. Mindezek a ter- 
vek összeomlottak.

— Én azt javasolom, hogy

a piacot hagyjuk meg a mai megszokott 
helyén

s drága vásárcsarnok építése helyett létezfb- 
<flnk egy modern, nyílt piacot. A külföldi 
nagyvárosokban is tért hódit a nyílt piac 
rendszere, amelyet a közönség is jobban ked
vel, mert a nyílt piacon olcsóbbak az élelmi
szerek. mint a vásárcsarnokokban, ahol súlyos 
fülkebérek terhelik az árut. Sok külföldi vá
rosban

uszodákká alakították át
niár a vásárcsarnokokat és a piacokat kitele
pítették az utcára.

— A Garai-tér kérdésében is jobbnak látom 
a nyill piac létesítésével való megoldást, mint
ha drága vásárcsarnokot építenénk. Természe
tesen modern, betonalapzatra épített,, ízlését, 
egységes tipusu árusít óh ód ékből álló piacra 
gondolok, amely nem csúfítja el a város ké
pét. Számításaink szerint a Garai-téri piac Ily 
módon való rendezése /,200.000 pengőbe ke
rül. Az átalakításhoz májusban szeretnénk 
hozzáfogni.

©
fi lelpzlgl 

mlntauásár
■ legkedvezőbb bevásárlási forrása ■ 
▼Hágnak éa ■ legnagyobb mlntalélvA- 
nyossága Európának. Töhb mint lMt 
árucsoport az ÖMzes szak mából képvi
selve van. 10 000 kiállító 31 országból a 
legjobbat és legtökéletesebbet mutatja be 

Tavaszi uísar 1928.
március 4-io-lg.

■■W műszaki as apneszan 
vasár március 4 sa-lu. 

Hogy vasúti Kedvezmény.
árakír a KeMI pálrandvarHI.

imtven aámri át mtá Hram Útlevelek átvétele 
v'ramvk bexeerrtM v«(ett l'fkásább teke. J4-tg 
LakásbelrlentéMk: legkáeább február U-if.

KfokMi MrtMndtfd nynjt a tlsHeMball U» 
«ybraaer ÓIM IgaeualA. Bodepvef. VI., Teréa-
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Bethlen miniszterelnök 
tárgyalásokat folytat a kor

mány rekonstrukciójáról
Hír szerint négy miniszteri tárca cserél gazdát — 

Illetékes helyen alaptalanoknak mondják 
a rekonstrukcióról szóló híreket

Egy csendűrőrmester 
lelőtte szerelmese aulát, 

mert kiutasította a házából

Politikai körökben néhány nap óta a leg
komolyabb formában beszélnek a kormány 
közeli rekonstrukciójáról. Arról van szó 
Ugyanis, hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök bi
zalmas tárgyalásokat folytat, amelyek
nek célja a kormány részleges átalakí

tása.

Olyan helyen, ahol a miniszterelnök in
tencióit közelről ismerik, közölték a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy a tárgyalások 
eddigi eredménye szerint

négy miniszteri tárca fog gazdát cse
rélni.

/ távozó miniszterek között szerepel Pesthy 
Pál igazságügy miniszter, akinek utódjául 
Váry Albertét, vagy Zsitvay Tibor házelnö
köt emlegetik és Csáky Károly gróf honvé
delmi miniszter, akinek utódja Álgya Papp 
Sándor lesz. Beszélnek továbbá Herrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter távozásáról 
is. akinek tárcájára Dezsöffy Aurél keres
kedelmi államtitkárt és Kállay Tibor volt 
pénzügyminisztert hozzák kombinációba,

A járdára felfutott autó elgázolt 
kát járókelőt a Rákúczi-tóren

’ Vasárnap délelőtt rendkívül súlyos ter
mészetű automobilszerencsétlenség történt 
a Rákóczi-téren, ahol egy automobil felfu
tott a járdára és két embert súlyosan meg 
sebesitett

Az Üllői-ut irányából haladt teljes se
bességgel a Rákóczi-ut felé a Bp. 25—6ő8. 
számú automobil, amelynek volánjánál 
"fí-orvái József sofTőr ült. Közvetlenül a Rá
kóczidét előtt az egyik mellékutcából egy 
egyfogatú bérkocsi fordult ki s hogy az 
összeütközést fíorvát József megakadályoz
ta, az autó volánját derékszögben elfordí
totta, majd működésbe hozta a féket. A ko
csi kerekei ugyan leálltak, de

a szerencsétlenséget nem sikerült meg- 
| akadályozni,
mert a havas esőtől átázott úttesten a sebe
den haladó nehéz autó megcsúszott s a kö
vetkező pillanatban felugrott a Rákóczi-tér 
Úttestére, ahol abban a pillanatban haladt 
arra Fischnai Jenöné magánlisztviselőnö 
és Antal Jenő rákosszentmihályi napszá
mos. Mindketten el akartak ugrani, amikor

Az Acélárugyár és a Magyar- 
Belga fúziójának legújabb 

szenzációja: 
a Csáky-Prakfalvi is beolvad 

a Magyar Acélárugyárba
Legutóbbi számunkban megírtuk, hogy a 

két legnagyobb vezető iparvállalat: a Ma
gyar—Belga Fémipargyár és a Magyar Acél
árugyár fuziónált. illetve a Magyar—Belga 
"beolvadt az Acélárugyárba. A tranzakció 
híre nemosak a gazdasági körökben keltett 
feltűnést, hanem a sajtóban is visszhangja 
támadt a Hétfői Napló tudósításának. A 
Pesti Tőzsde hosszabb cikkben foglalkozott 
a fúzió ügyével és más formában végrehaj
tott. személyi és egyéb változásokról közölt 
értesülést. A Hétfői Napló információi sze
rint azonban

a fúzió következtében bekövetkezett 
változások olyan formában történtek 
meg, ahogy azt mi tudósításunkban 

megírtuk.
A fúzió által szükségessé vált részvénycse
rére vonatkozólag is megtörténtek már a 
döntő elhatározások; a Magyar Belga rész
vényei! olyképpen cserélik be, hogy

négy darab Belgáért egy darab Acélt 
kapnak a részvényesek.

A részvénycserével feltétlenül jól járnak az 

végül Walko Lajos külügyminiszter távozá
sáról is sok szó esik.

Amidőn ezekről a hírekről teljes fentar- 
tással beszámolunk, szükségesnek tartjuk 
hangsúlyozni, hogy

döntés még nem történt.

Egyelőre csak puhatolódzó tárgyalásokról 
és bizalmas megbeszélésekről van szó. Any- 
nyi bizonyos, hogy a kormány közeli re
konstrukciójának szükségességéről és lehe
tőségéről kormánypárti körökben is komoly 
formában tárgyalnak, sőt a kormánypárt 
nak a miniszterelnök környezetéhez tartozó 
egyik vezető tagja nem tartja lehetetlennek, 
hogy messzebbmenő rekonstrukcióra is sor 
kerülhet. Teljesen beavatott informátorunk 
szerint ugyanis a kormány tagjai közül ez- 
időszerint csak Vass József népjóléti mi
niszternek és Klebclsberg Kunó gróf kul
tuszminiszternek a pozíciója látszik meg
ingathatatlannak.

Illetékes helyen, ahova ebben az ügyben 
kérdést intéztünk, az ide vonatkozóan elter
jedt híreket alaptalanoknak minősítették.

látták, hogy az autó egyenesen feléjük ro
han, de az idő kevésnek bizonyult, mert

a kocsi sárhányója mindkettőjüket el
kapta s a két szerencsétlen embert 

maga alá gyűrve, a falhoz szorította.

Az autó szélvédőjének és ablakainak össze
tört szilánkjai hangos csörömpölése, a két 
elgázolt ember segélykiáltása nagy pánikot 
okozott a forgalmas Rákóczi-téren és nem
sokára több száz főnyi tömeg verődött ősz- 
sze, hogy segítségére legyen a sofTömek, aki 
erejét megfeszítve, igyekezett a kocsit fel
emelni, hogy Fischnainét és Antalt kisza
badítsa kellemetlen helyzetéből.

Az őrszemes rendőr intézkedésére meg
érkeztek a mentők is, akik a súlyosan 
megsérült Fischnainét és Antalt a Rókus 
kórházba szállították.

Horvát József soffőrt a rendőr előállí
totta a VIII. kerületi kapitányságra .ahon
nan az esti órákban beszállították a főkapi
tányságra és kihallgatása után őrizetbe he
lyezték.

értékpapirtulajdonosok.
A fúziónak most újabb szenzációja van, 

amelyről ugyancsak a Hétfői Napló közöl 
elsőnek értesülést:

a Gróf Csáky László, Prakfalrt Acél
árugyár, amely egyik vezető vállalata a 
piacnak, szintén beolvad a Magyar 

Acélárugyárba.

A Csáky—Prakfalvi eddig főképpen szer
szám acélgyártásával támasztott felentős 
konkurrenciát az Acélárugyárnak s ez ér
lelte meg a vállalat beolvasztásának gondo
latát. A tárgyalások értesülésünk szerint 
már olyan stádiumban vannak, hogy a 
hármas fúzió rövidesen végrehajtható lesz. 
A három vállalat fúziójával egy kézbe ke
rülnek a magyar acélgyártó ipar legnagyobb 
és legjelentékenyebb vállalkozásai, aminek

nemcsak a magyar, de ■ külföldi 
piáéra Is óriási kihatása lesz.

A fúzió végrehajtása és lebonyolítása után 
a Magyar Belga Hungárin-uti telepe meg
szűnik s a gyárvállalat a Magyar Acéláru
gyár telepén fc j tat ja üzemét.

Debrecen, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres sze

relmi dráma történt szombat.vn a város halá
rában levő Apafa-erdöbeu.

Berek Ferenc csendőrőrmcster már régóta 
udvarolt Lucskay Bálint 56 éves erdész leányá
nak. A lány szívesen vette a fiatalember köze
ledését, de az apa nem tudott megbarátkozni 
a csendörőrmesterrel, sőt lányának megtil
totta, hogy látogatását fogadja. Béreket pedig 

kiutasította a házából.
A szerelmes csendőrőrmester azonban nem tö
rődött a szigorú apa tilalmával, hanem to 
vábbra is ellátogatott az Apafa-erdftben álló 
kis erdészlakba, ahol

nagy titokban találkozott a lánnyal, 
aki szerelmesével együtt vigyázott mindig 
arra, hogy az erdőőr meg ne tudja a titkos 
látogatásokat.

Szombaton délelőtt, abban az időben, mikor 
Lucskaynak kerülő útját kellett járnia, Berek 
Ferenc ismét megjelent az erdészlakban. Az 
erdőőr azonban

váratlanul hazatért és a fiatalokat meg
lepte.

Apponyi Albert gróf vasárnap 
a szociális követelményekről beszélt 

a Nemzeti Kaszinó Széchenyi-lakomáján
Vasárnap este a Nemzeti Kaszinóban fé

nyes ünnepség keretében tartották meg a 
szokásos Széchenyi-takomát. Pontban fél
nyolc órakor érkezett meg az ünnepségre 
Horthy Miklós kormányzó, akit a kaszinó 
elnöksége részéről Széchenyi Bertalan gróf, 
Wenkheim Dénes és Jckelfalussg Zoltán fo
gadtak. A Széchenyi-lakomán a társadalmi 
előkelőségek szine-java vett részt. Ott volt 
a kormány tagjai közül Bethlen István gróf 
miniszterelnök, Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter és Walko Lajos külügyminisz
ter is, valamint a diplomáciai testület vala
mennyi tagja.

A harmadik fogás után
APPONYI ALBERT GRÓF, 

a lakoma ünnepi szónoka hatalmas beszé
det mondott, amely több Ízben tomboló lel
kesedésre ragadta a hallgatóságot. Beszédé 
nek az a része, amelyben arról emlékezett 
meg, hogy ötven évvel ezelőtt tartotta első 
emlékbeszédét, mély meghatottságot keltett. 
Apponyi Albert gróf magas szárnyalást! és 
széles koncepciójú beszédében a mai viszo

ELIDA^fe^ SZAPPAN

Lucskay éktelen haragra gerjedt és, a fiatal
emberre támadt. Előbb szóváltás támadt köt
tök, majd egymásnak mentek. .4 verekedés 
hevében Berek

előrántotta szolgálati fegyverét és az erdő
őrre sütötte,

aki vértől borítottam eszméletlenül terült el • 
földön. Berek, amikor látta, hogy Lucskay, 
összeesik,

elmenekült a helyszínéről.
Az erdőőrt rendkívül súlyos állapotban be-' 

szállították nz egyetemi klinikára és egyidejű
leg megindították a nyomozást Berek kézre- 
keritésére, a csendőrőrmestert azonban sehol 
sem találták. Mór-mór azt hitték, hogy ön
gyilkos lett, mikor vasárnap délelőtt

önként jelentkezett
a csend őrségen. Elmondta, hogy Lucskay rátá
madt, kiutasította, vérig sértette és mikor 
lánya is ellene fordult, lányára támadt, akit 
ütlegelni kezdett. Erre, hogy szerelmesét meg* 
védje, rálőtt az erdőörre.

i Berek Ferencet kihallgatása után átszállttól- 
| ták a honvédtörvényszékre, ahol Mánya Már- 
I ion Őrnagy-hadbiró letartóztatta.

nyokat összehasonlította Széchenyi Istvárf 
gróf korával és azt a megállapítást tette, 
hogy

a mai viszonyok összehasonlíthatatla
nul nehezebbek.

Ennek ellenére mégis Széchenyi István gróf 
tanításainak kell vezérfonalul szolgálniok a 
mai időkben is.

Széchenyi István korában a legfonto
sabb szociális kérdés a jobbágyság fel
szabadítása volt, ennek a jelentősége 
azonban eltörpül a mai szociális köve

telmények súlyossága mellett.
Ezeket a szociális követelményekéi csak 
úgy lehet megoldani, ha a nemzet társadal
mi és osztálykülönbség nélkül összefog. A 
munka eredményessége tekintetében nem 
szabad pesszimistának lennj^.hapem váll
vetett munkával kell dolgozni Széchenyi 
szellemében az ország újjáépítésén.

Apponyi Albert gróf beszéde látható nagy
hatást tett a Széchenyi-lakoma valamennyi 
résztvevőjére.



4 <3 HÉTFŐI NAPLŐ

AUTÓNAPLÓ

motorkerÉHpar. motorcsónak es aviatika
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február közepén a Ford gyár kiállítást rendez Budapesten
ünnepélyes keretek kSzt muiai|ák be a Delrolt-I Forti o| kocsltlpusat

Felrobbant a tengeren 
egy dinamitot szállító 

jugoszláv bajó
A hajó kapitánya s a két gépész szörnyethalt, 

a legénység úszva menekült

Hirl adtunk az amerikai autófejedelem, 
Ben rv Ford legújabb tipusu kocsijáról, amely 
hovsru hónapokon keresztül az öt kontinens 
legrejtettebb titkai közé tartozott s amely 
néhány hónappal ezelőtt került nyilvános
ságra. ár u/ kocsi-hire valóságos forradalmat 
jelenteit at olcsó autó piacán, mert — a hírek 
szerint — a tökéletes európai karosszériáju és 
a technika minden vívmányával felszerelt autó 
körülbelül M06 ptngőbe fog kerülni Budapes
ten.

Amerikában két héttel ezelőtt mutatta be a 
Ford gyár százezer érdeklődő előtt az uj ko
csiját a azóta a márka végigjárta már Európa 
nagyobb metropolisait, ahol mindenütt osztat
lan elismerésre talált. Értesülésünk szerint a 
Ford budapesti képviselője egy nagyarányú 
kiállítás keretében óhajtja bemutatni az uj 
kocsit és erről mór hetek óta folynak a tár-

Gyártási jelzésű legelső
hibamentes ||VniWalW rangú amerikai

klpeny ás tinlllnk 
mint: Fink, Kelly Sprlnglleld, Federal, Miller, Hood, 
Empire. Cardinnl, Murray minden méretben meglepően OlCSOn 

kapható*. - siessen szahsOgietát fedezni
A takarékos ember „SECOND'* jelzésű gummival szalad.

Dr. A másy Dezső 
autó- es Pneukereskedeiml Vállalat

Budapest, V., BAlvAny-utea 8. Telefon i Lipót 906—88

X Aatáleatkaa. Véesey Leó, Szelnár Aladár dr., Caé- 
esi Nagy József dr.. Fakard Emil. Markhót Jómrf dt 
áa Kolorc Jenő -zerkesslésében Az Autóleiikon — ez 
a hézagpótló munka — felöleli mindazt, ami az autó
val bármikénen la óssrefílgg: taitalmazza a gépek stak- 
uaerö leírását a márkák ismertetését, a már megje- 
Irat é, ké»süló n-ndeleteket. a forgalmi szabályzatot 

autóaMkirék névsorát, valamint mindazt, amit egy 
aatésask. autókereskedőnek és állatában a arakmabeli 
nek tudnia kell. As Autóleiikon március elején jelenik 
aajg a könyvpiacon.

A leienhor legolcsóbb

Tőle fon : To réz 221-52.

üzemű teherszállító eszköze
a „viscor 

Diesel-vontatúgap
Vontat: 200 mázsa terhet 

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj óralóerőnként 
Magyarországi eladás: 

általános műszaki. Üzemgazdasági és 
Autttachnlkai vállalat 

Bwtopeit, VI. kor., Podmaniczky-utca 13.

)( Milyen a „Second" pncumallk? A kővet
kező nyilatkozatot vettük: Hivatkozva a 
A órai Újság múlt hó 24-iki számában megje
lent „Ml a ,Second' jelzésű pneumatik" közle
ményre. nem tartjuk célravezetőnek, hogy a 
konkurrcncia részéről megnyilvánult lámadá-

Teher- A 
SZSIIIIÓ

BTABT MTO BT VI.MOMSSV UT» 

gyalások. <4 (/épek előreláthatólag két héten 
belül érkeznek meg Budapestre s utána nyom
ban teljesen felszerelve ki fogják állítani a 
mintateremben A kiállítás helyéröl még nem 
döntöttek, mert a vezérképviselet az előrelát 
halólag nagyarányú érdeklődésre való tekin
tettel alkalmas kiállítási helyiséget keres, amit 
azonban eddig még nern sikerült találnia.

Ezre! kapcsolatban említjük meg, hogy a 
Delroil-i gyárban már elkészültek az uj Ford 
repülőgépek, amelyek ugyanazt a célt fogják 
szolgálni, mint a Ford autók. Rendkívül kftny- 
nyíl kezelhetö’ége és érének alacsony voltánál 
fogva a tömeg száméra készül ez az uj egy
fedelű gép, amely kivitelben, üzembiztonság
ban vetekszik földi testvérével. Amerikában 
már többszáz családi- és légi taxira tettek 
megrendelést.

)( Elkészült az uj Chevrolet Is. Henry Ford 
aj típusára válaszolva, a Generál Motors való
színűleg még január folyamán kihozza az uj 
Cheuro/vf-kocsit, amely hir szerint valósággal 
forradalmat fog okozni az olcsó automobilok 
piacán. A Chevrolel-gép, hir szerint, egyenesen 
az uj Ford-tipusra akar válasz lenni és mind
azok az újítások, amelyeket Ford hozott uj 
kocsijával, megtalálhatók az uj Chevroleten.

sokra reflektálva, állandó hírlapi polémiába 
bocsátkozzunk. Csupán azt kívánjuk megje
gyezni, hogy a „Second" jelzésű pneuk minő
ségének leghelyesebb fokmérője a kir. József 
Műegyetem műszaki mechanikai laboratóriu
mának az áru /óságát teljesen igazoló ered
ménnyel zárult vizsgálatáról szóló bizonyítvá
nyán kivfll az a sok oldalról megnyilvánuló 
elismerés és utánrendelés, amellyel már eddig 
is nagyszámú vevőközönségünk megtisztel.

)( Kriídrn délrIAIf az Alexander és I.irbcrmann szál- 
lltmán.votó cég a raktárában fclgyfilcmlctl nagyniennyi- 
Régfl rnvut rágógumit cl fogja nyilvánosan árverez- 
tetnl a Délnémet Hajózási Társaság állomáson. Ai árve
rés lránt, amely az autósport valamennyi reprezentánsa 
meg foa j»1ennt, Igen nagy az érdeklődés

Biztos állashoz futtatom 
ha a régi ŐRIÉRT soffőriskolAban 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adót 
napi 2 pengőért ŐRIÉRT SOffOrlSkOlfl, 8ZlU- 

Utca B9. - Telefon Teréz 222 62.

Zágráb, február 5.
Spalato előtt a nyílt tengeren felrobbant 

az „Abala* nevű jugoszláv teherszállító 
hajó amely az egyik jugoszláv kikötőből 
nagymennyiségű dinamitot szállított. Nem 
messze Spalatófól, a ragalai öbölnél, a di
namit felrobban s a hajó első része a leve-

Hevesmegye érdekes 
javaslatai az egyke és egyse 

leküzdésér
Konkrét előterjesztés az összkormányhoz

Eger, február 5.

Hevesvármegye közigazgatási bizottsága 
legutóbbi üléséből felirattal fordult a kor
mányhoz, a népapadás megakasztásának 
érdekében. Rusztek Károly vármegyei kir. 
tanfelügyelő ugyanis azt jelentette a bizott
ságnak, hogy Hevesmegyében 1920 óta 
12.283-mal csökkent a tankötelesek száma, 
a továbbképző tankötelesek 
3208-cal kevesebb, mint volt

A tanfelügyelő javaslatára, 
tási bizottság Hedry Lőrinc 
elnök aláírásával, ma az alábbi javaslatot 
küldötte fel a kormányhoz:

„Hevesvármegye közigazgatási bizottsága, a 
klr. tanfelügyelő Jelentéséből megdöbbenéssel 
vette tudomásul, hogy a vármegye tankötele
seinek száma az utóbbi évek folyamán állan
dóan fogy és az első osztályú elemi iskolai ta
nulók száma végzetes mértékben apad. Ez a 
csökkenés sokkal nagyobb annál a mértéknél, 
amelyet a háborúban elesett ' férfiak számará
nya érthetővé tehetne és okát az „egyke” és az 
„egyse" rendszerében látja a közigazgatási bi
zottság. Hevesmegye közigazgatási bizottsága 
éppen ezért arra kéri a kormányzatot, hogy

száma pedig 
1920-ban.
a közígazga- 
dr. f Öispán,

országszerte gyűjtsék össze a tanköteles 
gyermekek számának feltűnő apadására 
vonatkozó adatokat, mert a bizottságnak 
az a véleménye, hogy itt egy általános 
ncmzet-pnsztlló veszedelemmel állunk 
szemben és ennek a veszedelemnek meg- 
gátlása, vagy legalább ts csökkentése, csak 
országos törvényekkel és megfelelő ren

delkezésekkel eszközölhető.

A kormány nem hagyja jóvá 
a fogyasztási adók eltörlését

A városházán türelmetlenül várják az 
idei költségvetés jóváhagyását, de a kor
mány, ugyiátszik, saját magával szemben 
nem olyan szigorú, mint a fővárossal szem
ben s nem tartja szükségesnek a határidők 
pontos betartását. ígéretek hangzottak 
ugyan el, hogy február közepéig elintézik 
a minisztériumban a jóváhagyást, de ezek
ben az ígéretekben a fővárosnál nem na
gyon biznak.

Annyi már bizonyos, hogy a kormány ez
úttal élni fog az 1927. évi háztartási tör
vényben kapott felhatalmazással s a költ
ségvetés egyes tételeiben

mélyreható változtatásokat fog eszkö
zölni.

Félhivatalosan tudomására adták a főváros

a fogyasztási adók megszűntetését 

vezetőinek, hogy

ssNem követett el öngyilkosságot Krecsányi 
Flóra, akiről az a hir terjedt el, hogy 

leugrott a harmadik emeletről s szörnyethalt
A napokban híre Terjedt annak, hogy őngjH-.dolla — „lóban Olgán állapotban oan, boga 

kcsígot követelt el a régi arinéerrilé, egyik I nyomoré mialt mepUflritbitnl aí dnaglllroo. 
leghlreeebb tagja. Kreciántf Flóra, volt drimali rdgoT, mi, coat nem ír gondol orra. 
színésznő. A hir szerint, amelyet egyébként a trix— -li _x—- --------- ------
világhírű olasz újság, a Corriera de la Sera 
is közölt, a 71 éves öreg színésznő nyomora 
miatt levetette magát a harmadik emeletről s

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap láto
gatást teli Krecsányi Flóra színésznő Márvány 
utca 11. szám alatti lakásán, ahol

kiderült, hagy Kreeeáayl Fiára őngyUkos- 
sági történetéből egy *4 seos Igaz, 

a hlresnevfl öreg szinészná egyáltalán nem tő 
el A.n9UÍlkosság9t, meg sem kísérelte azt.

Maga Krecsányi Flóra csodálkozott a leg
jobban azon, hogyan keletkezett és terjedt el 
•z öngyilkosságáról szóló hir a bár — inon-

szörnyet halt.

Krecsányi Flóra, aki régente a magyar drá
mai színházak ünnepelt primadonnája volt, ma 
*87 két méter hosszú kis szobában
lakik s mint nekünk elmondotta,

napi 27 fillér nyugdijat kap
8 a főváros részéről kap havonta 38 pengő 
kegydijat, ebből kénytelen megélni. Husi kél 
hétben egyszer eszik. Ismerőseit szokta fel
keresni. akik időnként támogatják őt, most 
azonban est sem teheti meg, mert egyetlen pór 
cipője teljesen ssétszakadt. Meghatva hallgat- 
luk Krecsányi Flóra elbeszélését életéről élete 
küzdelmes éveiről és megígértük neki, hogy 
nyomora enyhítése érdekében felhívjuk a ha
tóságok ügyeimét

gőfte repült. A súlyosan megsérüli hajó még 
néhány kilométert meg tudott tenni a ten
geren. A hajú kapitánya és két gépésze 
meghalt, három matróz súlyos sebeket szen
vedett és a személyzet többi része, húszon- 
hárman úszva menekültek.

A közigazgatási bizottság feliratában konkrét 
Javaslatokat terjeszt elő; amelyek közül — aa 
egyke-kérdérsel kapcsolatban rendszerint fel
vetődő eszméken kívül — az érdekesebbek, 
hogy

a többgyermekes családok progresszív ala
pon támogatni kell adókedvezményekkel, ház
építési segéllyel, tandij-kedvezményekkel stb.;

a gyermekes anyák részére, gyermekeik szá
ma szerinti fokozatos társadalmi és közéleti 
előnyöket kell biztosítani;

az anyasági állapotot megszüntető műtétek' 
végrehajtására vonatkozó rendszabályokat szi
gorítani kell olyan értelemben, hogy ezek a mű
tétek komoly szükség esetén is

csak hatósági Hsatlorvoa jelenlétében, U- 
lelve engedélyével történhessenek

és ez előírás betartásának az elmulasztása, tt 
legszigorúbb büntetéssel sujtassék;

a védekező szereknek és gyógyszereknek 
vásárlása esetenként kiállított hatásági engedé
lyek alapján legyen egyedül eszközölhető;

a családalapításra egyébként alkalmas nőt
len férfiakat

nemzetellenes kényelmükért, 
bizonyos érezhető és az anyagi helyzetükhöz 
mért adóval terheljék meg;

az iskolák, különösen a népiskolák tanitő* 
nevelő munkáját oda kell irányítani, hogy| 
olyan nemzedéket neveljen, amely nemzedék

hazaárulásnak, kárhozatot Jelentő gyilkoa- | 
Ságnak hiszi és tudja nemcsak a csirájá

ban megindult élet megölését, 
hanem az élet lehetőségeinek a korlátozását iá 
és nemzetgyllkolásnak látja a magyarság szapo
rodásának a megakasztását.

• belügyminiszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértőleg

nem engedélyest
A városházán ez a hir örömet keltett, meri 
ezáltal a főváros 5 millió pengő több bevé
telhez jut.

Lesz a költségvetésben má« változtatás 
is, amelyre azonban a főváros nem számí
tott. így többek között a kormány csökken
teni fogja a borfogyasztási adót, amit a 
gazdáknak megígért. Ez a mérséklés nem 
jelent lényegesebb bevételi veszteséget a fő
város szempontjából. Eltörli a miniszter a 
főváros költségvetéséből az autók közleke
dési adóját is. amit különben a tanács ja
nuár 1-én már végre is hajtott Hir szerint 
más kisebb módosításokat is eszközöl a 
kormány az uj fővárosi költségvetésen s a 
kisérő leiratban nyomatékosan fogja meg
jelölni kifogásait a főváros gazdálkodásával
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Halálos autószerencsét
lenség az országúton

Egy szekérnek neki futott az autó
Szeged, február 5.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasár
napra virradóra a Szeged—hódmezővásár
helyi országúton halálosvégü autóösszeütkö
zés történt. Molnár János vásárhelyi gazda 
hazafelé bandukolt kocsijával, amikor a 
város felől egv autót látott feltűnni. Az autó 
lámpái nem égtek és az öreg gazda már 
nem tudott kitérni.

Az autó teljes sebességgel neklrohant 
a szekérnek és felborította.

Molnár kizuhant a kocsiból és olyan súlyos 

A Rzezníkov ügy szerep
lőit megzsarolta és kifosz

totta egy szélhámos 
álhirlapiró

sérüléseket szenvedett, hogy még mielőtt 
orvost találtak volna,

elvérzett az országúton.
A kocsi szinte teljesen összetörött, A sofTőr 
nyomban tovább száguldott, a szegedi vám 
háznál azonban feltartóztatták és a soffört

őrizetbe vették.
Kiderült, hogy Láda Lajos szabálytalanul 
vezette kocsiját cs egyedül ö a felelős a 
katasztrófáért. Gondatlanságból elkövetett 
emberölés miatt indították meg ellene az 
eljárást.

Wolff Károly
vasárnap feltűnést keltő beszédet mondott a közélet 
nyugtalanító jelenségeiről, a túlságos szervilizmusról 

és a sok hízelgő rókáról...
Vasárnap délelőtt a Horn erős-mozi bán 

Petrovácz Gyula beszámolóbeszédének meg 
hallgatására nagy közönség gyűlt egybe.

PETROVÁCZ GYULA 

beszámolóbeszédében megállapította, hogy 
a keresztény gazdasági párt és a kormány
párt politikájának utjai az utóbbi időben 
egyre jobban eltérnek.

— A kereszténypárt — mondotta — gu- 
vemamentális politikát csinál és ennek el
lenére

napról-napra sűrűbben kerül szembe a 
kormánnyal

Ismerteti az elmúlt év politikai eseményeit, 
majd igy fejezte bt beszédét;

— A kereszténypárt súlya és jelentősége 
megnővekedett azóta, hogy az ellenzék 
nagyrésze kiszorult az országgyűlés termé
ből. Ezzel azonban az a kötelezettség is jár, 
hogy nagyobb felelősséggel ellenőrizzük a 
kormány működését Minket nem feszélyez
nek sem külföldi, sem belföldi regardok, 
tehát teljes szabadsággal adhatunk hangot 

a nemzet aspirációinak.
A nagyszámú közönség nagy lelkesedés

sel fogadta Petrovácz Gyula beszédét, majd
WOLFF KÁROLY

szólalt föl, aki a többi között ezeket mon
dotta:

— A közéletben nyugtalanító jelenségek 
mutatkoznak. Aggasztó jelenség a túlságos 
szervilizmus a jellem és a meggyőződés ro- 
vására. Csak független és gerinces ember 
lehet az, aki helyesen tudja irányítani a 
nemzet sorsát. Ma rendkívül sok róka hí
zeleg. hogy ktejttesse a holló szájából u 
sajtot. Mindenki csak a saját sajtját akarja 
biztosítani és nem törődik a nemzet egyete
mes érdekeivel.

Egyik legfőbb programpontunk az 
összeférhetetlenségi törvény korszerű 

reformja.

Ma sokan idegesek már a kritika miatt is. 
Mi demokráciát akarunk és pedig keresz
tény demokráciát, amelynek legszebb pél
dája a magyar hercegprímás.

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitány
ságon Rzezníkov Anna, a tragikus körül
mények között nemrég elhunyt Rzezníkov 
Gyula esernyőgyáros nővére ,és rendkívül 
érdekes bejelentést tett a rejtélyes és mind
eddig kibogozatlan bűnügyben.

Rzezníkov Anna elmondotta, hogy körül
belül kél héttel ezelőtt megjelent a Ráday- 
Utcai üzletében — amit elhunyt fivérétől 
örökölt — egy elegáns, vállas ötvenév 
körüli férfi, aki Tóth István hírlapíró néven 
mutatkozott be. A magát hírlapírónak neve
ző férfi egy nagy napilap munkatársának 
mondotta magát. Elmondotta, hogy ő már 
régóta figyeli e bonyolult bűnügy fejlemé
nyeit s mintán úgy látja, hogy a rendőrség 
mindeddig nem tudott megfelelő eredményt 
produkálni, ő hajlandó nyomozást folytatni, 
annál is inkább, mert már eddig is

olyan adatok vannak birtokában, 
amelyeknek segítségével világosságot derít
het a rejtélyes bűnügyre. Az elegáns férfi 
jelentkezésekor megmondotta, lakáscímét és 
telefonszámát is.

Rzezníkov Anna, aki az utóbbi időben 
maga is kutatott és nyomoztatott az ügy
ben, érthető örömmel fogadta a jómegjele- 
nésü urat, akinek első -dolga az volt, hogy 

költség elmén ötven pengőt vett fel

Rzezníkov Annától, majd alaposan kifag
gatta, vájjon mit tud az ügy újabb fejlemé
nyeiről. Rzezníkov Anna gyanútlanul közölt

| vele mindent, igy art a mindeddig ismeret
len tényt, hogy

RZeZnlkov Gyula halálos ágyán nem a 
letartóztatott Kiszély Bélát, hanem egy 
másik fiatalembert vádolt meg azzal, 

hogy rajta a halálos szúrást ejtette.
Az állítólagos hírlapíró erre azonnal felke
reste azt a fiatalembert, közölte vele gyanú
ját, de a megvádolt fiatalember nevetve uta
sította vissza a vádat és Tóth fengegetősé- 
seirc sem reagált.

Tóth István ezután kihallgatta Rzezníkov 
Gyula személyzetét is, akik szenzációs val
lomást tettek arról, hogy

Rzezníkov betegsége alatt üzletének 
raktárából állítólag mintegy másfél- 

mlEiárd korona értékű árut vittek el

s alig negyvenmillió korona értékű árut 
hagytak vissza.

Rzezníkov Anna örömmel látta az állító
lagos hirlagiró tevékeny kedését, aki azon
ban néhány nap múlva

váratlanul eltűnt
Rzezníkov Annának nem tűnt fel az újság
író távolmaradása, mert azt hitte, hogy 
valamerre folytatja nyomozó munkáját. An
nál nagyobb volt meglepetése, amikor a 
napokban találkozott Barnást Józsefnéval, 
aki elhunyt fivérével közös háztartásban élt 
és az asszony közölte vele, hogy

nála Is megjelent egy Tóth nevű áHitő- 
tagos hírlapíró és átvette tőle Rzezníkov 
Gyula nála lévő nagyértékű ékszereit 

azzal, hogy azokat eljuttatja Rzezníkov 
Annához. A meglepett Rzezníkov Anna ki
jelentette, hogy ő ékszerek átvételére senki
nek sem adott megbízást, de az ékszereket 
nem is kapta meg.

Most már gyanúsnak tűnt fel előtte a do
log. Elment a Lajos-utca ISI. számú házba, 
amelyet Tóth István lakcíméül mondott be 
annakidején és itt azután a legnagyobb 
megdöbbenéssel állapította meg, hogy a be
mondott helyen egy

teljesen üres telek ált
Rzezníkov Anna, aki most már látta, hogy 

szélhámossal volt dolga, a rendőrségre sietett 
és bejelentette az ügyet a főkapitányságon 
ahol megindították • nyomozást a szél
hámos álhirlapiró kézrekeritésére.

UJTERMÉSŰTEA
QUEEN’S BLEND
A le?nenae’abb aranylevelű fajták iGoidon 
tipa) keveréke. A legfinomabb Darleoling erő
teljes ízével, gyönyörű aötét lelöntós Kb. /« 
angol font P 4.40.

Titokzatos csontvázát találtak 
egy Dudái kertben, 

ahol a KammOn után román kamu táborozlak
A rendőrség vdiomenye szerint egy nehány evvel ezelőtt 

elkövetett DOncseiekmeny jutott napvilágra
Vasárnap délelőtt a budapesti főkapitány

ságon egy titokzatosnak látszó ügyben indí
tottak nyomozást s e pillanatban a látszat 
arra enged következtetni, hogy a véletlen 
folytán a rendőrség tudomására jutott eset 
egy nemrégiben megtörténi és eddig még ki 
nem derített gyilkossággal áll összefüggés
ben.

Szombaton a késő esti órákban, nem 
messze a Szarvas-féle vendéglőtől Fodor 
János kertész Széher-utca 40. számú telkén 
a legények munkaközben arra lettek figyel
mesek, hogy az ásójuk valami kemény 
tárgyba ütközik. Óvatosan folytatták mun
kájukat és amikor nagy körülményesen fel
bontották a puha, lágy földet, legnagyobb 
meglepetésükre

egy teljes emberi csontvázat találtak a 
gödör mélyén.

A különös lelet érthető rémületet keltett a 
kertészlegények között és a borzalmas 
csontváz feltalálásának híre az érdeklődők 
egész seregét vonta a helyszínére a késő éj
szakai órákban.

Nemsokára megérkezett az Őrszemes 
rendőr is, akinek értesítésére az I. kerületi 
kapitányságról rendőri bizottság szállott ki 
a Széher-utca 40. számú telekre és meg
indította a nyomozást. A rendörorvos a 
helyszíni vizsgálat alapján a csontvázat tette
sen épnek találta. A koponya tetején 
néhány szál hajat is talált, amiből arra kö
vetkeztet, hogy

a hulla elfödelése legfeljebb hat-hét, 
esetleg nyolc évvel ezelőtt történhetett.

A hús a nedves, agyagos földben teljesen 
leszáradt már a csontvázról. A rendőr- 
orvos megállapításai után a teljesen ép 
csontvázat nem szállították be az antro
pológiai intézetbe, hanem Intézkedtek, hogy 
azt a törvényszék i orvostani intézetben 
vizsgálják fölül annak megállapítása végett, 
hogv hány évvel ezelőtt került a halott a 
földbe A rendőri bbottség egyébként ■ 
helyszínen megindította már a nyomozást- 
amelynek »z lett az eredménye, here jelent
hetett több környékbeli tanú, akik előadták, 
hogy a kom műn bukása után a Budapest
ről bevonuló román hadsereg egyik vadász

zászlóalja táborozott ebben a veteményes 
kertben, akik

annak Idején terrorjukkal és durva 
magatartásukkal rettegésben tartották 
a környékbeli lakosságot és egyesek 
tudni vélték azt Is, hogy ebben az Idő

ben többen nyomtalanul eltűntek 

és igy véleményük szerint nincs kizárva az, 
hogy a román katonák egyik áldozata nyu
godott néhány esztendeig a Széher-utcai ve
teményes kertben.

A rendőrség a főkapitányság eltűnési osz
tályán folytatja tovább a nyomozást, amely
nek során átvizsgálják a kommünben és a 
kommün utáni időkben történt eltűnések
ről szóló jelentéseket. Remélik, hogy ennek 
alapján sikerülni fog megállapítani, hogy a 
környékbeli lakosok közül ki tűnt el nyom
talanul és igy talán világosság derül arra, 
hogy került a titokzatos csontváz a Széher- 
utcai telek földjébe.
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Éjszakai rablótámadás 
a Jerney-utcában

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka su- 
5jos sérüléssrl végződő rablótámadás történt a 

erney utcában
Igari Imre villamoskalauz Hausknechf Nán

dor kertésszel iddogált az Egressy utón egy 
vendéglőben. Később kórtyázní kezdtek éa e 
közben hozzájuk csatlakozott egy ismeretlen 
fiatalember, akinek ajánlatára azután az ital 
áráért folyt köztük tovább a játék.

Záróra előtt néhány perccel a fiatalember 
elköszöni és eletetett. Röviddel utóbb Igari és 
Hausknecht is eltávozott. Alig haladtak néhány 
lépést,

a sötét Jerney álcában hirtelen eléjük 
toppant egy férfi, aki a meglepett embe
rekre vetette magát, miközben Igarlt fején 

én hátán megszűrte,
majd Hauskntchtre támadt, akit jobbkezefején 
"beillett meg. Igarí összeesett, barátja pedig 
elmenekült

Aje Ismeretlen támadó ezután még több kés- 
arurdnt ejtett a szerencsétlen emberen, azután 
kifosztotta és az éj sötétjében eltűnt. Ignrit va
sárnap reggel a járdán találták meg vérbe
fagyva, majd az Őrszemen rendőr intézkedé
sére a mentők a Kun-utcai kórházba szállítot
ták, ahol megállapították, hogy az egyik szű
rés a tüdején sebesitette meg e igy életben ma
radásához kevés a remény.

A déli órákban a rendőrség n kórházban ki
hallgatta Igari Imrét, aki elmondotta, hogy 
amikor elvesztette eszméletét, az ismeretlen 
férfi kifosztotta őt

A főkapitányságon megindították a nyomozási 
az ismeretlen rablótámadó elfogatása céljából. 
A merénylettel egy rákosszentmihályi kőmü- 
veslegényf gyanúsítanak, aki a két fiatalcberrel 
az Egressi-utl vendéglőben kártyázott.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zis! adta ki: Jobbára borult idő várható, 
esetleg kisebb lecsapódásokkal és egyelőre 
még tooábbi hősűlgedéssel.

— Búd pénzügyminiszter Párádon. 
Egerből jelentik: Párád fürdőhelyen nagy
ban készülődnek Búd János pénzügyminisz- 
fogadtatására, aki a hét elején érkezik Pa- 
yédra. hogy kipihenje a költségvetés elké
szítésének fáradalmait. Hir szerint a mi
niszter fiz napig marad Párádon.

— Dr. Tornay József egyetemi magán
tanár tragikus halála. A legszélesebb körök
ben megdöbbenést és osztatlan részvétet 
keltet! dr. Tornay József egyetemi magán
tanár hirtelen halála. A kiváló professzort 
57 éves korában tragikus körülmények kö
zött ragadta el a halál: szombaton este, egy 
keresztelési ünnepségen vett részt dr. Ru- 
zics Jenő, a Földhitelbank ügyészének csa
ládjánál és itt fogta el a szivgörcs, mely 
pillanatok alatt végzett vele. Dr. Tornay Jó
zsef elsőrangú belgyógyász volt, akinek tu
dományos munkássága maradandó értéke a 
magyar közegészségügynek. Közismert voll 
szerénységéről és jóságáról. Legutóbb a fő
város a Telepi-utcai közkórház belgyógyá
szati osztályának élére állította, s alig két 
hete, hogy itt lelkes ünneplés keretében 
installálták. A tragikusan elhunyt profesz- 
szort a főváros a maga halottjának tekinti 
és díszsírhelyen fogja eltemettetni. özve
gyén és kél gyermekén kívül halálát széles
körű rokonság, közte Tornay Gyula festő
művész és Bizony László kollegánk csa
ládja gyászolja.

— (iyllknaaág Gyöngyös határában. Gyón 
gyös határában a vasúti töltésen szétron- 
•aolt fejjel holtan találták Tőzsér János 20 
éves jásrárokszóllási béreslcgényt. A nyo
mozás megállapította, hogy kocsmai mula
tozás ulán, mikor hazament, megtámadták 
ás megölték, holttestét pedig a sínekre fek
tették, hogy azt a látszatot keltsék, mintha 
vonat ütötte volna el. Eddig négy embert 
vettek őrizetbe, akiket a gyilkossággal vá- 

ólnak.

Bethlen miniszterelnök 
nem ad elégtételt Nagy Emilnek

Az utóbbi napokban hire járt, hogy Beth- 
len István gróf miniszterelnök és Nagy Emil 
között békés megegyezés jön létre. Az elter
jedi hirek szerint igen előkelő politikus 
közvetít a miniszterelnök és Nagy Emil 
között

A Hétfői Napló munkatársa ebben az 
ügyben beszélt

Nagy Emil
volt igazságflgyminiszterrel, aki a kővetke
zőket mondotta:

— Valóban folynak közvetítő tárgyalá
sok köztem és a miniszterelnök ur között. 
Én a magam részéről kész vagyok a béke 
létrejöttéhez hozzájárulni — de nem min
den feltétel nélkül.

Azt kívánom ugyanis, hogy a miniszter* 
elnök ur az egységes párt értekezletén 
mondott beszédének reám vonatkozó

részét helyesbítse és adjon nekem elég
tételt

Ahhoz, hogy elégtételt kapjak, minden kö
rülmények között ragaszkodom. Ha az affér 
olyan természetű lett volna, lovagias útra 
tereltem volna az ügyet, igy azonban, ha 

elégtételt nem kapok, a bíróságtól kérek 
magamnak elégtételt.

A Hétfői Napló munkatársa

Delhién István gróf miniszterelnök köz
vetlen környezetében

Nagy Emil kívánságával szemben azt a fel
világosítást kapta, hogy

a miniszterelnök nem hajlandó Nagy 
Emilnek elégtételt szolgáltatni,

egyszerűen azért, mert Nagy Emilnek nincs 
igaza.

így tehát a béke megkötéséről — leg
alább egyelőre — nem lehet szó.

Hat lövéssel 
leteritette vetél ytársát

Pécs, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres 

dráma játszódott le ma este a Gross-féle 
bányatelep előtt. Az esti órákban arrafelé 
sétált Keresztes Ede 28 éves szabósegéd egy 
kiskorú lánnyal Séta közben szembetalál
koztak Wingelbauer József 65 éves kőfejtő
vel, Wingelbauer odalépett a párhoz és 
felelősségre vonta a fiatalembert, hogy mit 
keres a lány társaságában. A szabósegéd 
ingerülten válaszolt, mire az öreg kőfejtő 
rákiáltott:

— Majd ellátom a bajodl Úgyis rég le 
akarok számolni már veled!

Ezzel a fiatalemberre támadt s ütlegelni 
kezdte Egv ideig igy dulakodtak, majd 
Keresztes Ede

előrántotta forgópisztolyát ég hat lövést 
adott le ellenfelére.

Wingelbauer véresen, eszméletlenül terült 
el a földön. A szabósegéd érré maga ellen 
fordította a revolverét, de abban ekkor már 
egy golyó sem volt. A járókelők közül töb
ben a lövés zajára a dráma színhelyére 
siettek, mire

Keresztes Ede elmenekült
Wingelbauer Józsefet beszállították a kli

nikára, ahol megállapították, hogy két golyó 
a hasán, egy golyó pedig a jobb lábán ta
lálta. Azonnal megoperálták, de állapota 
teljesen reménytelen s a késő esti órákban 
már haldoklott.

A rendőrségen nyomozást indítottak a 
merénylő kérrekeritésére, de nem tudták 
megtalálni. A késő esti órákban aztán Ke
resztes Ede önként jelentkezett a rendőrsé
gen, ahol nyomban letartóztatták.

— Franciák győztek a nagy nemzetközi 
kerékpárversenyen. Páriából jelentik: A 20 
kilométeres nemzetközi cross country ke
rék párversenyen, amelyen főként Belgium, 
Franciaország, Svájc és Luxemburg kerék
párosai veitek részt, a francia Foucauz lett 
első 55 perc 51 másodperc alatt. A nemze
tek közötti pontversenyben szintén Fran
ciaország foglalta el az első helyet

— Gyógynövénykongresszos Kecskeméten. 
Kecskemétről jelentik: Vasárnap Kecskeméten 
országos győgynövénykongresszust tartottak, 
amelyen részt vettek az összes érdekeltségek 
képviselői. Több javaslatot fogadtak el, ame
lyekkel a magyar gyógynövénytermelést és 
exportot kívánják szolgálni.

— Mcgmérgezte magát. Horváth Teréz 38 
éves gyári munkásnő a Fáy-utca 72. számú ház
ban lévő lakásán gyufaoldattal megmérgozte 
magát. A mentők súlyos állapotban szállították 
ar életunt nőt a Rókus-kórházba.

— Balesetek. Tóth Istvánná Madách utca 20. 
számú házban lakó 23 éves háztartásbeli asz- 
szony Újpesten a Piac téren elesett és fején 
súlyos sérüléseket szenvedett — Csenger János 
Újpest, Berni utca 1. számú házban lakó 19 
éves gyári munkás lakásán egy 12 tnm-es fór- 
gópisztllj-al játszott, amely elsült és Csenger 
jobb karját súlyosan megsebesítette. — Stefkó 
Erzsébet Újpest, Lőrinc utca 43. számú házban 
közben forró TngkőoIdaftaJ leforrárta magát. 
Az újpesti mentők valamennyiüket súlyos álla
potban szállították a gróf Károlyi kórházba. — 
Baubak László 24 éves postatiszt, aki a Kis
diófa-utca 7. számú házban lakik. Zugligetben 
sielés közben elesett és súlyos sérüléseket szen
vedett. A mentők az Uj Szent János-kórházba 
szállították.

— Válóper elől ■ halálba. Vasárnap a 
délelőtti órákban Szegeden a Somogyi-telep 
730. számú házban Baross József műszerész 
összeszólalkozott feleségével. A jelenet egyre 
hangosabb lett, mire a férj azzal vetett vé
get a vitának, hogy nem tud tovább igy élni 
és hétfőn beadja a válókeresetet. Borossné. 
ezen a kijelentésen annyira elkeseredett 
hogy kiszaladt a konyhába és még mielőtt 
a házbeliek észrevették volna, egy pohár 
zsirszddát ivott. A mentők súlyos állapotban 
vitték be a közkórházba.

— Peresei Ferenené emlékünnepélye as unl- 
tártns templomban. Az Unitárius Leányegyesü
let vasárnap délután négy órakor a Kohári- 
uteai unitárius templomban nagy és előkelő 
közönség jelenlétében tartolta meg perezel Fe
renené, Korma Flóra emlékére rendezett em
lékünnepélyét. A szép műsor dr. Molnár Jenő 
Antal orgonnmüvész egyházi énekével kezdő
dőit, majd dr. Csíki Gábor missziói lelkész ol
vasott bibliát. Nagy Ilona hegedümüvésznő já
téka, Simonyi Györgyike és Premusz Juliska 
szavalata után Buzogány Anna fővárosi taní
tónő olvasta fel: „Emlékezés Pcrczelné Kozma 
Flóra" címen ar unitáriusok nagyasszonyáról 
stőló emlékbeszédéi. A kegyeletei ünnepély ar 
Unitárius Lcánycgycsület elnökének, dr. 
Enyedy Róbert né, Pilnkösti Mária záróbeszédé
vel ért véget.

— KéménytOi. Vasárnap délután n Margit- 
ulea 17 számú ház egyik kéményében a be
épített gerenda füzet fogott a kipattanó szikrá
tól. A tűzhöz kivonult a II. kerületi tflzőrség. 
Wundrrileh főtiszt vezetésével, amely a tűzet 
egy órai munkával eloltotta.

— Ankét u rokkantsági és öregségi bizto
sításról. Vasárnap délelőtt a népjóléti mi- 
niszt-rlumban Vass József elnökletével an
két volt, amelyen többek között Dréhr Imre 
népjóléti államtitkár, Papp Géza helyettes 
államtitkár és Horváth István dr., a Mun
kásbiztositó Pénztár alelnőke vettek részt. 
Az ankéten az öregségi és rokkantsági biz
tosításról szóló törvényjavaslatot tárgyalták. 
Értesülésünk szerint ezen az ankéten elvé
gezték az utolsó simításokat is a javaslaton, 
úgyhogy azt Voss József népjóléti miniszter 
már a jövő héten a képviselőház elé ter
jesztheti.

— Kereskedői gyűlés Szegeden. A Szegedi 
Kereskedők Szövetsége vasárnap délelőtt a 
Kamara nagytermében nagygyűlést tartott, 
amelyen Vértes Miksa elnök indítványára 
elhatározták, hogy országos akciót kezde
ményeznek a kiskereskedelem hitele érde
kében. Határozati javaslatot fogadtak el, 
amely szerint országos mozgalmat indítanak, 
hogy a kormány a kiskereskedelemnek is 
juttasson olyan hitelt, mini a kisiparnak, 
a mezőgazdaságnak. Dr. Kertész Béla fel
szólalása után a javaslatot azzal toldották 
ki, hogy országos akciót kezdeményeznek a 
kereskedők között a forgalmi adó eltörlé
séért is.

— FogorvoskongreMEns Kaposvárott Va
sárnap folytatták Kaposvárott az országos 
fogorvoskongressrus tanácskozásait, ame
lyen mintegy kétszáz orvos vett részt A 
kongresszuson Vétek György dr. polgármes
ter is megjelenL A kongresszus vasárnapi 
napján dr. Csilléry András országgyűlési 
képviselő és dr. Szabó József egyetemi ma
gántanár tartottak előadást, mely után ban
ketten jöttek össze a kongresszus résztvevői.

... Magyarorsság UlságkatalógnM. A hirdetési Iroda 
ma mér nem csupán kózvetitó a hirdető és az újság 
kózótt. hanem ennél sokkal több: ar Ötletember tanács
adó)*. amely megmutatja és egyengeti ar utat m vevő- 
kózónségher. Ért ma már minden modern kereskedő 
ás gyáros tudja, éppen azért különös érdeklődésre Un
hat számot a Rudolf Mossa Részvénytársaság hirdetési 
osztályának most megjelent, pompásan kiállított Újság
katalógusa, amely nagyszert! tanácsokat ad a-hirdetők
nek a hirdetés szövegére nézve és a hirdetés terve
zése tekintetében is útbaigazításokkal czolgál Meg- 
mondja hogy mik . a jé hirdetések, amelyekkel a lég. 
kisebb költség mellett a legnagyobb sikert lehet elérni.

— Av Otthon-kör közgyűlése. Az Otthon 
Írók és Hírlapírók Köre vasárnap délelőtt tar
totta Szlklag János elnöklete alatt ez évi ren
des közgyűlését Az elnök indítványára Holtig 
Pálnak, a Kör elhuny*, elnökének érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítették meg. Ezután meg
ejtették a tiszlujitást. Az elnöki teendőket 
Rákosi Jenő vállalta. Alelnökök dr. Balassa Jó
zsef, Hegedűs Gyula, Kun Andor és Sziklag 
János lettek. Főtitkárnak Sülé Antalt, igazga
tónak Farkas Imrét, gazdának Nádor Jenőt, 
tiszteletbeli tagnak Bónltz Ferencet választot
ták meg. Ezenkívül 26 választmányi tagot és 24 
póttagot delegállak. A közgyűlés az alapszabá
lyok kisebb módosítása után, Rákosi Jenő be
szédével fejeződött be.

— Nagygyűlés a halálsorompó ellen. 
Zugló és környékének lakossága vasárnap 
délelőtt népes gyűlésen követelte a Thököly- 
uti halálsorompó megszüntetését. Usetlg 
Béla képviselő kijelentette, hogy a parla
mentben is szóvá teszi a kérdést Egyébként 
már eddig is tárgyalást folytatott a kereske
delmi miniszterrel, aki hajlandó az ügyet 
közmegelégedésre megoldani. Bródy Ernő 
hangsúlyozta, hogy a vasuti vonal eltávoli- 
lásával felszabaduló értékes telkek egy- 
tizede fedezné a pályaelhelyezés költségeit 
Magyar Miklós bizottsági tag hangoztatta, 
hogy nemcsak városfejlesztési okokból, de 
az egyre ismétlődő halálos kimenetelű bal
esetek miatt is meg kell szűntetni a so
rompót Ezután Vanczák János képviselő 
és dr. Földváry Béla szólaltak fel, majd a 
gyűlés határozati javaslatban követelte a 
várostól és a kormánytól a halálsorompó 
eltávolítását.

— Levine Moszkvába repül. Párisból je
lentik: A Journal newyorki jelentése szerint 
Levine szombaton reggel Stutz pilótával és 
Bull Mabei asszonnyal, mint utassal felszál
lott A repülőgép 2000 liter benzint vitt ma
gával. Azt hiszik, hogy közbeeső leszállás 
nélkül Moszkvába akar repülni. A Journal 
későbbi kiadásának newyorki távirata sze
rint Levine. aki szombaton reggel fel akart 
szállni, a rossz idő miatt kénytelen volt el
ejteni tervét

— Fodrássverseny a GeBért-széTlőban. A nő! 
fodrászipartestület vasárnap délelőtt a Gellért- 
szállóban Vágó Viktor elnöklete alatt diszülést 
tartott, amelyen a külföldi rokon ipartestüle. 
tek küldöttei U megjelentek. A diszülés után 
kiállítást rendeztek a borbélyszakma cikkei
ből A kiállítást verseny követte, amelyen els£ 
dijat Stingel Pál, második dijat Reich Jőzseé 
nyert. — A női fodrászok vasárnap délután 
tartott kiállításán a megjelent szakértők köré
ben nagy sikert aratott a Coryse parfumes de 
Luxé Paris illatszerbemutatója, valamint a Jo- 
hann Maria Farina gegenüber dem Rudolf- 
platz kölnivizeinek kiállítása. A Henne Lori- 
rientol cég vezérigazgatója, 1. Mai tanár, sze
mélyes közreműködésével nagysikerű • hajfestő 
bemutatót tartott.

— Rablótámadási a Budaörsl-nton. Wein* 
hardt Viktorné nyug. máv. altiszt felesége, 
aki a Budaörsi-ut 1957. brsz. házban lakik, 
bejelentette a főkapitányságon, hogy Kelen* 
földön, a Budaörsi-uton ismeretlen tettes 
megtámadta és kezéből a retiküljét kisza
kítva elmenekült. Az ismeretlen tettes kézre* 
kerítésére a főkapitányságon megindult < 
nyomozás.

— Házasság. Zahler Magda és dr. Markovit! 
Károly, Batávia, házasságot kötöttek.

— Okollcsányl alispánt baleset érte. Okolt* 
csányi Imre hevesmegyei alispán Egerben vé
letlenül egy gödörbe lépett, úgy hogy boka- 
fleamodást és dobszalagszakadást szenvedett. 
A sebesülés nem súlyos, de Okollcsányl Imre 
alispán hosszabb ideig lesz kénytelen őrizni 
az ágyat.

— Életuntak. Szilágy! Jenőné 23 éves háztartásbeli 
asszony u Szigony utca 37. számú házban lévő lakásán 
nagymennyiségű aszpirinnel. — Bugárszky Zsigmondná 
háztartásbeli • Kazár-utca 7. számú házban lévő laká
sán nagvroennyfségn aszpirinnel, — Linek József asz-- 
talossegcd Pestújhely, Apponyi Albert-ut 52. számú 
házban lévő lakásán ismeretlen méreggel megmérgeztp 
magát — Zamer Mária 32 éves háztartásbeli leány 
Visegrádi-utca 155. számú házban lévő lakásán 1ugkn» 
oldattal. — Oláh Gábor 35 éves vasőntő munkás Kis
pest, Pannonla-uten 5. számú házban lévő lakásán lug- 
kóoldattal megmér gezta magát Az életuntakat a mén- 
tők súlyos állapotban szállították kórházba.

— EllQntek. Bartos László 15 éves ászt alostanone Pa- 
terdy-utca 3. számú házban lévő munkahelyéről, — 
Máskly Géza 17 éves iskolát tanuló tzOleinek Váci-úr 
157. számú házban lévő lakásáról. — Zaut János 14 
éves péktsnonc Thőköly-nt 23 számú házban lévő 
munkahelyéről eltOnt. Az élt önt ek felkutatására a fő
kapitányságon megindult a nyomozás.

Kárpitosáru, vas- 
és rézbutorgyára

Srfinyel, pokróc, ingatta;, 4ey- és ssi 
taltcrltók minden/kivitelben kaphatók 
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SZÍNHÁZ
A kocsi tálalva van!

avagy
művészi ripacselőadás a Fővárosi Operettszinházban

Ne tessenek méltatlankodni, mikor a fenti 
eimet és az alant felsorolt neveket elolvassák. 
Igen, olyan valódi kulyabagosi ripacselőadás! 
volt szerencsénk tegnap éjjel a Fővárosi Ope- 
zetlixinházban Nagy Jenő színész jubilórls 
„Nebántsvirág" előadásán végignézni, amilyet 
valaha jókedvűen csak a régi ripacsősök 
produkálhattak. A pesti ripacselőadás szerep
lői — mindannyian elsőrangú művészek — 
tudniillik úgy viselkedtek a színpadon, mintha 
nem is frakkos urak és vakító dckoltázsu höl
gyek, hanem rámáscsizmás kisgazdák és az 
Önkéntes tűzoltóság válogatott legényei ültek 
volna a nézőtéren. A színészek azonban ezt 
annyi kedvességgel, elánnal és lehet mondani, 
commedia dell’arte művészetével tették, hogy 
nem lett baj a dologból — sőt!

Ha Hervé klasszikus operettjét a maga sza
bályos naivitásában, unalmában, eredendő fél- 
axegségével adták volna elő, akkor az a kö
zönség, amely művészi pikantériánál is több 
•rinésztőrténelmi dokumentumot jött nézni 
He —■ az éjjeli félháromlg húzódó előadáson 
feltétlenül elaludt volna.

L
Viszont szabályos ripacselőadás volt tegnap 

éjjel féltizenkeltötől félháromig, amikor tíz
tizenöt sztárszinész és sztárhölgy statiszta sze
repet vállalt azon az előadáson, amelyből 
egyetlen-egy próbát sem tartottak és amelynek 
négy főszereplője közül három: Berky Lili. 
Rátkai Márton és Kiss Ferenc soha sem ját
szották ezt az operettet. A színészek Hegedűs 
Gyula, Kabos Gyula. Rótt Sándor, Salamon 
Béla, Radó Sándor, Kompóthg Gvula, Lóránt 
Vilmos, Szenes Ernő, Fejes Teri, Posner Magda 
Haraszti Hcrmin olyan kabarét rendeztek oda • 
főnt a színpadon, egymásnak, egymás mulattn- 
tására, annyi bonhomiával, kedvességgel, öt
lettel és ripacstrükkel próbálták egymást za- 
varbahozni, megnevettetni, annyira megszaba
dultak a színpad és a rendező diktálta fegye
lemtől, olyan fékevesztett és emberi volt a 
szabadulásuk, hogy a közönség orkánszerilen 
harsogva nevetett együtt a színészekkel. Éhből 
talán szabad azt a tanulságot is levonni, hogy 
minden igazi, östehetségü színész mélvén 
szunnyad valami az ősszlnészböl, a rlnacsből. 
•ki valaha ekhős szekerekkel járta a szenve
déseknek ama különös orszngutját, amely 
rendszerint egy kis falusi fészerbe vezetett.

!L
Somogyi Nxssi például kétszavas statiszta- 

szerepben jött • színpadra. Semmit sem csinált 
mák ezt rebegte el:

— Igen anyám!
Mégis minden lépését dörgő taps kísérte, 

tengtek a pocakok a páholyokban és gutaütés 
környékezett meg egy pár vastagnyaku urat. A 
hölgyek szabadjára eresztett torokkal gurguli- 
aálták ki magukból a kacagó rohamokat.

Hát amikor bejött Kiss Ferenc és ezt mond
ta Nnxinak, aki statisztaként lapult meg a szín
pad szélén:

— Mintha láttam volna már valahol/ Na 
Bégre, méltó helyet kapott!

Hogy robbant most ki a jókedv, hogy derül
tek ki az arcok a huszpengős helyeken isi 
Hogy borultak össze a nevetéstől a színpadon 
is a színészek, amikor Nusi egy következő je
lenetében igy szólt:

— A kocsi tálalva vanf

HL
Míg a nézőtéren és a színpadon kacagtak, 

tapsoltak, addig a súgónak volt ideje betaní
tani a következő jenetet. Éppen ezért ne, feled
kezzünk meg a súgóról sem, aki tegnap este 
— minden malicia nélkül mondom — a leg
főbb szerepet játszotta. Az öreg, tehetséges Né- 
gyessy Mátyás a Nemzetiből nemcsak súgott,

hnnem játszott, táncolt, énekelt és rendezett is 
egyben odalent a sugólyukban.

Aranyos volt .amikor a második felvonás
ban Posner és Simon Gizi kisasszonyok elfelej
tették a szerepűket és Négyessy bácsi a súgó- 
lyukból hangos utasításokat adott a szín
padra.

—,Két öreg kőristanö mondja el helyettük a 
szerepet!

És elmondták.
IV.

Dft az sem volt kiskutya, hogy Kabos a 
párisi Boulevard-Theatre igazgatójából ripacs- 
direktort kreált a második felvonásban, Az 
orrán „paraszlvörössel", dupla frakkjában, 
barna derékszijjával, lógó ingmellével, sárga 
cipőjében olyan volt, hogy taníthatják őt a rí- 
pacskolléginmban! Kabos ezenkívül alaposan 
megtréfálta a Jubiláns Nagy Jenőt, aki har
mincévi megérdemelt sikerekben gazdag, de 
mégis csak cpizódszinészkedése után most egy
szer egy nyúlfarknyival nagyobb szerepet sza
kított magának. Noshát Kabos egyszerűen nem 
hagyta elmondani Nagy Jenőnek a szerepét. 
Bármit mondott Nagy Jenő, folyton belcbe- 
szélt és a szegény olt állt a tapsok pergőtüzé
ben. az ünneplés középpontjában, anélkül, 
hpgy szerepét elmondhatta volna.

Pedig biztosan jól betanulta!
A felvonás végén azért mégis jól esett neki 

a függöny előtti taps. A szemébe könny gyűlt. 
Meghatottan hajlongott és kezet csókolt Honthy 
Hannának.

órakor

A VÁROSI SZÍNHÁZ HETE:

V.
De ünnepélyes hangon kell beszélni Hegedűs 

Gyuláról, Rótt Sándorról és Salamon Béláról. 
Hogy Hegedűs, ez a pompás, nagy színész a 
rlpacsmenazsériában is egyszerűen emberi volt, 
nz alakításának (egy részeg őrmester) ízt, 
szint, formát és tartalmat adott, arról felesle
ges szólni. De hogy mit csinált egyetlen jele
netében Rótt Sándor és Salamon Béla, ez min
den képzeletet felülmúl. Ez a két komikus, kát 
francia közkatonát játszott. Két-két mondat 
mindegyiknek a szerepe, azonban az egyik a 
másikat mégis hallgatással akarta kibőjtölni a 
színpadról. Bejöttek a színpadra és hallgattak. 
A közönség mégis őrjöngve tapsolt és nevetett 
s ők némán, szótlanul álltak egymással szem
ben, csak a szemük, fintoraik és mozdulataik 
beszéltek és ezzel is negyedórára megkacagtat
ták a nevetésben is kifáradt álmosodat kezdő 
közönséget.

Radó tiszt ur Salamon közlegényt haptákba 
állítja, amire Salamon kinyújtott nyakkal, fél
hülye mosollyal, feszesen ezt rögtönzi:

— Megállj, csak gyere ki az utcára, majd 
adok neked!

SZÍNHÁZI napló
A hét premierjein kínos feltűnést keltett, 

hogy egy-egy szolgálattevő rendörtisztviselő 
a nézőtérről el akarta távolítani azokat a 
belépőket, amelyeket a párisi divat diktált 
n dámák vállára. Hiába magyarázták az ér
dekelt hölgyek a rendőrtisztviselőnek, hogy 
ez a kepp nem bunda és hogy bundájukat 
már kinn hagyták a ruhatárban, a rendőr
tisztviselő erélyes felszóllitására kénytele
nek voltak megválni a toalettjüket szerve- 
sen kiegészítő belépőtől. A színigazgatók ax 
ilyen incidensek kapcsán memorandummal 
akarnak fordulni a főkapitányhoz, amely
ben

VI.
Honthy Hanna és Vendrey 
voltak és korrektek voltak.

Rátkai Márton.
Ferenc aranyosak .. ___ ____
Törzs Jenő nem jött el az előadásra, de még 
igy is, színházi szakemberek számítása szerint 
hetvenhárom millió korona gázsit kellett volna 
kifizetni a színészeknek, ha színigazgató ren
dezi a Commedia detl’art-ot.

A negyedik felvonásnál már nagyon elfáradt 
a közönség. Féihárom óra volt. Nem bírta re
keszizmokkal!

Stob Zoltán.

Minden 
este

HegedOs 
Gyula

Az utolsó bölény
KABOS G T U t A 

Fővárosi Operettszinház

Kertész
Dezső

Hatvány Lajos báró 
színdarabját visszaadta 

az egyik budapesti színház
Hatvány Lajos darabot írt saját magáról, amelyet felmen
tése esetén még ebben az évben előadtak volna — Súlyos 
elitélése miatt a színház nem meri vállalni az előadással 

járó kockázatot

IBlOiDIAKOR
népszerű ifjúsági előad '8

Hatvány Lajos Pestre érkezése első őrá 
jában érintkezést keresett és talált az egyik 
előkelő színházunk igazgatójával, akinek 
súlyos köteg kéziratot nyújtott át. A szín
ház igazgatója áttanulmányozta a kéziratot 
és meglepetéssel látta, hogy Hatvány Lajos 
széleskörű irodalmi munkássága után egy 

egészséges, pompás színművet Irt, 
amelynek alaptónusa az

orosz miliőbe vitt emigráns nosztalgiája 
hazája iránt.

Akik Hatvány életét, viszonyait és Írásait 
ismerték,

a darab tragikus hősében könnyen is
merhettek rá Hatvány lm jós báróra, 

aki darabjában minden szégyenkezés nél
kül. tökéletes őszinteséggel rajzolta meg a 
saját figuráját. A rendkívül érdekes témájú 
és pompás kidolgozású darabnak nagyon 
megörült a színház igazgatója, aki azonban 
kijelentette, hogy bár Hatvány írásait buda- 

és Hatvány könyvei Bulapok közük

dapesten jelenhetnek meg, még sem mert 
vállalni az előadásnak kockázatát a Hat- 
vany-pőr ítélete előtt.

Hatvány bizakodással várta a bünpercnek 
törvényszéki tárgyalását és remélte, hogy az 
felmentéssel fog végződni. Hatvány bárót 
tizonban az elsőfokú bíróság súlyosan el
ítélte és ez az ítélet egyszeriben megszün
tette annak a lehetőségét is, hogy Hatvány 
színdarabja ebben az évben színre kerüljön. 
A színház igazgatósága ugyanis kijelentette 
Hatvány apósának, Marton Sándor dr.-nak, 
hogy bármennyire respektálja Ilatvany írói 
kvalitásait és bármennyire elismeri a szín
darab értékeit, annak

előadásától mégis kénytelen egyelőre 
elállni.

Mikor ezt a hirt Marton Sándor a fogház
ban Hatvány báróval közölte, ez mélyen le
sújtotta a bárót, aki azt hitte, hogy a bíró
sági Ítélettől teljesen függetlenül kerülhet 
irodalmi munkássága a közönség elé.

JACKS0NG1RLS
(Alfréd Jackson személyes vezetésével)

a nagy világvárosi műsor keretében a

(Alfréd Jackson személyes vezetésével)

a nagy világvárosi műsor keretében a

ROYAL ORFEUMBANROYAL ORFEUMBAN

kérik a főkapitány! intézkedést

a hölgyek toalettjének megvédése érdeké-- 
ben. Köztudomású ugyanis, hogy sajnos, az 
elegáns hölgyek legnagyobb része nemcsak 
színdarabot nézni, hanem ruhát mutogatni 
is megy a színházba, igy fölösleges rendőri 
intézkedésekkel kár volna a hölgyeket 
ebben a szórakozásukban megzavarni és a 
színháztól elriasztani. Elvégre akinek szín
házi belépője van, az hordhassa n színház
ban is Poiret mester által diktált ruhadarab
ját, ha már a férj kiizzadta az árát.

Molnár Ferenc teljes elvonultságban él 
budai lakásában, bármennyire feltűnő az, 
hogy az amerikai diadalok után hazaérkező 
irót
sem hivatalosan, sem barátai nem ünnepelték 

Molnár Ferenc ugyanis elhárította magáról 
a Magyar Színházban tervezett díszelőadást, 
és azt a diszbankettet. Amelyet részére a 
Magyar Pen Club rendezni szeretett volna. 
Molnár Ferenc budai lakásában uj darabja 
előkészületeit végzi és darabjának rendező 
példányát készíti el. A Magyar Színháznál 
úgy tudják, hogy ezen a héten, de legkésőbb 
csütörtökön már megtarthatják Molnár Fe
renc uj darabjának olvasópróbáját.

Vigan fut a Magyar Színházi „Trojka" a 
siker utján. A pénteki premier után a szom
bati és vasárnapi előadás meghozta a teljes 
elismerést Fazekas Imro drámájának. A1: 
Trojka előadása

a legnagyobb színészi teljesítményt 

produkálja. Makai Margit félparaszt — fél
hideg asszonya, akinek jóformán mindegy, 
hogy ki öleli. Törzs Jenő fehérhaju. Plafont 
lapozgató száműzött tudósa, aki gyilkolni 
is képes szerelméért és Kiss Ferenc bús 
vér kozák ezredese, aki a száműzetésben' 
sem törik meg dacosságában, a legpompá 
sabb hármas, amit hosszú idők után ezen 
a színpadon láttunk.

Az Éva grófnővel a Király Színház tulajdon
képpen folytatja azt az utal, amit a Mersz-e 
Maryvel megkezdett. Szír mag Albert, a kitűnő 
muzsikus az Éva grófnőben, bár tökéletesen 
modernizálta a régiszabásu operettet, mégsem 
vette át a Jazz instrumentumait, amelytől eit 
a nagy zeneszerző eddig még mindig távol
tartotta magát. A rendezés azonban éppen a( 
jazzel parallel

a revüszerűségeket hangsúlyozta kJ 

erősen az operettből és ezt olyan sikerre! 
tette, hogy a közönséget minden zökkenő nél
kül a legliraibb, legszentiinentálisabb hangu
latból a revügörlök diktálta helyzetekbe tudta 
vinni. A Király Színház ezzel meg is oldotta a 
folyton aktuális operettkérdést és elérte ázt a 
sikert, amely méltán megilleti Martos Ferenc 
és Srirmay Albert nagy operettjét.

Meleg, hangulatos ünnepet ült vasárnap dfl* 
után Komor Gyula, a Vígszínház igazgatója. 
A gyermekek népszerű „Komor bácsi‘‘-jának 
családja ma

születésnapi ünnepséget

rendezett, amelyre hivatalos volt mindenki, 
aki akár társadalmilag, akár hivatalosan szá
mot tess a színházi világban. A hangulatos házi 
ünnepségen néhány előkelő színésznő és színész 
rögtönzött előadásokkal szórakoztatta a nagy
számú vendégségei.

Kezdete 8 órakorKesdete 8 órakor Telelőn s 421-68Telelőn : 421-68

di- ■. 
SzomUat 

este Clgánykiráiy
Dybuk: Bemutató február 10.

ADMIRAL

o. ■.
JlM’iap 

este

mesén az iroseproi
ciganykiraiy

Pénteken, február 10-én mutatja be az Uj 
Színház Anaki világhírű legendáját, a DybuA-ot, 
melyet a színház Harsány! Zsolt mesteri for
dításában, művészi kiállításban és ünnepi sze
reposztásban hoz színre.

A főszerepekben Somlay Artúr, T. Hnlmy 
Margit, Gellért Lajos, Gerő Erzsi, Baló Ele

mér, Szabados Piroska, Boros* Géza, Szeyhő 
Endre, Toronyi L. Imre, Bársony István, Fe
nyő Aladár lépnek fel. A Dybuk-ot Bársony 
István rendezi és az előadásban résztvesz 
R. Szent pál Olga művészi tánccsoportja la. A 
pénteki bemutató, valamint a darab további 
előadásai iránt rendkívüli az érdeklődés.

ff

A házi jazz-band mellett 

Bécs kedvelt zoDgorahumoriistája

Magyar-utca 5. Telefon: J. 454—49.
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Gaál Franciska W1 BOLYA* Andrássy-uti Szinház
Lukács Pál a napokban 

Pestre érkezik
Elkedvetlenedett Amerikától — Levelet Irt a Vígszínházhoz, 

ameljben elmondja hazatérésének történetét
A Vígszínház ma levelet kapott Lukács 

Páltól, amelyben az Amerikában levő mű
vész bejelenti, hogy búcsút mondptt n fil
mezésnek. január végén hajóra száll és ha
zajön. A levélben Lukács Pál szűkszavúan 
elmondja, hogy a

közeljövőben nem szándékszik Ameri
kába visszatérni.

Vígszínház igazgatóságát felkéri 
még nz idei szezónban megfelelő 
juttasson neki. Lukács Pál a le-

Ezért a 
arra, hogy 
szerepeket , 
▼elében megemlékszik arról hogy amerikai 
szerződése. amelyet, Somló nevű ügynökkel 
kötött. nem volt megfelelő és Somló öt bi
zonyos dologban nem informálta helyesen. 
Lukács Pál ki akar lépni ennek a szerző
désnek obligójából és ezért tér haza.

A Royal Orfeumban elseje óta esténként a
Jacl^on görlők

ez a tizenhat pompás, fiatal táncosleány re
mek tánenrodukciója tartja bámulatban ezek
hez a csodálatos táncmutatványokhoz még nem 
ezokott pesti publikumot. Tánctudásukkal óra- 
müszerűen pontos mozdulataik dinamikai ere
jével, de egyéni kedvességükkel is lebilincse
lik a néző érdeklődését. A 3 EUerks, a 2 Hclta- 
nos é.s az arlistamutatványok egész sora méltó 
■ Royal Orfeum artista tradícióihoz. Solti Her- 
ihinnek és Dénes Oszkárnak is nagy sikere 
van. Itt említjük meg. hogy a rendőrség n Ro
yal Orfeumnak egyetlen kis cgyfelvonásosót, a 
Piroska és a Farkas cimü vígjátékot

betiftotta

A rendőri intézkedés azonban nem érintette a 
műsor teljességét.

BUDAPEST SZENZÁCIÓJA

A TROJKA ELŐADÁSA
FAZEKAS IMRE DRÁMÁJA

NASYAR SZÍNHÁZ

SI’OKT
A Hungária 120 perces játék után 

sem tudta legyőzni Pesterzsébet csapatát
A Magyar Kupa mérkőzéseivel indult meg vasárnap 

a hivatalos labdarugó-szezon
A tavaszi szezón vasárnap a Magyar Kupa 

mérkőzéseire) hivatalosan is megindult. A csa
patok szezóneleji formáját magyarázza az, 
hogy a start nem múlt el meglepetés nélkül. 
A tegnapi fotballvasárnap eseménye, hogy

■ Hangária 120 percig tarló küzdelem után 
*en tadott győzedelmeskedni a második 
Ugabell Pesterzsébet fölült amely pedig
■ mérkőzésnek egy teklntélyea részét 10

emberrel harcolta végig.
Az első fulballvasámap eseményeiről az aláb

biakban számolunk be.:

Küzdelem a Magyar Kupáért
Hangária—Pesterzsébet 111 (1 tO, Itt. 111)

A Hungária félsikeréi három okra vezethet
jük vissza. A csapatnak egyrészt tulcrős ellen
félnek bizonyult a nehéz nyári túrát abszolvált 
Pesterzsébet, másrészt a kék-fehér csapat tagjai 
mereveknek bizonyultak és végül — ez utóbbi 
aemmiasetre sem szolgálhat enyhilő körülmé
nyül — lebecsülték ellenfelüket Pesterzsébet 
Csapatából főként a fiatal, de máris nagyhírű 
Kalmár érdekelte h publikumot. A tehetséges 
Ifjú játékos egyelőre még nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket, bizonyos azonban, 
hogy még sokat fogunk hallani róla A Hun
gáriának erőssége tegnap is a védelem volt. A 
fedezetsor a második félidőben erősen vissza
esett és ennek következménye volt azután a 
támadás későbbi összeomlása.

A mérkőzés a Hungária támadásaival indul. 
• támadó akciókból azonban Pesterzsébet is 
kiveszi részét. A 11. percben Skvarek lövése n 
felső kapulécről a kapuvonal mögé pattan, 
onnan Rotllcr egy szempillantás alatt mezőny
be továbbítja, ám a biró a középre dirigálja a 
játékoL (1:0). Ezután főként a Hungáriának 
akadnak gólhelyzetei, ezeket azonban a táma
dás nem tudja kiaknázni.

Szünet után Pesterzsébet meglepően frissen 
kezdte a játékok A kitűnő védelem ügyesen 
parírozza a főként Skvarek és Hirzcr állal 
végrehajtott támadásokat sőt fölénybe Is ke
rülnek. Pesterzsébet csatárjáfékn percről-percre 
j|avul és még az sem tudja megtörni n támadás

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MO INTÉZET R.-T. KORFORGÓGÉPEIN,

A Vígszínház igazgatósága természetesen 
őrömmel fogadta Lukács Pál hazatérésének 
hírét, annál is inkább, mert müsorbcosztá- 
sóban már úgyis nagy szüksége volt Lukács 
Pál szereplésére. Az öröm csak fokozódott 
akkor, amikor a délután folyamán egy sür 
gönyt kézbesítettek ki. A sürgönyben ez 
állt:

„Hajóra szálltam, napok múlva Pesten 
vagyok!*

Értesülésünk szerint Lukács Pál először 
a Győrben lakó rokonait keresi fel és csak 
azután jön Budapestre, hogy helyét a Víg
színházban újra elfoglalja. Nagyon köny 
nyen lehetséges, hogy Lukács Pál Móricz 
Zsigmond uj darabjában, az „Úri muriban" 
már újra felléphet a pesti közönség elölt

Holnap érkezik haza Becsből Szokolay Olly, 
aki a Fővárosi Operettszinház legközelebbi új
donságának, a „Zenebohóc" cimü operettnek 
egyik főszerepét fogja alakítani.

Szokolay Olly

egyébként az Andrássy-uti Színházhoz is le
szerződött, ahol az Offenhach-nak jazzra és 
revüre áthangszerelt paródiájában fog fellépni 
Az első ilyen opcretlparódiát Harmath Imre és 
Losoncry Dezső készítették.

• A Vöröst Szinháa bet) tnthora. Hétfő: Hópehely (A. 
béliét). Kedd: Cigánykirály. Szerda: Hópehely CB. bér-

.'népszerű ífiiisAgi előadás). Szombat este: Cigánykirály. 
Vnsárnaj* délután: Mesék az iró,gépről; Vasárnap esté: 
(IgánvkIrály. WTó; Pillangók-sásköny. (Trikó Kffrá 
felléptével, A. bérlet.) 

erejét, hogy a biró közben Urbancsikot kiállí
totta A 44. perc azután meghozza Pesterzsébet 
kiegyenlítő gólját Kalmár előre adott labdáját 
Kovács II. fogja és a kifutó Fehér mellett a 
labdát a kapuba gurítja (1 :1).

A biró ezután a mérkőzést a szabályoknak 
megfelelően kétszer 15 percre meghosszabbítja, 
újabb eredményt azonban már egyik részről 
sem adódik.

HL kér. FC—Vád SE ttl (8:1)
Az újlaki csapatnak nem volt méltó ellen

fele a vidéki amatőr-együttes. A kék-fehérek 
máris nagyszerű kondícióban vannak és meg
látszott a csapaton, hogy csütörtökön is ját
szottak Különösen Drössler és Scnkey vannak 
nagy formában.

UTE—BTC 2:2 (1:1, 1:6)
A győzelmet Újpest amatőrcsapata határozot

tan megérdemelte volna, mert jobb futballt ját
szott ellenfelénél, ellenére annak, hogy a 
játékidő legnagyobb részében az UTE tíz em
berrel játszott. A BTC még lábában érezte n 
csütörtöki mérkőzést. Az UTE vezető gólját 
Futó beadásából Neumann fejelte. Ezután a 
biró Mikiiért feleselés miatt kiállította. A má
sodik félidő végén Kirschenbaum feltűnő off- 
szájd helyzetből kiegyenlít. A kétszer 15 perces 
meghosszabbítás sem hozott eredményt, majd 
az újabb, kétszer 10 perces időben Kirschen
baum vezetéshej juttatja a BTC-t. Az öröm 
azonban nem tart sokáig, mert Mersva tizen 
egyesből ismét egalizál és a mérkőzés mégis 
döntetlenül végződik.

Attila—Srombathelyl SE 4:1 (2:t)
Miskolc, február 5.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) A 
nagy gólarányu győzelem ellenére, az Attila 
nagyon gyengén Játszott, úgyhogy a közönség 
valósággal tüntetett a csapat ellen. Feltűnő 
nz Attila gyenge Játéka annál is inkább, mert 
hét hete tréningben van. Az amatőr csapat lel
kes játékáért dicséretet érdemel. A gólokat 
Siklóasy (2) és Muhorty (2), Kiéivé Hollós 
lőtték.

....................— -I
A nehéz tavaszi szezonra fel
készült csapatokon elvégezték 

az utolsó simításokat
Az elmúlt vasárnap a szezónra való alapos 

készülődés- jegyében folyt le. Még .a szombat 
éjszakai havazás sem tudta rnegakadályomi a 
vasárnapi tréningmérkőzések lebonyolítását A 
holtszezón utolsó vasárnapjának eseményeiről 
az alábbiakban számolunk be:

Vasas—Rudat 3S-a» 3 «1 (I i I). Az eredmény nem hö 
kifejezője a Játék képének, mert a 33-asok tökkel jobb 
játékot produkállak. A gólokat Grflnfeld (2). Szentmik- 
lóssv, illetve Nagy dr. (2) és Tir.ska rúgták.

Nemzeti-Ferencváros és Turul kombinált ti! (1:1). 
Trénigjellegű mérkőzés, amelyen mindkét csapat cse
léi ártott A zöld fehér játékosok közül Fuhrmnnn és 
Turav nagyszerűen mozogtak mig bz újonnan felfede
zett Tunigold csuk mezőnyben játszik elfogadhatóan.

Kispest—Jőtsef«áros fi : I (Ili). Igen szép játékot 
hozott a két proflesapat összecsapása. Kispest egyes esa-

Thunberg a gyorskorcsolyázó 
világbajnok

Carlsen 10.000 méteren 5 másodperccel megjavította Matthisen 
17 p. 22’6 mp.-es világrekordját — 1500 méteren Thunbcrg győzött

Davos, február 5.
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Az 1928. 

évi gyorskorcsolyázó-világbajnokságok küzdel
meit vasárnap befejezték Davosban. A világ
bajnoki verseny zárónapját bzenzációs, világra
szóló eredmények tették emlékezetessé.

A világbajnoki elmet Thunberg ragadta 
magához, aki 1500-on Is győzött.

A 10.000 méteres futamban a norvég Carlsen 
másodperccel megjavította Matthisen Í7 perc

22.6 mp.-es világrekordját.
Eötvös Zoltán 10.000 méteren 19 perc 10.2 

mp.-es idővel a huszonegyedik. 1500 méteren 
2 perc 29.8 mp.-cel tizenhatodik lett..

A vasárnapi eredmények a következők:

.5

Vitéz Terstyánszky (MAC) 
győzött a BBTE országos nyílt 

törversenyen
A Műegyetem vívótermében vasárnap a késő 

éjszakai órákban fejezték be a BBTE országos 
nyílt tőrversenyét, amely egyben olimpiai 
próbaversenyül szolgált. A vasárnapi döntő- 
küztjplmík eredménye a következő:

Győztes: vitéz Terstyápszky (MAG) 8 győze
lemmel. 2. Pády (MAC) 7 győz. 3. Rálnitzky 
(Tiszti VG) 5 gy. 4. Hatz (Tiszti VC) 4 gy. 5. 
Dány (MAC) 4 gy. 6. Tóth Péter (MAC) 4 gy. 
7 Slark (BBTE) 2 gy. 8. Dunay (BBTE) 1 gy. 
9. Rozgonyi (Vénfiuk) 1 győzelemmel (vissza
lépett).

Brigittenau—Kricketter 6:4.

Vasárnapi sporthírek
X Harc az Osztrák kupáért (A Hétfői Napló 

tudósítójának tclefonjclentése.) Az osztrák 
kupa vasárnapi fordulója az alábbi eredmé
nyeket hozta: Hakoah—Ausztria 3:1. WAC— 
Simmering 5:2. Admira—Sportclub 2:1. Rapid 
—Wacker 3:1. " ‘ ’ /* . “ '
Hartha—Slovan 3:2. Floridsdorf—Gersthof 4:1. 
Wacker—Rasensportfrcunde 11:0.

XA BTC meghívta! bozolőversenye. Nagy- 
számuközönség előtt rendezte meg a BTC meg
hívásos boxolóversenyét Az est legszebb mér
kőzése a Micsicsák—Kálóczy pár küzdelme 
volt.. Részletes eredmény: Szelepcsényi (FTC) 
győz Liehtenslein (BTK) ellen, Bódy (FTC) 
győz leütéssel Mészáros (BTK) ellen, Kubinyi 
(NSC) győz Tóth (BTK) ellen, Fiesentalm 
(BTC) győz Mölbacher (MÁV) ellen. Korpás 
(BTC) győz Kohn (TTC) ellen, Melbeck (BTC) 
győz Kohn (TTC) ellen, Melbeck (BTC) győz 
Vicsay (MÁV) ellen, Kulisár (FTC) győz Fried- 
inann (NSC) ellen, Szabó (BTC) győz Lendvay 
(Spárta) ellen, Micsicsák (MTK) győz Kálóczy 
(MÁV) ellen, Kelemen (MÁV) győz Mayer 
(NSC) távolmaradása miatt ellenfél nélkül.

X Egy lábtörés éa egy bordatörés volt ▼«• 
sárnap a Ha tár-utcai pályán az ott lejátszott 
ifjúsági barátságos mérkőzésen, jeléül annak, 
hogy a kíméletlen játékot kultiváló durva szel
lem már az ifjúság lelkét is megmételyezte. 
Az áldozatokat — egy kapust és egy csatárt a 
kórházban ápolják

X Sparta—Slavla 2:2 (0:6). A prágai
aranyserlegmérkőzések során vasárnap találko
zott a Sparta és a Slavla. A 20.000 néző előtt 
lefolyt mérkőzés 2:2 (0:0) arányban döntet
lenül végződött. A Slavia az első félidőben ki
lenc emberrel játszott, mert kél játékosa meg
sérült. 

HAVAS M.

patré&ze már nagyszerű formát árult el. különösen • 
csatársor szárnyal. Józsefváros szintén sréren játszott 
Góllövök: -Csendes (3), Matéíly IV. (2). Jeszmás. Pur- 
czeld, Scnkey II.. ül. Lukács (2) és Ivanies.

Pée* Baranya -Bak 111 (1:1). Egyenlő erők kü^ 
delmét mutatta a lefolyt mérkőzés. A második félidő
ben a budapesti csapat lábában a csütörtöki mérkőzés 
fáradalmai miatt visszaesett és igy Pécs Baranya meg
szerezte a győzelmet. A gólokat Dóra !., illetve Flesch 
rúgták.

Rákospalotai serlegmérköztaek.
Lipótváros- Kossuth 3 t! (! : 1). A Lipótváros lelkes 

játékkal győzte le a Kossuthot. A gólokat Jeekel. Elb- 
íinger II. és Sehreíber. illetve Kardliordó és Németh
rúgták

Rákospalota -Hús®* Sít (Itt). Palota együttes® 
nagyobb állóképességével győzte le a Húsost, amely 
még nagyon gyenge formában van. A gólokat Fessler, 
Durrnits. Senger, illetve Szántó rúgták.

Er»»ébetváros—(J. Törekvés 4 : 1 (Itt). Erzsébet
város még jobb eredményt érhetett volna el. ntert 
rengeteg gólhelyzete volt. A Törekvés tőle telhetöleg 
védekezett. Rosskopfot a bíró kiállította. A gólokat 
Gcrgics, Nagy, Alttnann, illetve Ssidl rúgták.

1500 méter.
Győztes: Thunbcrg (Finnország) 2 p. 188 

mp. 2. Evensen (Norvégia) 2 p. 20.6 mp. 3. Bal
lagrund (Norvégia) 2 p. 20.9 mp. 4. Staksrud 
(Norvégia) 2 p. 21.4 mp. 5. Nygren (Norvégia) 
2 p. 22.4 mp. 6 Larscn és Nyclde (Norvégia).

10.000 méter.
Győztes: Carlsen (Norvégia) 17 p. 17 4 mp. 

(Világrekord!) 2. Ballagrund 17 p 22.6 mp. 3. 
Staksrud 17 p. 23.2 mp. 4. Evensen 17 p. 30.2 
mp. 5. Mjelde 17 p. 31.6 mp. 6. Thunberg 17 p. 
34.8 mp. 7. társén 17 p. 42.2 mp 8. Pollacsek 
(Ausztria) 17 p. 51.4 mp. 9. Jungbluth (Auszt
ria) 17. p. 52.8 mp. 10. Nygren 17 p. 57.8 mp.

Végeredmény:
Világbajnok: Thunberg. 2. Ballagrund. 3. 

Evensen. 4. Larsen. 5. Staksrud.

X Miskolc vívói legyőzték a debrecenieket. 
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telcfönjelentése.) 
Debrecen és Miskolc városok reprezentatív 
yivógárdája vasárnap délután mérte össze ere
jét Miskolcon. A küzdelemből Miskolc vivői 
kerültek ki 10-6 arányú győzelemmel. A győz
tes csapatban Feigl 4, Gerevich 3, Spiro dr. 3, 
Barabás 0 győzelmet aratott. A vesztes Debre
cen csapatában Bcczner 2, Szentkirályi 2, Ki
rály | £s Jladiiázy 1 gyözeJcromíd .végMti*

A ^KE 5600 méteres előnyversenye vasár
nap folyt le a következő eredményekkel: I. fu
tam: Győztes: Mérő 43 mp. előny 10 p. 10 mp.
II. futam: 1. Piskor 38 mp. előny 10. 13.9 mp.
III. futam: 1. Krieger 43 mp. előny 9. p. 59.8 
mp. IV. futam: 1. Bihari 9 p. 54.3 mp. V. fu
tam: 1. Pataki 48 mp. előny 10 p. 14.8 mp. 
Végeredmény: 1. Bihari, 2. Krieger. 3. Mérő, 
4. Piskor. A tiszta időket tekintve: 1. Bihari. 
2. Winter. 3. Krieger. 4. Vita 5. Dcschán

X Csütörtökön délután Ismétlik meg a 
Hungária—Pesterzsébet kupamérkőzést A va
sárnapi sportesemények során a legnagyobb 
meglepetést váltotta ki a Hungária—Pesterzsé
bet eldöntetlenül végződött kupamérkőzése. A 
két egyesület vezetősége a meccs után már 
meg is állapodott abban, hogy a mérkőzést 
csütörtökön délután ismétlik meg a Hungáriá
ul! pályán.

A (serkentésért és kiadásért telek 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadta:
A .Hétfői Lajok- UhirvSnalaf


