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Seréül Jusztinján hercegprímás feltűnést 
kelté szentbeszédet mondott vasárnap 

délelőtt a mátyás-templomban
Ünnep! mise a pápa uralkodásának hatodik évfordulóján a budavári koronázó templom
iján - n hercegprímás szentbeszédében a cseh konkordátumra célzott és a szentszék 

rokonszenvéröl biztosította a magyarokat, akik közel állanak a pápa szivéhez

flkordononkluUlnagyWmegállt.liogvahercegprlmástláthassa
XI. Pilis pápa uralkodásának hatodik év

fordulója alkalmából vasárnap délelőtt a 
Mátyás-templomban ünnepi szent mise volt, 
amelyet maga Serédi Jusztin hercegprímás 
celebrált.

Az ünnepi szentmise alkalmiból vasárnap 
már a kora reggeli órákban özönlött a hívők 
serege a budai koronázótemplomba. A 
Szentháromság-tér négyszögét diszrahás lo- 
vasrendörök vették körül, akik a kordonon 
senkit sem engedtek keresztül. A templom
ba csak, meghívóval lehetett belépni. Minden
kit szigorúan igazoltattak.

A kordonon kívül ezrével állt a tömeg, 
amelynek egyetlen óhajtása az volt, hogy 

az uj hercegprímást láthassa.
Háromnegyed tiz órától kezdve sűrűn ér

keznek az előkelőségek. A szentély jobbolda
lán az első sorban a kormány tagjai foglal
nak helyet. Horthy Miklós kormányzót 
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter kép
viseli, aki fekete diszmagyarban jelent meg, 
amely alól kivirit az I. osztályú érdemrend 
széles zöld szallagja. A kormány tagjai kö 
zül csak Vass József népjóléti miniszter és 
Walko Lajos külügyminiszter vannak jelen. 
A kabinetirodát Vértessy Sándor kabinet
irodai főnök, a fővárost Ripka Ferenc fő
polgármester és Buzáth János alpolgármes
ter képviselik. A szentély baloldalán zsúfolt 
padsorokban a diplomáciai testület tagjai 
foglalnak helyet Az előkelőségek között lát
juk Apponyi Albert grófot, Andrássy Gyula 
grófot. Huszár Károlyt, a Munkásbiztositó 
Pénztár elnökét. Dréhr Imre államtitkárt, 
Strausz Istvánt és több országgyűlési kép
viselőt.

A zenés mise után Serédi Jusztin herceg
prímás szentbeszédet mondott Az egészen 
rövid szentbeszéd a pápa- személyével és a 
pápaság jelentőségével foglalkozott.,

— Krisztus földi helytartóid a pápa, 
a legnagyobb jóindulattal viseltetik Ma
gyarország iránt. Az egyház■ láthatóJeje 
elsősorban a lelkek összefogására törek
szik. Ennek a törekvésnek a keretében a 
pápaság a múltban is mindenkor nagy 
rokonérzésiéröl tett tanúságot Magyar
ország iránt. Ez a rokonszenv és jóindu
lat mn is teljes egészében él és hat és ami 
a jövőt illeti, amennyiben a megfelelő 
eszközök rendelkezésére fognak állani,

bizonyosak lehetünk abban, hogy a 
pápa atyai pártfogásába veszi a szi

véhez közelálló magyarokat,

ha ezt (íz egyetemes katholikus érdekek 
veszélyeztetése nélkül megteheti.

Az ünnepélyes szentmise a Himnusz 
hangjai mellett félegy óra után crt véget,

•> •
A hercegprímás vasárnapi szentbeszéde iránt 

politikai és túrsndalmi körökben egyarái.'. 
nagy érdeklődés nyilvánult meg, tekintettel a 
csehekkel kötött pápai konkordátumra, amely
nek alapján elcsatolják lőjünk a trianoni ha
táron kívül' eső egyházmegyéket, amelyek ed
dig magyar egyházi vezetés alatt állottak. A 
konkordátumnak ezt a rendelkezését a leg
utóbbi napokban egyik reggeli lap élesen kom
mentálta és ezzel kapcsolatosan rámutatott 

arra a körülményre, hogy a pápa a katolikus 
szlávság megerősítésére tőre?szik.

Ebben az ügyben beszéltünk egy

Igen előkelő katolikus politikussal,
a]0 az utóbbi években kereszténypárt} oldalon 
tevékeny ellenzéki szerepet játszott. A követ
kező magyarázatot kaptuk;

— A hercegprímás rendkívül közvetlen, 
egyszerű, könnyen érthető, frázisoktól men

Megkezdték a sztrájkot a szegedi 
egyetemi hallgatók

Bejelentették tanáraiknak, hogy a numerus clausus 
tárgyalása alatt nem látogatják az egyetemet

Szeged, február 12.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A sze
gedi egyetemen a nuínerus clausus tör
vény módosításának parlamenti tárgyalá
saival kapcsolatban szombaton az egye
temi bajtársak u. n.

néma tüntetés megkezdését határoz
ták el.

Az . egyetem bölcsészeti karán még aznap 
foganatosították is a tüntetést. A kari elő
adások megkezdése előtt a diákok ■

Vargha Imre 
pénzügyi államtitkár távozik 

az adóosztály éléről
Teljesen átszervezik a, pénzügyminisztérium adóosztályát 

Vargha államtitkár más beosztást kap
Azok az éles támadások, amelyeket 

Fábián Béla a pénzügyminisztérium adóosz
tálya ellen intézett, előreláthatóan nem ma
radnak következmények nélkül. Fábián 
Béla erélyes akcióját ugyanis, amelyet meg
dönthetetlen bizonyítékokkal és hiteles ada
tokkal támasztott, alá, erősen támogatják a 
kormánypárti képviselők is. Ennek az akció- 
nak külön érdekessége, hogy bár ellenzéki 
oldalról indult ki, még sem irányul Búd Já
nos pénzügyminiszter személye ellen. Ellen
kezőleg:

még az ellenzéki oldalon Is kiemelik 
Búd János pénzügyminiszter kétségte

len jóhiszeműségét.

Annyi bizonyos, hogy Búd János pénzügy- 
miniszternek a személye ma már a balolda
lon is népszerű, ami annak a réltii'’atos mun
kának a következménye, amelyet Búd János 
pénzügyminiszter az elmúlt években végzett.

Ami a pdrlamenti kampány eredményeit 
illeti, ebben a tekintetben vasárnap délelőtt 

tes, világos beszéde minden oldalon jó ha
tást váltott ki.

A beszéd kétségkívül a cseh konkor
dátum által teremtett uj helyzetre cél

zott

és tisztázta a tényállást. A pápa a konkrét 
ügyben nem tudott rajtunk segíteni. A leg
jobb indulattal viseltetik irányukban,’ de

bejelentették tanáraiknak,

ftogg a numerus clausus törvényének mó- 
dositása ellen tüntetni kívánnak s ezért

nem vesznek részt az egyetemi előadá
sokon.

A szombati napon az egyetemeken sehol 
rendzavarás nem fordult elő, csupán a böl
csészeti karon maradtak el az előadások a 
diákság távolmaradása folytán, mig az egye
lem többi fakultásain az előadásokat rende
sen látogatta a diákság.

teljesen beavatott kormánypárti körökből 
úgy informálták a Hétfői Napló munkatár
sát, hogy

Ismét Vukicsevics kapott 
megbízást kormányalakításra

Bclgrád, február 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) . Peri.cs 

Ninko, akit legutóbb megbízott a király a 
koncentrációs kormány megalakításával, ma 
délután tárgyalásairól beszámolt a radiká
lis pártnak. Bejelentette, hogy elvben haj- 
landó a legtöbb párt a koncentrációs kor
mányban részlvcnni, azonban a pártok 
olyan súlyos feltételeket szabtak, hogy azo
kat teljesíteni módjában nem áll. ezért meg
bízatását vissza fogja adni a királynak.

Perlés este nyolc órakor kihallgatáson je
lent meg a királynál s jelentést téve tárgya
lásairól, 

tekintettel kellett lennie egyetemes kato
likus érdekekre is és ezért a végletekig nem 
vihette a dolgot. A beszédből nyilvánvaló 
bizonyossággal lehetett kiérezni azt az üze
netet, hogy a pápaság — a múlt példáihoz 
hasonlóan — a Jövőben is mellénk fog ál
la ni, ha megfelelő eszközei lesznek ... Ez 
volt a beszéd lényege és ez mindenkit kielé
gíthet.

Vasárnap az egyetemi bajtársak vezetői 
megbeszélést folytattak, amelynek ered
ményeképpen elhatározták, hogy a numerus 
clausus törvényének módosítása ellen némán 
fognak tüntetni, sztrájkot rendeznek, s 
hétfő reggeltől kezdve a bajtársi szövetségek 
tagjai Szegeden az egyetemeken

egyetlen egyetemi előadáson sem jelen
nek meg.

A bajtársi egyesületek vezetőségei egyben 
felhívást intéztek az ifjúsághoz, hogy min
dennemű rendzavarástól tartózkodjék.

a pénzügyminisztérium adóosztályát már 
a legközelebbi időkén teljesen átszer

vezik.
Búd János pénzügyminiszter a parlament

ben a forgalmiadó rendszerének teljes átala
kítását jelentette be, ez azonban — mint 
kormánypárti körökben vasárnap előliünk 
kijelentették — nem következhet be a pénz
ügyminisztérium adóosztályának átszerve
zése nélkül. Az átszervezés következtében 
— hir szerint —

távozik Vurghu Imre államtitkár Is,
akt uj beosztást kap. Az átszervezés munká
latai főként a forgalmi adó osztály tiszt
viselőit fogják közelről érinteni.

megbízatását visszadta

A király este mngához kérette Vukicseot- 
eret, aki kihallgatása után kijelentette, hogy 
a király

meghízta a kormányalakítással, 

mandátuma természetéről azonban nem 
akart nyilatkozni.

Politikai körökben ugv tudják, hogy Vu- 
kicsevicset munkák orma uv megalakiliv.úval 
bízta meg a király,s erre vonatkozó tárgya 
lásai sikerrel fognak járni, úgyhogy ismét 
Vukicsevics lesz a miniszterelnök.
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Letartóztattak 
két dühöngő részeget, akik 

inzultálták a rendőrt
A Ráday-utca környékén szombatról 

\irradó éjszaka két fiatalember ittas állapot
ban olyan botrányt rendezett, hogy nz ál
mukból felzavart emberek rémülten túrták 
fel ablakaikat és érdeklődtek az ijesztő 
lárma és segélykiíütozások oka ulán. Né
hány perc mclvn nz őrszemes rendőr Is meg
jelent. aki előbb csendre, intette a lármázó 
két fiatalembert. majd amikor látta, hogy 
teljesen Utas állapotban szinte dühöngenek, 
megkísérelte, hogy mindkettőjüket igazol
tatás végett előállítsa a legközelebbi rendőr
őrszobára.

A két fiatalember, ahelyett, hogy eleget tett 
volna n rendőr felszólításának,

rátámadlak a bokszcrekkel, súlyos kő
darabokkal ütlegelni kezdték.

majd amikor több kerékpáros rendőr sietett 
szorongatott helyzetben levő társuk segitsé- 
gérc, mindketten jajgatva

levetették magukat a főidre
és segítségért kiabálva azt a látszatot igye- 
kezelik kelteni, hogy a rendőr bántalmazta 
őket. Előállít’suk után kiderült, hogy a vére- 
kedő és a botrányt okozó fiatalemberek 
közül az egyik Kreicsoi'tcs Lajos géplakatos, 
i másik pedig Loch József szabósegéd, akik 

az egyik környékbeli korcsmában itták ré
szegre magukat. .4 főkapitányságon mind
kettőjüket letartóztatták.

Festőművészeink galériája 
az Árverési Csarnok aukcióján

Nagyszámú, előkelő közönség tekintette meg 
vasárnap n postatakarékpénztár árverési csar
nokában a negyvenegyedik nukció kiállítását. 
Az összes termeket zsúfolásig megtöltötte a 
közönség, mely nlig tudott betelni a szebbnél- 
szebb antik és modern képek, bútorok, sző
nyegek, porcelánok, ékszerek és könyvek látá
sával.

A festmények közül különösen Benczúr 
Gyula, (Háttér, Rudnay, Magyar-Mannhelmcr, 
lúányi-Grűnmald, Márk, Katona képek kellet
tek feltűnést. Érdekes, hogy n külföld régi 
m-<‘«tereinek alkotásai ezúttal egyszerűen el
tűntek, egyébként is a hazai művészet képvi
selői vonultak fel túlsúlyban.

Az iparművészeti csoport anyagában rend
kívül sok értékes darab van és ezek is rend
kívül alacsony áraikkal tűnnek fel. Bútorok 
szőnyegek és könyvek nagy szám baji tarkítják 
as aukció képét, amelynek látványossága: a 
Krcith-muzeumbál kikerült Kossuth emléktár
gyak.

Amikor a „halott“ be
jelenti a főkapitányságon, 

hogy életben van
A mull év november 17-én történt, hogy egy 

Molnár-utcai ház negyedik emeletéről levetette 
mayát egy húsz év körüli jólöltözött fiatalem
ber és szélroncsolt koponyával holtan terül 
ti az udvar kövezetén. A fiatalember zsebében 
semmiféle igaroló Írást nem találtak ős igy a 
rendőrség nyomozást indított az. öngyilkos 
személyazonosságának megállapítása végett.

Hetekig nem produkált eredményt a nyomo
zás, míg végül <i főkapitányság átiratot kapott 
n székesfehérvári rendőrségtől, amelyben közli, 
hogy november 16-án Megyeri Sándomé beje
lentette, hogy busz éves István nevű fia eltűnt. 
A fiúnak csuntszuja volt ős többször hangoz
tatta, hogy gyógyíthatatlan betegsége miatt 
öngyilkos lesz.

A fökapilányságon összehasonlították az ön
gyilkos fiatalcmb' r és Megyeri István személyi 
adatait s minthogy azok feltűnően egyeztek 
egymással, különösen abban is, hogy az ön
gyilkosnak szintén csonlszuja volt, megállapí
tották. hogy az öngyilkos flu azonos az eltűnt 
Megyeri Istvánnal és erről értesítést is küldtek 
Székesfehérvárra.

Annál nagyobb volt a meglepetés, amikor 
vasárnap megjelent a főkapitányságon egy 
fiatalember, nki felmutatta Megyeri István le
lteiét. A levélben Megyeri elmondja, hogy 
most értesült arról, hogy őt holttá nyilvánítot
ták, közli tehát, hogy él és jelenleg a székes
fehérvári kórházban fekszik mint lábadozó 
beteg.

A főkapitányságon c váratlan bejelentés 
alapján a Molnár-utcai Öngyilkos személyazo
nosságának megállapítása végett újból meg 
indították a nyomozást.
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Müller dr., az „Uhu1* sikkasztó 
igazgatójának szédületes 

karrierje Berlinben
A szélhámosságok egész tömegét követte el

KI ne emlékezne az egykori „Uhu“-mulatórn 
és annak karcsú, szőke tulajdonosára, Müller 
Károlyra, aki sok százmilliós rendezetlen 
adósságának hátrahagyásával és óvadékos al
kalmazottainak másfélmilliárdjáoal megszökött 
Budapestről. Az „Uhu" megbukott és a vak
merő vállalkozó Müller Károly eltűnt a fővá
rosból Garmadával adtak be feljelentést el
lene, a rendőrség a legerélyesebb nyomozást 
helyezte folyamatba, de Müller Károlyt nem 
lehetett sehol sem feltalálni. És most esztendő 
múltán derült világosság a titokra: Müller Ká
roly a leleményes vállalkozó

a nyomozás egész Ideje alatt Berlin társa
dalmi éleiének központjában élte sikerek

ben Is gazdag életét.
Hogyan indult cl dr Müller Berlinben? Két

ségkívül igen jó ötlettel:
színházi lapot alapított, 

kicsit a ,,Színházi Élet" mintájára, 
maga Ízlése szerint és kevés hija, 
lalkozása sikerrel nem végződött.

és Ullslein világszervezetének fölhasználásával 
Cliamberliu — szenzációkkal látta el a 

▼Hág legnagyobb napilapjait
és következetesen hazug szenzációkkal, hiszen

ÉME-ben dúló válságnak újabbAz _________ ___, ___ „
eseményei vannak: Gyalay Mihály néhány nap
pal ezelőtt röpiratot adott ki, a melyben Buda-
váry Lászlót és Rákóczy Bélái a mni ÉME-el- 
Icnzék s a régi rezsiin vezéreit súlyos vádakkal 
illeti. A röpirat fejezetei részletesen foglal
koznak Rákóczy Béla karrierjével és Budá
vá ry lapjának, a Nemzeti Életnek megszületé
sével. Budaváry és Rákóczy és ‘ társai azzal 
válaszollak Gyaíay röp^iralára, hogy 

báromrendbeli rágalmazásért feljelentették 
Gyalayt Vargha Béla ügyvéd utján.

Az EME közgyűlésén, amelyet valószínűleg

kicsit a 
hogy vál- 

_________  ___ .... ____ ..o______ Berlinben 
rgv unalmas és egyedül recenziókat hozó, két
hetenként megjelenő, tudományos hangú szín
házi újságon kívül egyáltalában nem jelenik 
meg hasonló lap, tehát sok valószínűsége volt, 
hogy a hatalmasan fejlődő színházi kultúrájú 
Berlin felkarolja Müller dr. újságját. Amellett 
u lap tisztán szerkesztőségi szempontból kitü
nően volt csinálva. Egészen elsőrendű embe
rek dolgoztak bele, mint Roda Roda és Anion 
Kuh, a német humor és irodalmi csemegeüzlet 
fejedelmei, német színpad legnagyobbjai inter
jút adtak, Pnllenberg vicc-rovatot vezetett,

nyilatkoztak Molnár Ferenc és Darvas 
LIU

uj lapot. Bassermann, Kfíthe 
Liedtke, Fritzi Massary, Mohéi, 
én Verebes Ernő. Elisabelh 

dr. Müllert, mire a

üdvözölték az 
üorsch, Harry 
Emil Jannings ... , ■ 
Bcrgner nem üdvözölte 
kedves fiatalember

aa uj sajtódiktátor
elhatározta, hogy klvégzl az „isteni" Élhet. 
Meg is próbálta, de rajlaveszctt. Kiteregette 
Bcrgner magánéletét, nem kímélve Berlin 
reprezentáns színházi kedvencének furcsa és 
szokatlan szerelmeit különböző asszonyokkal. 
Elnevezte tehetségtelennek, Reinhardt érdem
telen protekció-gyermekének és nem lehet ta
gadni, hogy dr. Mütlernek sok tekintetben 
igaza vo|t. Csak a publikumban számította, el 
magát A német közönségnek nem kellenek a 
budoár-intimilások, egyrészt azért, mert az 
criiberok Ízlésesek, sőt majdnem kultúráltak, 
másfelől szexuális dolgokban mindenki meg
elégszik a maga egyéni szenzációival és egyál
talában nem kiváncsi a más szerelmi életére. 
A bulvár-zsurnalisztika Berlinben elképzelhe
tetlen valami és dr.

Müller megbukott

abban a pillanatban, mikor a bulvár-zsurna
lisztika hangját próbálta népszerűsíteni. Há
rom szám után a lap megszűnt, a munkatársak 
a karrikaturislák, a nyomda

fedezetlen csekkekkel

clégltteltck ki. de Müller dr. határozott Ígéretet 
tett, hogy rövid időn belül rendezi kötelezett
ségeit.

Ugylátszotl, hogy erre talán mégis sor kerül- 
Dr. Müller elegáns ugrással a magasabbrendü 
zsurnalisztikára tért át. Azokban a napokban 
várták Berlinben Chamberlin és Levine meg
érkezését és dr. Müller

felkészült a nagy lehetőségekre.

Chamberlin ős Lovine. nem jutottak el Ber
linig. propcllerlörós miatt kénytelen voltak 
Coltbusban befejezni a New York—Európa
közli légi utat. A világsajtó legnagyobb szen
zációja volt megérkezésük és a berlini lapok 
vczércmberci és a világsajtó képviselői még a 
tcmpclhofi repülőtérről — ahol eredménytele
nül várták Chamberlint — 
utaztak 
csossal.

autókon Cottusba 
Dr. Müller egy berlini rendörtaná- 

akit sikerült „megfőznie1'
repülőgépen

és bérmentve sietett Cottbusba, nhol 
megkezdte n Müller-féle trilághirszol-

ingyen 
azonnal 
gátat megszervezését.

Telefonált Berlinbe Ullslcinnak, a legna
gyobb német ujságvállalatnak, s

mint egyik nagy magyar lap tudósítója 
felajánlotta szolgálatait, és azonnal leadott 
elsőként egy szenzációs Chambcrlin-interjut. 
Ullstcinék bizalmát természetesen nyomban 
megnyerte, mikor egyik nagy magyar lap tu
dósítójaként mutatkozott bo telefonon. A

kővetkező negyedórában felhívta Buda
pesten a nagy magyar lapot, Ullsteln- 

mnnkatársként mutatkozott be
ős már szállította a szlnosnél-srincscbb, ragyo
góbbnál-1 agyogóbb anyagot, hogy a magyar 
szerkesztőség lázbnjölt cnvyi újságírói készség 
láttára.

A baj ott voll. hogy dr. Miiller tudósításait 
az elsőtől az utolsó betűig

költötte.
Chamberljnék eladták az útról stóló közlések 
kizárólagos jogát a „New York Timcs"-nek, 
tehát minden más interjú föltétlenül hamis és 
hazug volt. Chamberllnék egy hétig a világ ér
deklődésének középpontjában állottak és ezt a 
hihetetlen érdeklődést hasmúlta föl dr. Müller, 
mikor a német és magyar ujságvallalatok után 

az előre megvett jogjk miatt másra módja 
sem lehetett. Tőle származik különben az a 
figyelemreméltó megállapítás — amelyet a ma
gyar lap közölt — hogy Chamberlinnek ma
gyar sógora van, kitűnően ismeri a magyar vi
szonyokat és exponálni kívánja magát Ame
rikában Trianon ellen. Chamberlin később 
mosolyogva -és megütközve tiltakozott.

Dr. Müller az ügy kapcsán körülbelül tíz
ezer márkát keresett és ez időre megmentette 
a letöréstől. Pénzének éppen utolsó ' 
költötte, mikor a berlini rendőrség megjelent 
lakásán és romantikus karrierjének - 
véget vetett.

Ma már a Markó-utcai fogházban várja 
ügyének tárgyalását, melyre legközelebb sor 
kerül.

részleteit

egyidöre

Három feljelentés
az Ébredők harcának legújabb eseménye

két hét múlva tartanak meg, nz ellenzék ée a 
mai vezetőség összecsapásából olyan botrányt 
várnak a benfentesek, amilyet aligha látlak 
még aZ Egyesület falain belül. Az ellenzék 
szónokai a közgyűlésen különösen azt a vádat 
fogják elhangoztatni a mai vezetőséggel szem
ben, hogy

a legitimisták kezére Játssza át az Egyesü
letet.

A mai vezetőség hivei viszont nzzal válaszol, 
nak erre, hogy a régi rezsim vezetősége alatt 
csaknem teljesen szétforgácsolódott az egyesü
let s súlyos anyagi válságba került.

It

H.G. WELLS
AJAflDEKA A MAGYAR KÖZOHSEGNEK
H. G. Wells lemondott Írói tiszteletdijáról, hogy lehetővé 
tegye Reprezentatív Regény sorozatának

HIHETETLENÜL
OLCSO

egyszeri kiadását
14 kötet, átlag 300 oldal, teljes szöveg, hófehér, finom 

vékony papíron, kötetenként

1. Anna Veronika (362 oldal)
2. Az Istenek Eledele (264 oldal)
8. Egy Jámbor Lélek Története 

(Kfpps) (372 oldal)
4. A Láthatatlan Ember (240 oldal)
5-6. William Clissold Világa j 

(672 oldal) Két kötet
7. Mr. Polly Lázadása (kb. 350 old.)

A meg} eleilés sorrendjei
8. Amikor az Üstökös eljön 

(352 oldal)
9. Egyelőre . . . (408 oldal.)
10. Élet és Kaland (256 oldal) 
11-12. Tono Bungay (500 oldal)

Két kötet
18. Mr. Brittllng (408 oldal) 
14. Csudálatos Történetek (248 old.)

összesen 4200 oldal
Ezen olcsó kiadás Flóra Margit művészi tervei szerint Ízléses egész- 

vAszonktttésben is megjelenik. Ara kötetenkint

kötve 2 pengő 20 fluor
Havonként két kötet regényt szállítunk, fűzve a két kötet ára 2 pengő 

80 fillér* kötve 4 pengő 40 fillér. A telles sorozat hét hónap alatt jelenik 
meg és az, aki tizenhárom kötetet Átvett* a 14-ik kötetet minden fel
számítás nélkül Ingyen kapja és igy teljes fűzött sorozatért 18 pengő 20 fillért, 
az egész vászonba kötött teljes sorozatért 28 pengő 60 fillért fizet. A sorozat 
egyes köteteit külön-külön is szállítjuk.

Az egyszeri olcsó kiadásra csak március 1-ig fogadunk el ren
deléseket.

Március elseje után magasabb bolti ár lép érvénybe.

a Pantheon Irodalmi Intézet Rt. E N-
Budapest, V„ Vilmos császár út 28

Megrendelem H. G. Welle, R epresen tat tv RegényioroaaUbt 14 kötetben.
Tudomásul veszem, hogy havonként két kötetet stállitanak. A két kötet Ata összesen fdzve 

ISO renja. vlnookUéibrn w A. ,*£Apo,ü>wiu«g
az összeg előzetes beküldése esetén 40 fillér, utánvétele* küldeménynél 80 fillér.

ingyen kapom a 14-ik kötcUA a 13-lk kötet Átvételekor.
Név: _________________________ ____ ___ _______________ Foglalkozás:..... .....  ,
fontos etm: ....... .......... ..... ,

Amennytbeo oaak bizonyos köteteket óhajt, szíveskedjék szók entl sorszámát fit Jelezni
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Róth Lilit és társait 
vasárnap átkisérték 

az ügyészség fogházába
Hogyan került a jónevü zongoraművésznő a kommunista 

, agitáció szolgálatába

• •

Vasárnap délelőtt hetekig tartó nyomozás 
alán a főkapitányság politikai osztályán elő
zetes letartóztatásba helyezték Lándor Bélái, 
Fodor Jánost, Fürst Lászlót és Roth Lillyt 
akikről beigazolódott, hogy « bécsi kommu
nista agitátorokkal szoros összeköttetést tarta
nak fenn, Szántó Zoltánnak és társainak le
tartóztatása óta titokban folytatták aknamun
kájukat és

sejtrendszere alapján akarták előkészíteni 
i tanácsköztársaság visszaállításának a le

hetőségét.

Helényt Imre, a főkapitányhelyettes, a rend
őrség politikai osztályának vezetője már hosz- 
szfi hónapokkal ezelőtt külföldről bizalmas ér
tesülést szerzett, hogy egyes Budapestre vissza
szökött kommunista agitátorok, akiket tulaj
dohképpen a moszkvai szovjetkormány bízott 
meg és akiket Bécsen keresztül hallatlan nagy 
összegekkel segélyeznek, ismét meg akarják 
szervezni a forradalmat, amit elsősorban úgy 
igyekeznek megoldani, hogy

sejtrendszer alapján lázitó és izgató tar
talmú röpcédulákat terjesztenek.

A jelentés után a rendőrségen megtették a 
szükséges intézkedéseket, amely nemsokára 
meglepő eredménnyel végződött, mert a detek
tívek megállapították, hogy Lándor Béla, aki 
már 1925-ben résztvett a Szdntó-félo kommu
nista összeesküvésben. Becstől hamis útlevéllel 
Budapestre jött és itt szoros összeköttetést tart 
fenn néhány gyanús fiatalemberrel.

Körülbelül három héttel ezelőtt állapitolták 
meg, hogy Lándor Béla kikkel tart fenn ösz- 
szeköttetést és hogy milyen álnéven tartózko
dik a fővárosban. Kiderült, hogy Fodor János 
géplakatossal és — Fürszt Zoltán magántiszt
viselővel nap-nap u*án találkozik a főváros 
különböző pontjául, akikkel nagy elöszereetttel 
jártak a teljesen elhagyatott budai részekre és 
itt útközben sétálva vették és adták át a Bécs- 
bői jövő parancsokat
Később a társasághoz csatlakozott Roth Lilly 
is. a rendkívül exaltált és a Marx téves tanai
tól átitatott és megtévedt fiatal lány, aki 
buzgó tevékenységet fejtett ki a kommunista 
eszmék terjesztésében. A nyomozás ada

tai szerint az összesküvés szálai, illetve

a társaság agltáclós területe behálózta az 
ország nagyobb városait is,

igy bizonyos eredményeket sikerült mái' a négy 
agitátornak elérni Miskolcon, Diósgyőrben. 
Debrecenben, Szegeden, Szolnokon és Szabad
kán, valamint a környező tanyákon és egyes 
más vidéki ipartelepeken.

Végül elérkezettnek látta a rendőrség, hogy 
egyszer s mindenkorra ártalmatlanná tegyék a 
társaságot, ezért szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka valamennyiüket előállították a 
főkapitánysága és Wetzel dr. rendőrkapitány 
kihirdette előttük a jelenlegi fennálló társadal
mi rend erőszakos felforgatására irányuló bűn
cselekmény büntette címén az előzetes letartóz
tatásról szóló végzést.

A Hétfői Napló munkatársa utána járt, hogy 
megtudja

hogyan lett kommunista agitátornő a te
hetséges, fiatal zongoraművésznőből.

Róth Lili édesapja tiz évvel ezelőtt dúsgazdag 
vagyonos ember ” " *—*«
háztulajdonos, 
a 21 éves Lili 
volt a leány, 
pályára lép s 
levelet szerez, 
démiára. ahol 
tehetséges.

__  volt: textilnagykereskcdö, 
Két gyermekük van Róthéknak, 
s a 18 esztendős István, lő éves 
amikor elhatározta, hogy zene- 
zongoraművésznői s tanári ok- 
Rövidcsen bekerült a Zcneaka- 
szívesen foglalkoztak vele, mert 

______  , fogékony, intelligens tanítványt 
láttak benne tanárai. Nemsokára

Thoman Istvánnak, az európuhlrü pro
fesszornak egyik legkedvesebb növendéke 

lett.
Mindenki komoly karriert jósolt neki. . Róth 
Lili elvégezte a Zeneakadémiát, egymásután 
adta koncertjeit s minden hangversenyének 
szép sikere is volt. Néhány esztendővel ezelőtt 
a fiatal zongoraművésznő szülei elvesztették 
vagyonuk legnagyobb részét s azóta szerény 
viszonyok között ól a valamikor dúsgazdag 
textilnagykereskcdö családja.

A leány zengoraórákat vállalt,
Mmelyek elég jól jövedelmeztek. Ismerősei, ro
konai sorra jelentkeztek tanítványaiul. Ki
egyensúlyozott, rendes polgári életet élt a 2/ 
éves Róth Lili, amig meg nem ismerkedett 
Fürst Zoltánnal. Az ismeretség után néhány 
hónappal teljesen megváltozott a leány. Mn- 
gábazárkózott lett, érdeklődése teljesen elfor
dult a zene felől. Alig tartózkodott otthon,

.titkos utjai voltak
s egynapon azzal állott szülei elé, hogy elköl
tözik hazulról. Azzal indokolta elhatározását 
hogy könnyíteni akar szülei helyzetén.

— Annyit keresek inár, hogy eltarthatom 
magam, nem akarok őrökké a nyakatokon 
élni! — mondotta szüleinek.

A Csáky-utca 8. számú házban vett ki szo- 
...................... — ■ — • költözött be 

után néhány
bút egv ismerősénél: Okt. 20-án 
a lakásba Róth Lili s beköltözése 
nappal

egyre gyakrabban látogatott el 
fiatalember,

áki később már másik két-három fiatalember 
társaságában folytatta rendszeres látogatását 
Kora délutántól késő estig voltak ott a láto
gatók. Hogy mit csináltak, miről beszéltek 
Maki sem tudta. Egy francia hölgy lakott a

hozzá egy

másik szobában, akinek az utóbbi időben 
már feltűnt a fiatalembereknek csaknem min
dennapos hosszas látogatása. Megfigyelte azt 
is a francia hölgy, íiogy sokszor éjszakákon 
keresztül

heves cs hosszas szócsaták, szenvedelmcs 
viták folynak Róth Lili szobájában,

egyes alkalommal pedig egész éjjel Írógép kat
togását hallotta a szomszéd szobából. Néhány 
héttel ezelőtt már nem birl kíváncsiságával s 
megkérdezte Róth Lillitől, mit csinálnak, min 
dolgoznak oly hévvel késő estig, Roth Lili za
vartan felelt:

— Oh, semmi praktikus értelme nincs tulaj
donképpen munkánknak: regényeket fordítunk, 
de nincs még rá kiadó sem.

Valójában pedig a komunista szervezkedés 
röpiratának szövege készült a lakásban. Amint 
egy-egy röpiratol megfogalmaztak, legépelték s 
másnap ezrével nyomtatták ki. Ezenkívül Bor- házba.

Unbe küldöttek hosszú, kimerítő leveleket bű
nös szervezkedésük eredményeiről, mert innen 
irányították akciójukat. A titokzatos látogatók 
pedig Roth Lili letartóztatoolt társai voltak: 
Lándor Béla, Fürst László, Fodor János.

Érdekes dolgokat tudtunk meg, arról, hogyan 
került Roth Lili a legújabb kommunista szer
vezkedés középpontjába. Fürst Zoltán a letar
tóztatott kommunista futár hónapokig udvarolt 
Roth Lilinek s valósággal

rabjává tette a fiatal leányt
Olyan erős szuggesztlv hatást gyakorolt Fürst 

Zoltán a leányra, hogy minden habozás nélkül 
engedelmeskedett parancsainak.

Megtudták azt is, hogy Roth Lili
Hizvctlen letartóztatása előtt Berlinbe ké

szült.

Berlini utazásának az volt az állítólagos célja, 
hogy személyesen vegyen át utasításokat Lán- 
dorék megbízóitól s hir szerint nagy dollár
összeg is várt itt a pesti szervezkedés irányí
tására és azt is ugyancsak Roth Lilinek kellett 
volna magával hoznia Budapestre.

A hozzátartozók, ismerősök, barátok, akik 
szeretettel figyelték a 21 esztendős Roth Lili 
lendületes ívelésű karrierjének kibontakozását, 
érthetetlenül s meglepetten fogadták az ese
ményeket.

— Nem tudjuk mi történt s hogyan történ
hetett ez Lilivel, hogyan veszítette el igu a fejéti

Vasárnap a déli órákban Roth Lilíy és tár
sait átszállították a Markó-utca ügyészségi fog-

Női pletyka okozta a Modern 
kávéházi revolveres botrányt - 

mondja Kőváry Adél
A százados és a lány nem vették észre, hogy a 

szomszéd kávéházi-páholyban a századosné ül
A főkapitányság sérülési osztályán Mé

száros fogalmazó vasárnap folytatta a Mo
dern-kávéházi féltékenységi dráma nyomo
zását. A délelőtt folyamán kihallgatták a 
letartóztatásban levő Müller Bodónét, vala
mint férjét, Müllert századost is. Délben ke
rült a sor Kőváry Adélnak és édesanyjának 
a kihallgatására, akik rendkívül érdekes 
és mindeddig ,a rendőrség előtt is ismeretlen 
részleteit mondták jegyzőkönyvbe ennek a 
majdnem tragikus végű drámának.

Nyúlánk, szőkehaju, csinos leány Kőváry 
Adél. Balkarja, amelyet a golyó ért, fekete 
kendővel felkötve. Tévesen Írták róla, hogy 
18 éves, mindössze 16, de idősebbnek lát
szik.

Négy hónappal 'ezelőtt — kezdi elő
adni a dráma előzményeit — ismerkedtem 
meg egy kávéházban közös társaságban 
Müller Bodóval. Véletlenül egymás mellé 
kerültünk. Beszélgetés közben elmondtam 
neki, hogy állást keresek, mire ő ajánlko
zott, hogy segítségemre lesz. így aztán né
hányszor találkoztunk. Közölt velem címe
ket, de azok az állások nem feleltek meg 
nekem. Ismeretségünk csupán erre a 
tárgyra szorítkozott. Soha szerelemről nem 
beszéltünk, nem udvarolt nekem, bár

azt mondta, hogy nőtlen ember én csak 
nemrég tudtam meg, hogy nős.

Most közbeszól az apja:
— Még a télen történt, hogy bejött egy 

gyerek azzal, hogy hivatják Adélt. Lányom 
nem volt otthon és igy én mentem ki a 
kapuba, ahol Müller századost találtam, 
akit azelőtt sohasem láttam. Megmondtam, 
hogy én az Adél apja vagyok, mire 
a százados nagy zavarba jött, és arra hi
vatkozott, hogy álláscimet akart közölni 
leányommal. Én azonban tudtára adtam, 
hogy semmiféle közreműködésre nem 
lektálok.

Ezután az anya veszi át a szót:
— Már-már elfelejtettük az egész 

denst, mikor körülbelül egy hónappal 
előtt egy hordár levelet hozott leányomnak, 
amelyben Müller százados öt egy kávéházba 
találkozóra hívja. Féltettem leányomat és 
vele mentem, ö az utcán várakozott, mig 
én bementnem a kávéházba, ahol egy társa
ságban Müllernét találtam, férje nem volt 
ott. Mindjárt láttam, hogy a
apokrif volt és 

leányomat tőrbe akarják csalni.
Kimentem az utcára, szóltam leányomnak, 
majd visszamentem, hogy felelősségre von
jam Müllernét, de közben ö is eltűnt.

—Néhány nappal később — folytatja 
Kőváryné — megjelent a lakásban

korbáccsal a kezében
egy közös nőismerösünk társaságában Mül- 
lemé és leányomat kereste. Bizonyára in- 
zultálta volna, de véletlenül nem voltunk 
otthon.

— Miután alapos volt a gyanúm, hogy 
egy közös ismerősünk ösztönzi minden ok 
nélkül Müllernét leányom ellen, elhatároz
tam, hogy felkeresem és megmagyarázom 
neki a helyzetet. Épp a lépcsőkön haladtam 
felfelé, mikor szembetalálkoztam Müllőmé
vel akinek most is kutyakorbács volt a ke
zében Közöltem vele, hogy hozzá készülök, 
igazolni a leányomat.

— Nincs szükségem rá. — válaszolta, — 
majd ellátom én a leány baját — és megsu-

hogtattu a korbácsot.
— Pénteken — folytatja ismét Kőváry 

Adél — levelet küldött Müller Bódog, hogy 
délben kél órakor fontos ügyben beszélni 
akar velem a Modern-kávéházban. Egy pá
holyban foglaltunk helyet és nem vettük 
észre, hogy a szomszéd páholyban újsá
gokba temetkezve ül Müllerné. Alig beszél
gettünk, mikor hirtelen előugrolt és két
szer felém lőtt. Az egyik golyó a karomon 
talált és én fájdalmamban leroskadtam. 
Müllerné ekkor férjére támadt és ütlegelni 
kezdte, majd ismét nekem rohant és arcul- 
iítött. Közben aztán a rendőr megfékezte u 
dühöngő asszonyt.

— Ártatlan vagyólcl|— mondja KŐváfv 
Adél — női pletyka és intrika okozta a: 
egész ügyet.

Ma délelőtt megtalálták a kávéház egyik 
pamlagába fúródva a másik golyót, amelyik 
célt tévesztett.

100 grammos darab ára 72 fillér

Nádosy Imre volt főkapi
tány öccse is fellép Sziget- 

várott
A Barla Szabó József lemondásával meg

üresedett szigetvári kerületben erősen fo
lyik a korteskedés. Kezdetben közel tiz je* 
lölt akarta fölvenni a küzdelmet, ezeknek 
a száma most négyre apadt. Mind a négyen 
egységespárti programmal lépnek föl. Ezek 
a jelöltek a következők: Nicsovics Vazul 
szigetvári ügyvéd, Hoyos Mikisa gróf volt 
nemzetgyűlési képviselő. Kelemen István, 
aki az egységes párt kisgazda szárnyának 
programjával próbálkozik és végül Nádosy 
Béla földbirtokos Nádosy Béla

tcstvéröccsc Nádosy Imre volt országos 
főkapitánynak.

Az egységes párt vezetősége meg mindig 
nem döntött arról, hogy ki legyen a sziget
vári kerületben a kormánypárt hivatalos 
jelöltje.

A hivatalos jelöltség megállapítása kö
rül éles harcok folynak a kormánypárt 

kebelében,

amennyiben a kisgazdák Kelemen István hi
vatalos jelöltségét akarják kierőszakolni. Az 
egységes párt vezetősége kedden este dönt a 
szigetvári hivatalos jelöltség nehéz kérdésé, 
röl.

A királyheJmeci kerületben ts folvik az 
agitáció. Wagner Károly nem hivatalos kor
mánypárti jelölt erősen panaszkodik, hogy 
a hatóságok részéről ellenállásre talál. Pa
naszait a kormánypárt több tekintélyes 
tagja magáévá tette és Bethlen István gróf 
miniszterelnökhöz fordult a választások 
tisztaságának biztosítása érdekében.

Vasárnap folyt le Szegeden az. 
országos földmunkás 

kongresszus
Szeged, február 12-

(A Hétföl Napló tudósítójától.) Impozáns ke
retek közt folyt le Szegeden a Munkásotthon 
helyiségében vasárnap az országos földmunkás 
kongresszus. A kongresszuson résztvettek Pe- 
ycr Károly, Kéthly Anna, Hahók Lajos ország
gyűlési képviselők és Szeder Ferenc volt nem
zetgyűlési képviselő. Kilencvcnhét kiküldött 
képviselte az ország földmunkássógát u kon* 
giesszuson, amelyen Takács János elnökölt. 
A kongresszus előadója, Kabók Lajos ország
gyűlési képviselő nagyobb beszédben vázolta a 
magyarországi földmunkásság mai helyzetét s 
rámutatott azokra a körülményekre, amelyek 
folytán kilenc íven át nem lehetett kongresz* 
szust tartani. A kormány képviseletében Gra- 
bovszky Mihály miniszteri tanácsos szólalt fel 
a kongresszuson, amely a délután folyamán 
a földmunkások kulturális ügyeiről tanácsko
zott. A földmunkások kongresszusa az esti 

órákban ért véget

arancsoljon ! 

Jll van az uj

a szappan^ 
, i

‘Csodásán enyhe & tiszta' 

színe világos. Puha, dús 

habja kellemesen üdít 

és szépíti az arcbőrt. 

Pompás illata mindvégig 

megmarad és olyan 

finom és erőteljes, mint a 

legdrágább szappanoké.
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Időjárás. A Meteorologiai Intézet va 

húrnap nz időjárásról a következő prognózist 
ndta ki: Változékony idő várható, észak
nyugati szelekkel, jelentékeny hősüllyedis- 
tel és időnként csapadékkal.

— Ünnepélyeit Istentisztelet a pápa koro
názási évfordulóján. Rómából jelentik: Pius 
■pápa koronázási évfordulója alkalmából ma 
n Vatikánban a sixtusi kápolnában ünnepé
lyes istentisztelet volt, amelyen a Szentszék
éi akkreditált egész diplomáciai testület részi 
vett. A magyar kormányt Ilarcza György 
vatikáni követ képviselte, aki felesége kísére
tében jelent meg nz istentiszteleten.

__ Jelmezes earousscl n Nemzeti Lovar
dában. Nagyszámú előkelő közönség jelen
létében folyt le vasárnap este a Nemzeti 
Lovardában a jelmezes earousscl lovasün 
nepély, melyen Horthy Miklós kormányzó 
is családjával együtt megjelent. Rokokó-jel 
mezes ifjak tandem előhajtása nyitotta meg 
nz. ünnepélyt, majd gróf Herbersteln Mfiry 
és Henrik, valamint Fáy Halász Gita mu
tatlak be bravúros jeleneteket. Utánuk a 
ludovikások kurucjelmezcs caroussclja kö
vetkezett. Ezután felharsant a generalmars 
kürtjele ás bevonullak a festői látványt 
nyújtó caroussel-púrok és megkezdődött a 
nagyszerű lovastánc, amelyet szűnni nem 
akaró tapssal honorált a közönség. — A 
nagy' érdeklődésre való tekintettel a lovas 
ünnepély műsorát c hó 18-ún és 19-én meg
ismétlik.
„ Und János pénzügyminiszter Párádon. 

Egerből jelentik: Bnd János pénzügy minisz
ter tegnap tiznapi pihenőre Párádra érke
zett. A napokban Szabóky államtitkár is 
Párádra érkezik, hogy a minisztérium folyó 
ügyeiről referáljon a miniszternek .

— Elfogtak egy tlzenüfévre ítélt megszökött 
fegyencct. Szegedről jelentik: A szegedi rend
őrség vasárnap hajnalban egy régóta keresett, 
megszökött fcgyencet fogott cl Sárkány Mihály 
hnrminchétévcs foglnlkozásnélkülí egyén sze
mélyében. Sárkányt, aki a forradalom idején 
rablóbandát szervezett és hónapokon át garáz
dálkodott, tizenötéül /egyházra Ítélték el, 
amelyből ötévet a váci fcgyházbnn kitöltött. 
Sárkány ötévi raboskodás után a [egyházból 
eddtgelé kifürkészhetetlen körülmények között 
megszökött. Hosszas nyomozás után sem akad
lak nyomára. Mint most kitűnt, Csográdon te
lepedett le, ahol álnéven kapott alkalmazást. 
Az utóbbi időben kuruzslással kezdett foglal
kozni. nkkor terelődött reá a rendőrség fi
gyelme. Csongrádról Szegedro szökött, itt az
után elfogták és cltogalásakor bevallotta bű
neit. Megvasalva szállították a váci fegyinté
zetbe.

— Vasárnap temették el az öngyilkos dr. 
Konrád Öltő fogorvost. Megrázó tragikus te
metés folyt le vasárnap délelőtt a farkasréti 
izraelita temetőben: utolsó útjára kisérték dr. 
Konrád Ottó fogorvost, aki mint Ismeretes, 
néhány nappal ezelőtt öngyilkos lett s a más
világra magával akarta vinni két gyermekét is, 
akiket ineginérgczett. A részvét rendkívül im
pozáns módon nyilvánult meg a közszeretet
ben és közbecsülésben álló fogorvos iránt. 
Nemcsak n tragikus körülmények között el
hunyt rokonni, barátai, tisztelői s a budapesti 
fogorvos- és orvostársadalom számos tagja, 
valamint dr. Konrád Oltó páciensei jelentek 
meg a temetésen, hanem idegenek is, egyszerű 
emberek, akik azért mentek ki a távoli farkas
réti temetőbe, hogy jelen lehessenek a teme
tésen. hogy láthassák az özvegyet s a két kis 
gyermeket.

— A M. klr. osztálysorsjáték főhuzása 
holnnp kezdődik. A résztvevők felkéretnek, 
hogy megújítási betétet még ma fizessék 
meg, különben minden joguk elvész! A mos 
tani húzósok egy teljes hónapig tartanak. 
28.000 nyeremény, több mint 4,745.000 
pengő kerül kisorsolásra.

— Kórházba szállították a 13 napja kop
laló öngyllko*>|clőllcl. Szombaton éjsznka az 
újpesti mentők a Gról Károlyi-kórházba szál
lították nz immár 13 napja koplnló Randik 
Ernői, aki — mint ismeretes — éhhnlóllal 
akart véget vetni életének. A végsőkig le
gyengült fiatalembert azonnal kezelés alá 
vélték s csak hosszabb rábeszélés után tud
ták rávenni, hogy két korty tejet igyák. Az 
orvosok remélik, hogv sikerül rávenni a 
fiatalembert szándékának megmászására.

Letartóztattak egy 82 éves tolvaj asz- 
Nzonyt. öszhnju, hajlotthátu matrónát állí
tott elő egy rendőr ma a főkapitányság köz
ponti ügyeletére. Az egyik piacon érték tel
ten, épp akkor, mikor egy árus kosarából 
néhány darab tojást akart elemelni. Kihall
gatása sorún kiderült, hogy Dián Faluénak 
hívják. 82 éves és rendkívül mozgalmas 
mull áll mögötte. Előkelő családból szárma
zott. de már fiatal korában n züllés útjára 
lépett. Világvárosok szállodáiban, expressz- 
vonalokon és Hőkelő társaságokban köve
tett cl különböző lopásokat. Majdnem 
minden ország rendőr.* évével meggyűlt n 
baja. Mikor öregedni kezdett, visszatért M 
gyarországra és itt folytatta mesterségét. 
Tizenkilencszer Ítélték el tolvajlásuk n.iall 
és ma 82 éves korára immár huszadszor 
tartóztatták le.

— Életuntak. 11 u r a I Józsetné hftataiiAsbeli asszonyt 
UjpcUl-rsknart 27. »■ mu hátban lévő lakásáról gáz- 

cl. Biró Veronika háztartásbeli leányt 
Kispest. 1>mnl tárról asrn rlnmérgctéssel. — kinek 
József ssstalost Pestújhely. Gróf Apponyi utca 83. zámu 
karban WvA lakáséról li gbó mérgezéssel a mentők a 
|lóku» kár tutiba siáUaoUák.

Falbontó betörők kifosztottak egy 
Baross-ntcai ékszerkereskedést

Éjszaka felbontói. Ák az üzlet alatt a pince menyezetét 
s 20.000 pengő értékű ékszert raboltak el

Szakavatott ügyességgel végrehajtott fal 
bontásos betörés ügyében kezdett mefj szó 
leskörü nyomozást vasárnap délután a bu 
dape.sti főkapitányság. A főkapitányság 
központi ügyeletén az esti órákban megje
lent Singer Sándor Magdolna-utca 36. szám 
alatt lakó ékszerész és bejelentette, hogy 
Baross-utca 39. szám alatt levő ékszerkeres
kedésébe

Ismeretlen tettesek behatoltak s onnan 
20.000 pengő értékű ékszert raboltak cl.

A bejelentés után nyomban rendőri bizott
ság szállt ki a helyszínére, amely rövid 
vizsgálat után megállapította, hogy szakava
tott ügyességgel végrehajtott falbontásos 
betörés történt a Baross-utcai . ékszerkeres- 
kereskedésben. A rendőrség megállapítása 
szerint a betörök az esti órákban elbújtak 
a ház pincéjében, előzőleg tájékozódlak ar
ról, hogy melyik a pincének azon része,

A Munkásbiztositó gyöngyösi helyiségének felgyui- 
tásával az intézet egyik áthelyezett tisztviselőjét 

gyanúsítják
Eger, február 12.

f.4 Hétföl Napló tudósítójától.) Beszámol
tunk arról, hogy kél héttel ezelőtt, vasárnap 
Gyöngyösön gyanús körülmények között ki
gyulladt a Munkásbíztositó Intézet helyisége és 
rengeteg sok irat és könyv a tűz martaléka lett., 
A tűz után n rendőrség nyomozást indított, 
mert nyilvánvalónak látszott, hogy a tüzet 
gyújtogatás okozta.

Miközben a gyújtogató személye után kutat
tak, a nyomozás közben újabb bűncselekmény 
nyomaira nkadtak Rájöttek arra, hogy Gyulay 
József, a gyöngyösi intézet harminckét éves 
kezelője hosszú Időn át.

különböző sikkasztásokat követett el.
Gyulayt ugyanis a Munkásbiztositó Intézet át
szervezésekor másik vidéki városba helyez
ték át. Az áthelyezett tisztviselő által vezetett 
könyveket — mint ahogy az ilyenkor szokásos 
— átvizsgáltók s igy jöttek rá a sikkasztásokra. 
Erre az a gyanú merült fel, hogy

— A Müegyetmf Atlétikai Club kardver
senye. A Műegyetemi Atlétikai Eutball Club 
handicap kardversenyének eredménye: 1. 
Deiz Endre dr. (MAC) 7 gy. 3 fuss előny. 
2. Stnrk Ákos (MVC) 6 gy. 2 t. c. 3. Gercvícs 
Tibor (Sanlclii iskola) 6 gy. 3 t. e. 4. Göncxy 
András (MAC) 5 gy.5. Dáni Szabolcs (MAC) 
5. gy. 6. Roscnberg Viktor (MAC) 4 gy. 2 
t. c. 7. Wollermann György (Wesselényi V. 
C.) 4 gy. 4 t. e. 8. Hccícl Viktor (VÁC) 3 gy. 
1 t. e. 9. Sziala Ferenc (MAC) 3 gy. t. e. 10. 
Rajcsányi László (Wesselényi V. C.) 2 gy. 
1 e. e.

— Sikkasztó pénzbeszedő. Egerből jelentik: 
A* Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt. feljelentést 
lelt a rendőrségen Gelencsér József pénzbe
szedő ellen, aki 4f>00 pengőt inkasszált és meg
szökött. A sikkasztó pénzbeszedőt egy Gyön
gyös melletti faluban elfogták, letartóztatták 
és az egri ügyészség fogházába szállították.

— Mérgezési tünetek között meghalt egy 
hatvanháromé vés asszony. Pécsről jelentik: 
Szabadszentkirály községben néhánynapos be
tegség után meghalt özvegy Juhász Jánosné 63 
éves asszony A halottszemle alkalmával a 
körorvos gyanúsnak találta a dolgot, felbon- 
colták és akkor megállapították, hogy a száj
padlásán égési sebek vannak A csendőrség 
jelentette az ügyet a pécsi ügyészségnek, ahon 
nan bizottság szállt ki, amely megvizsgálta a 
hullát és megállapították, hogy az asszony ha
lálát lugkőmérgezés okozta. Miután az a gyanú 
merült fel, hogy nz asszony nem követett cl 
öngyilkosságot, hanem megmérgezték, a pécsi 
rendőrség megindította a nyomozást.

— Részegségében elvágta a nyakát Vasár
nap virradó éjszaka 'Hantsch János fütő a Zita 
lelép egyik barakkjában ittas állapotban el- 
vógta n nyakát s néhány perc múlva a nagy 
vérveszteség következtében meghalt. A hely
színre kiszállóit rendőri bizottság megállapí
totta, hogy Hanisch nuomora miatt követett cl 

— Eredménytelen a mezőlak! kettős rabló- 
'gyilkosság nyomozása. Pápáról jelentik: A 
Mezőlakon elkövetett kettős rablógyilkosság 
ügyében n vasárnapi napon széleskörű nyomo
zást foganatosított a csendőrség, a nyomozás 
azonban eredményre nem vezetett. Joó Bólint- 
né és özvegy Herzog József né gyilkosainak 
kézrekeritésc mindezideig nem sikerült. A 
<scndőr.ség nagy apparátussal folytatja tovább 
a nyomozást. 
őngpMoudgof.

— Ecker Szidónia hangversenyestje. Ecker 
Szidónia operaénekcsnő vasárnap este tartotta 
meg kitünően sikerült hangversenyét a Zene
művészeti Főiskola nagytermét zsúfolásig meg
töltő hallgatóság előtt.

— Budapest Rumy-bajnoksága. A> „Erzsé
bet bridge asztaltársaság'’ 1928 február 13-án 
délután 7 órai kezdettel a Royal-sziillodn fehér 
termében n nagy külföldi világvárosok mintá
jára nyilvános Rumy-vcncnvt rendez. A győz
tes budapesti rumy bajnoki oklevelet és érté
kes tlszteleldijat, a többi helyezetlek szintén 
értékes tisrtclcldljbau részesednek.

amelyk óz veti énül az ékszerkereskedés alatt 
van s az éjszaka folyamán ott áttörték a 
pincének a mennyezetét felfeszitetlék a 
mennyezet fölött levő padlózatot s

embernagyságnyl ^éscu át behatoltak 
az üzlethelyiségbe.

Az üzletben csupán a legdrágább, legér
tékesebb ékszertárgyakat válogatták össze. 
a kisértékü holmihoz hozzá sem nyúltak. 
összesen 20.000 pengő értékű ékszert ra
boltak el. Több

ujjlenyomat
is maradt a helyszínen, amelynek megvizs
gálása után a főkapitányságon megállapítot
ták, hogy a betörést egy. a fővárosban már 
régebben működő falbontó betörőtársaság 
tagjai követték el, akiket azonban mindez- 
idcig kézrekeriteni nem sikerült. A rendőr
ség széles apparátussal indította meg a nyo
mozást a betörök elfogatásira.

a tüzet is esetleg Gyulay okozta.
mert csak a sikkasztó tisztviselőnek állhatott 
érdekében az, hogy azok az iratok, amelyek 
az ö sikkasztásaira világosságot deríthetnének, 
megsemmisüljenek. Éppen ezért azonnal 
táviratoztak abban a vidéki városba, ahol 
Gyulay tartózkodik, hogy a tisztviselőt azon
nal tartóztassák le. Gyulayt le is tartóztatták 
és vallatása során beismerte .hogy 1925 óta 
közel harminc esetben nyúlt az intézet pénzé
hez olyképpen, hogy a felek által befizetett 
összegeket saját céljaira fordította. Ilymódon 
a Munkásbiztositó Intézetnek

többezer pengő kárt okozott.
Azt azonban tagadta, hogy ö gyújtotta volna 
fel a gyöngyösi Munkásbiztositó Intézet épü
letét.

Gyulay Józsefet kihallgatása után az egri 
ügyészség fogházába szállították, ahol holnap 
folytatják kihallgatását, mert alapos a gyanú, 
hogy ö gyújtotta fel a gyöngyösi Munkásbizto- 
slto Intézetet.

— Aukció-kiállítás. A‘ m. kir. postataka
rékpénztár árverési csarnoka folyó hó 11-én 
nyitja meg XLI. aukciójának kiállítását IX.. 
Lónyaiu. 30/32. sz. helyiségeiben.

A kiállítás február 11, 12, 13 és 14-én, 
szombat, hétfő, kedd délelőtt és délután. 
12-én (vasárnap) csak délelőtt tekinthető 
meg.

Árverések február 15-töl március 2-ig d. 
u. órai kezdettel.

— H. G. Wells fejedelmi ajándéka. Magához 
méltó gesztussal honorálja H G. Wells a ma
gyar közönség fgékotnyságát; amellyel Írásai
nak költői és eszmei gazdaságát befogadta, 
írói tiszteleldijúról lemondva, lehetővé tette 
reprezentatív regényeinek annyira olcsó kiadá
sát, amilyenben eddig csak a régi klasszikusok 
müveit kaphattuk, több mint 60 évvel a szerző 
halála után. Ezúttal a jelen és jövő élet egyik 
nagy irányitójának alkotása válik közkincsévé. 
A reprezentatív sorozatban (kötetenként fűzve 
P. 1.40, vászon kötésben P 2 40) helyet foglal 
Wells oeuvrejének mindhárom nagy típusa: a 
fantasztikus regény. A társadalmi regény és az 
uj Emberiség hitvallójának örök eszméivel. A 
sorozat részletes ismertetését hirdetésünk közli.

— Leszúrta a gazdáját egy elszánt mázoló
segéd. Vasárnap hajnalban n járókelők a Rot- 
tenbiller-utcában segélykiáltásokra leltek fi
gyelmesek és amikor a hang irányába siettek, 
a 6. számú ház előtt vérben fagyva találták 
Mester Elek festő és mázolómestert. Az elő
hívott mentők súlyos sérüléseivel a Kun-utcai 
kórházba szállítót Iák Mestert, aki előadta, hogy 
egyik alkalmazottja, akit a napokban bocsátott 
el, megtámadta öt és rövid szóváltás után zseb
késével hátbaszurta. A rendőrség a vakmerő 
mázolósegéd elfogatása érdekében megindította 
a nyomozást.

— Egy ittas folyamőrségi soffőr elgázolt 
egy embert. Kispesten vasárnap hajnalban 
súlyos szerencsétlenséget okozott egy ittas 
sofíőr. Az Üllöi-ut és Árpád-utca keresztezé
sénél lassítás és szabályos kürtjelzés nél 
kül robogott keresztül n magyar folyamőrség 
egyik személyautója, amelyben tebb folyam
őr altiszt foglalt helyet. A száguldó autó, 
amelyet egy részeg sofTör vezetett, elütötte 
Oroski Lajos cipöfelsörészkészitőt, akit a 
kispesti mentők életveszélyes állapotban 
szállítottak a Szent István-kórházba.

— A Magyarországi Német Népművelődén! 
Egyesület ü'.ésc. A Magyarországi Német Nép
művelődési Egyesület intézőbizottsága vasárnap 
délben dr. Gratz Gusztáv v. b. t. t. elnökletével 
ülést tartott, amelyen dr. Bleyer Jakab egye
temi tanár országgyűlési képviselő az iskola
kérdésről lett jelentési. Az ülés keretében Per- 
laky György országgyűlési képviselő, dr. Hu- 
bér János kanonok, dr. Gundísch Guidn és 
Bónitz Ferenc miniszteri tanácsosok szólaltak' 
fel. Este a Budai Vigadóban népviseleti ver-i 
sennyd egybekötött „SvAb-bAI" volt, amelyen I 
hatvan sváb község vett réut

Bankmérlegek
— A Pesti Huzal Első Takarékpénztár-Egye

sület Biró Zsigmond udv. tan. elnöklete alatt 
lefolyt 88-lk évi rendes' közgyűlése az igaz- 
galóság valamennyi javaslatát elfogadta és 
ennek megfelelően elhatározta, hogy tt 
2.850.127.64 P tiszta nyereségből február 13-tól 
kezdődőleg fizettessék 'osztalékul minden rész
vény után 12 P (tavaly 10 Pl, fordittassék a 
rendes tartalékalapra 200.000 P (100.000 P), 
ingatlanértékcsökkenési tartalékalapra 100.000 
P (—.—), a nyugdíjalapra 200.000 P (160.000 
P), egyesületi segélyalapra 100.000 P (—.—), 
a tisztviselők külön jutalékára 100.000 (80 nn0 
P).

Az igazgatóság megüresedett egyf); állására a közgyü. 
lés közfelkiáltással gróf Károlyi Gyulát, a felügyelő, 
bizottságba Hajós Gergelyt és a választmányba Ver. 
m t s Béla és dr. Z a c h á r Gyula urakat választotta

Milos Györgu kincstári főtanácsos a közgáz- 
dasági és pénzügyi körök nagy örömére és 
megelégedésére a Pesti Hazai Takarékpénztár- 
Egyesület vezérigazgató-helyettese lett. Ez az 
előléptetés nemcsak szükebb kollégái, hanem 
a főváros társadalmi életének széles rétegeiben 
kelt osztatlan őszinte örömet, mert ebben a 
munka igaz megbecsülését látják.

—- A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Wjfa 
Fülöp elnöklcfe adatt tartott 86-iki rendes évi 
közgyűlése az igazgatóság összes javaslatait el
fogadta Az igazgatóságba uj tagokként gróf 
Zichy János v. b. t. t. és Belatiny Arlhur. a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 
a felügyelőbizottságba pedig uj tagként Hag- 
gcnmacher Ottó választattak be. Az 1927. évre 
szóló osztalékszelvényt a bank darabonként 
6 pengővel váltja be.

— Az Angol-Magyar Bank Rt. 1927. évi 
mérlege az intézet egész üzletének nagyarányú 
fejlődéséről és a mobilitás fokozódásáról ta
núskodik- Az intézet kimutatott saját tőkéje 
az előző évi 12 millió pengőről 31 millió pen
gőre emelkedett. Emellett több nagyszabású 
tranzakciót bonyolított le, amelyeknek ered
ményeként a múlt évben mintegy 40 millió 
pengő tökét sikerült állandó befektetés, illetve 
hosszúlejáratú kölcsön formában az országba 
behoznia. A bank kezelésére bízott idegen tő
kék az 1925. január elsejei 25 millió pengőről 
ina közel 100 millió pengőre szaporodtak fel. 
Tiszta nyeresége 2.23 millió pengő az előző 
évi 0.92 millió pengővel szemben. A február 
29-ére összehívóit közgyűlésen azt a javaslatot 
teszi az igazgatóság, hogy osztalékul részvé
nyenként 6.50 pengőt fizessenek, ami 13 száza
lékot, a részvényárfolyamnak pedig közel 7 
százalékát teszi ki. A nyugdijarányszámot ön
kéntesen 30 százalékról 40 százalékra cmc'!k 
fel.

A Hazai Bank RL igazgatósága szerdán 
tartott ülésén állapította meg a február 18-árn 
kitűzött rendes közgyűlés elé terjesztendő mér
leget, amelynek minden adata az intézet ál
landó fejlődésének kópét mutatja. A tiszta 
nyereség' áz élőző ’éfi- 0.83 millió pengővel 
szemben 1.05 millió pengő. Az igazgatóság ja
vaslata szerint minden egyes részvény után 
4.50 pengő osztalék kerül kifizetésre a tavalyi 
3.60 pengővel szemben. A bank nagyarányú 
fejlődése szükségessé teszi az intézet saját tő
kéinek szaporítását és ezért a közgyűlés fog 
határozni az igazgatóság ama javaslata felett, 
hogy a bank alaptőkéje 6.40 millió pengőről 
90.000 darab uj részvény kibocsátásával 10 
millió pengőre emeltessék fel. A tőkeemelés 
sikerét az intézet főrészvényesei már előre biz
tosították. — Az intézet igazgatósága dr. Koch 
József igazgatót ügyvezető-igazgatóvá nevezte 
ki.

— A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytár
saság igazgatósága ma tette közzé a takarék
pénztár 1927. évi mérlegét, amely a február 
25-ére összehívott közgyűlés elé fog terjesz
tetni. A mérleg 969.459.47 pengő tiszta nyere
séggel zárul az előző évi 434.111.79 pengővel 
szemben, aminek alapján az igazgatóság részvé
nyenként 5.50 pengő (11 százalék) osztalék 
fizetését hozza javaslatba az előző évi 4.80 
pengő helyett. A mérleg adatai az intézet újabb 
erőteljes fejlődéséről tesznek tanúságot. Az el
múlt év végéig a betétek és hitelezők összege
35.297.667.29 pengőre emelkedett az 1926. év 
végón fennállott 22,846.132.58 pengővel szem
ben, a váltótárcaállomány pedig az év végén 
20,763.354.72 pengőt tett ki. az előző évi
10.835.292.30 pengő helyett. A folyósított jel
zálogkölcsönök összege 12,068.091.88 pengőre 
emelkedett a tavalyi 1,542.061.48 pengővel 
szemben. Teljes sikerrel folyt a takarékpénztár 
7 és fél százalékos angol fontra szóló zálog
leveleinek elhelyezése. Az 1927. év végéig a ta
karékpénztár 1,936.050.58 pengő összegű köz
ségi kölcsönt folyósított. Az intézel címlet* 
forgalma az év végén összesen 13,895.118. 
pengőt tett ki.

n r Takarékpénitára rt. február
Vin évi rendes közgyűlését dr. Mlklau-zic* Adolf alclnók elnöklete atoll. A közgyűlés tui.omá- 
sut vette az inazgatöség teientését. nmelv a tn' arék- 
pénztárnak az elmúlt évben elért nagy fejlődéséről és 
kedvező üzlctcrcfménvéről számolt be. A közgyűlés el
határozta. hogv az 1027 tk Ozletévre a 10 pengős név. 
<rt.é 0 részvény után 10% osztalékot, sar^vis részvényen
ként 1 pengőt űzet r részvényeseknek. A közgyűlés az 
Hazgnióság ui taglóul báró Perényi Zxkmond 
v. b. t t.. nyugalmazott minisztert választotta meg.

— „Gasdasáal Jövő** címmel uj, előkelő, magsa szín- 
yoijalu közgazdasági havj folyóirat indult meg. amely 
a k adóhivatalban ÍV.. Alkotmánv-utca 11.). valamint 
minden dohánytőzsdében és ujsáaárusitó pavilonokban VanhalA
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Többezer pengő jutalmat 
tűzött ki Stlft Ferenc föld

birtokos eltűnt leánya 
nyomravezetőjének

Négy magándetektív iroda kutat 
az eltűnt leány után

Az elmúlt hét végén ismét eltűnt egy 
leány Budapesten és ezzel a szinte járvány- 
szerüen fellépett eltűnések sora ismét egy 
furcsa és eddig megfejthetetlen eseitel gaz
dagodott. Egy alig tizenöt éves életerős, 
csinos fiatal leány elment hazulról, hogy 
a lakásuk szomszédságában apró-cseprő 
dolgát elintézze és azóta rejtélyes módon 
nyoma veszett. A kétségbeesett szülők a 
rendőrségre sietlek, futatják, keresik min 
denfelé gyermeküket, de semmi, semmi 
nyom, mely világosságot deritene a titokza
tos esetre.

Vasárnap az egész napon át lázasan nyo
moztak a főkapitányság eltűnési osztályá
nak detektivjei Sfí/f Adél ulán, aki pénte
ken délután szüleinek, Stlft Fcrecné föld
birtokosnak Veres Pálné-utca 33. számú la
kásáról eltávozott s

azóta nyomtalanul eltűnt.
A Hétfői Napló tudósítója vasárnap beszél
getést folytatott az eltűnt fiatal urileány 
szüleivel. Stift Ferenc földbirtokos érdeklő
désünkre a következőket adta elő:

__ Megfoghatatlan leányom eltűnésének 
rejtélye. Adóikénak semmi, de semmi oka 
sem lehetett arra, hogy a szülői házat el
hagyja. Adélka, aki tizennégy és féléves, jól 
fejlett, szép leány, gondos nevelésben ré
szesült, miként többi gyermekem is. Decem
berig Kunszentmiklóson folytatta gimná
ziumi tanulmányait majd, amidőn Buda
pestre költöztünk, itt tanult tovább. Tanul
mányain kívül egyetlen kedvtelése a tánc
iskola volt, ahová mindenkor édesanyja kí
sérte el. Sohse járt egyedül az utcán, hi
szen 

Közel kéiezer főnyi hallgatóság jelenlétében tartotta 
meg vasárnapi nagygyűlését a Régi Hitközségi Pár!

nem is ismerős a városba..
s könnyen eltévedhetett volna. Olvasgatni 
nugyon szeretett, főképpen Jókai-regényekel 
olvasott s most pénteken is délután öt óra
kor azzal ment el hazulról, hogy a közelben 
lévő budai kölcsönkönyvtárba megy újabb 
Jókai kötelekért. Minthogy feleségem kísé
retében már többizben megtelte az utat a 
kölcsönkönyvtárba.

ezúttal egyedül is elengedtük hazulról.
Rendes utcai öltözékben, a két Jókai köny
vet hóna alatt, ment el itthonról és többé 
nem tért haza. Egész családunk kétségbe 
esett, amidőn a gyermek még este sem ér
kezett vissza. Nyomban keresésére indul
tam, de pesti ismerőseinknél nem akadtam 
reá, azoknál nem is járt

— Az eltűnést bejelentettem a főkapi 
lányság eltűnési osztályán is s a detektívek 
még tegnap a legerélyesebb nyomozást kezd 
lék meg. A kutatás eltűnt leányom után 
mindezideig azonban ereménytelen.

Négy magándetektív iroda detektivjei is 
nyomoznak már

s hiszem, hogy a gyermeket rövidesen meg 
fogjuk találni, az a feltevésünk, hogy vala
melyik vidéki rokonunkhoz, vagy ismerő
sünkhöz kerülhetett.

Vasárnap a késő esti órákban érdeklőd
tünk Stift Ferencéknél a rejtélyes eltűnés 
ügyében s azt a választ kaptuk, hogy az el
tűnt Stift Adél

még nem került meg.
Az apa. — mint előttünk kijelentették — 

többezer pengő jutalmat tűzött ki 
annak, aki öt eltűnt leánya nyomára vezeti.

munkai a múltban is kiérdemelték.
Dési Géza nagy tapssal fogadott beszéde ulán 

Mezőffl Vilmos a zuglói kerület tagjainak a 
csatlakozását jelentette be. Reinet Ede dr. a 
hatodik kerületi körzet tagjainak a nevében 
szólalt fel, majd l.cdermann Mór elnök a nagy
gyűlést, mely mindvégig lelkes hangulatban 
folyt le, berckesztclle. — Ugyancsak vasárnap 
délelőtt tartotta meg a most alakult Hitközségi 
Uj és Hagyományhil Párt programhirdető 
nagygyűlését az Utazók Egyesületének Jókai- 
utcai székhazában.

Bródy Ernő országgyűlési képviselő elnöki 
megnyitójában ismertette a párt programját.

Klebelsberg kultuszminiszter 
felkérte a kormánypárti tanárképviselöket, hogy szólal
janak fel a módosított numerus clausus vitájában, mert 

attól lehet tartani, hogy leszavazzák a javaslatot
A képviselőhöz kedden délelőtt folytatja a 

numerus clausus módosításáról szóló törvény
javaslat vitáját, amelyben eddig kizárólag ellen
zéki szónokok vettek részt. Még a legutóbbi ülé
sen is az volt a helyzet, hogy Dabasi Halász 
Móric kormánypárti vitarendező nem tudott 
szónokot találni, aki hajlandónak mutatkozott 
volna a javaslat mellett feliratkozni. A helyzetre 
egyébként jellemző, hogy

l'gron Gábor vasárnapi nyilatkozatában nyíl
tan a Javaslat leszavazásának lehetőségéről 

beszél
és élesen támadja a kormánytámogató keresz
ténypártot. A keresztény gazdasági párt tagjai 
ugyanis mingyárt a törvényjavaslat benyújtása
kor elhatározták, hogy Vass József népjóléti 
miniszter kivételével mindnyájan a törvény
javaslat ellen iratkoznak fel és igy is fognak 
szavazni. Ilyen körülmények között

könnyen bekövetkezbetik a numerus clausus 
módosításának megbuktatása.

minthogy a baloldali ellenzék is éles harcba in
dul a módosítás ellen.

A helyzet nehézségeit érzi Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter is, aki a képviselőhöz há
romnapos szünetét arra használta fel, hogy fel
szólalókat toborozzon javaslata mellett. A Hétfői 
Napló munkatársának értesülése szerint

Klebelsberg Kunő gróf kultuszminiszter a 
kormánypárt valamennyi tanár-képviselő

jét felszólította arra, hogy a numerus clausus 
módosításáról szóló törvényjavaslat vitájá

ban vegyenek részt.
így tehát a kultuszminiszter személyes kéré

sének engedve a kormánypárt részéről Kenéz 
Béla, Illés József. Erődl-Harrach Béla, Vasadi 
Balogh György és Maday Gyula /elszőlalásai 
várhatók.

Hajdú Marcell dr. felszólalása után Glückstahl 
Samu dr. főrendiházi tag ismertette a zsidó
ságot ért sérelmeket amelyeknek elhárítása 
és orvoslása — nézete szerint — a Pesti Iz
raelita Hitközségnek lelt volna kötelessége. 
Dr. Polllzer Gusztáv, dr. Rosenák Miksa főorvos 
felszólalása után Biró Salamon nyugalmazott 
iskolaigazgató a hitérzés csökkenéséről beszélt.

Fábián Béla dr. országgyűlési képviselő be
szédében hangoztatta, hogy a közélet erköl
cseinek a hitközség életében is érvényesülnie 
kell.

Bródy Ernő elnök ezután a gyűlést bero- 
keszlette.

A numerus clausus módosításáról szóló ja. 
vaslat vitája még a lanyha kormánypárti ér
deklődés ellenére is hosszú időt fog igénybe
venni. Ez a vita előreláthatólag még a valori
zációs javaslat vitájánál is hosszabb lesz, tekin
tettel arra a körülményre, hogy az ellenzék 
valamennyi tagja résztvesz a vitában. Az 
eddigi vita folyamán feltűnt, hogy a baloldali 
szónokok úgyszólván minden ellentmondás nél
kül mondhatták el beszédeiket és a kényes po
litikai természetű kijelentések válasz nélkül 
hangozhattak el a szélsőjobboldalon. Ezt a kö
rülményt beavatott politikai körökben azzal ma
gyarázzák, liogv

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
önmérsékletre kérte fel a jobboldali kép
viselőket, mert — mint előttük kifejezte — 
el akarja kerülni a vita elmérgesedését cs 

sorozatos botrányok bekövetkezését

A Hétfői Napló munkatársa illetékes helyen 
érdeklődött ,

a képviselőhöz munkarendjének alakulása 
Iránt.

Azt a választ kaptuk, hogy a képviselőház 
munkarendje úgyszólván egészen a nyári szü
netig máris megállapítottnak tekinthető. A 
numerus clausus módosításáról szóló törvény
javaslat tető alá hozása ulán, ami előrelát
hatóan február 'égéig igénybe veszi a kép
viselőhöz munkaidejét. — az állategészségügyi 
törvényjavaslat, majd az öregségi és rokkant
sági biztosításról szóló törvényjavaslat tárgya
lása következik. Legkésőbb április első hetében 
az 1928—29 évi költségvetésre kerül a sor, majd 
azidöközben felgyülemlett mentelmi ügyek cs 
nemzetközi természetű javaslatok és jelentések 
letárgyalása után a vármegyei törvény javaslat 
letárgyalásával fejeződik be az ülésszak.

Az Uj és Hagyományhű
A pesti izraelita bitközség elnökének és a 

hitközség vezetőségének megválasztása előtt 
megindult választási mozgalom során vasárnap 
délelőtt tartotta nagygyűlését a választási moz
galomba résztvevő két párt, a Régi Hitközségi 
Párt és a Hitközségi Uj és Hagyományhű Párt.

X Régi Hitközségi Párt az Erzsébetvárost 
Kör nagytermében tartotta vasárnap délelőtt 
tizenegy órakor impozáns nagygyűlését, ame
lyen csaknem kétezren jelentek meg, úgyhogy 
a körhelyiség nagyterme szűknek bizonyult a 
jelenlévők befogadására A nagygyűlést Leder- 
mann Mór hitközségi elöljáró, a gyűlés elnöke 
nyitotta meg. Megnyitó beszédében rámutatott 
arra, hogy a Régi Hitközségi Párt nem a har
cot, hanem

a békét kívánja
és a hitközséget továbbra is a hitközség közel
múltban elhunyt, nagynevű elnökének, dr. Le- 
derer Sándornak szellemében kívánja tovább 
vezetni. Ledermann elnök bejelentette ezután, 
hogy a Párthoz csatlakozott az ötödik kerületi 
templomkörzet valamennyi tagja.

A nagygyűlés első szónoka dr. Eulenburg Sa-

n leipzlgl 
mlntauásár

a legkedvezőbb bevásárlási forrása a 
világnak és a legnagyobb mintáiéivá- 
nyossága Európának. Több mint 1000 
árucsoport az összes szakmából képvi
selve van. 10 000 kiállító 21 országból a 
legjobbat éa legtökéletesebbel mutat la be

Tavaszi vásár 1928. 
március u-io-lg.

Nagy műszaki As építészét* 
vásár március <i tfl-ig.

nagy vasúti kedvezmény.
Külön vonal Budaprjttől-Lcipzig a átszállás nélkül: ■ 

áióltocsi Prágáig. InJu'ái: méretű, 2-án 23 ómkor a 7 ■ 
kcltt) pályaudvarról. I <

Ingyen néniéi éí e«eh vbun Ihletetek átvétele ' 
viaumok te*zerxe*e végett legkésőbb lebr. 23-ig . |

Lakói! ejelentdeek legkésőbb február 23-lg. f 
KBtclebhi telvllógnalláM niull a flvkVUteJI Ml I 
vbeló Guhrauer Oltó Igazgató. DuJupmt. VI.. Terét 
körút 43. ki Telefont Téréi 333-St, • -3-lg éa a .

Párt Is gyűlést tartott vasárnap
Iámon, a' pesti izr. hitközség elnökhelyettese, 
aki több mint 30 éve működik a hitközség ke
belében, beszédében hangsúlyozta, hogy ré- 
gente a hitközségben az volt a felfogás, hogy 
minél kevesebb vallás és valláserkölcs, minél 
kevesebb hit s akkor a zsidóság közelebb jön 
az egész ország társadalmához. Ez a felfogás 
azonban csalódást hozott s kitűnt, hogy nz 
egyedüli helyes ut az, amelyen Ledérét- elnök 
vezette a zsidóságot, aki nem sokkal halála 
előtt alapitolta meg a Régi Hitközségi Pártot, 
amely tulajdonképpen az egész magyar zsidó
ság pártja.

Dr. Szegő Ferenc a negyedik kerületi temp- 
lomkörzct tagjainak csatlakozását jelentette 
be, majd

határozati Javaslatot
terjesztett elő, amelyet a nagygyűlés egyhangú 
lelkesedéssel elfogadott s amely szerint ki
mondta, hogy

törhetetlen bizalmával
biztosítja Ehrlich G. Gusztávot, a pesti izr. hit
község elnökhelyettesét a felkért őt, hogy a 
hitközség vezetésének munkájában továbbra is 
részt vegyen. A határozati javaslat felolvasása
kor a nagygyűlés tagjai helyeikről felállva, 
perceken át hangosan éljenezték az elnöki 
emelvényen helyet foglaló Ehrlich G. Gusztá
vot, aki meghatva köszönte meg az ünneplést.

A nagygyűlés következő szónoka, dr. Fodor 
Oszkár, a Zsófia Gyermekszanalórium főigaz
gatójának felszólalása után Lesslaner Gyula 
jelentette be a kilencedik kerületi templom
körzet csatlakozását a Párthoz.

Dr. Káhán Nisson ügyvéd felszólalásában 
arról beszélt, hogy a túlsó oldalor lévő párt
vezérek közül

többnek a családja már nem tartozik a 
zsidósághoz

s igy lehetetlenség, hogy a hagyományhű zsi
dóság programját azok védjék meg.

Róna Sándor a nyolcadik kerületi templom
körzet tagjainak nevében szólalt fel, majd

Dési Géza
országgyűlési képviselő emelkedett szólásra.

— Egy párt programjában — úgymond — 
a lélek az, ami bizonysugul szolgál arra, hogy 
a program nemcsak alkalmi kitalálás válasz
tások elölt, hanem igazi és szent törekvés lesz 
a választások után Is. Csak azok vallhatják a 
magukénak ezt a programot, akik a szeretet
nek, a hitnek, n jóságnak, a szolidaritásnak, 
az együttérzésnek a jegyében , a régi mull 
szent hagyományai aktív tiszteletében bizo
nyultuk hivatottaknak arra, hogy a zsidóság
ián tényezők legyenek. Akik azt akarják, hogy 
a hitközség tevékeny ájdásos vezetése, az építő 

I cselekvés továbbra Is meg legyen, akik azt 
akarják, hogy gyermekeik megtartsák apjuk 
és nagyapjuk hitét, azok maradjanak hűsége
sek ennek a pórinak a programjához Aki nem ’ 
hűséges Istenéhez, nem lehet hűséges nemző- 
■ éhez sem.

| — Ml zsidók — fejezte be beszédét Dési I
Géza — bízzunk meg azokban, akik bizodal-

Egy félelmetes 

gonosztevő ért

Ű'

folyik a nagy hajsza, — aki lázban 
tartja az embereket és láthatatla
nul jön és megy, de bűntettei 
nyomát mindig elárulja a abőr- 
egérs, amelyet, mint névjegyet, 
mindenütt ott hagy, ahol meg
jelenik és gaztetteit elköveti . . . 

3000 pengő 

jutalom
kerül kiosztásra mindazok 
között, akik felfedik ennek 
a rettegett gonosztevőnek 
a kilétét. A «Bőregér» 
lesre indult... menedéke 
az éjszaka sötétje, amely
ben néha felfoszforeszkál 
rémes szeme. Álljon lesbe 
óvatosan ön is és, hogy 

tudja: miké
pen érhet célt, 
olvassa el a 
képes krónika 
e heti számát
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Súlyos szabálytalanságokat sorol 
fel a Bszkr rőt jelentősében s kínon 
uoiemenyoben a vizsgálóbizottság

A Hetiül napié elsőnek közli a leientes fontos adatait
Szombaton délelőtt végre a nyilvánosság 

itélőszéke eb' került n BSzKR régi igazgató 
^ágának működése. ítélethozatalra azonban 
nem kerülhetett a sor, mert a főváros vezetői 
csak szóbeli jelenlé.s.sel akarták informálni 
a közlekedésügyi bizolt.s'g tagjait n vizsgáló* 
bizottság megállapít ' sáról és a bizottság nem 
volt hajlandó ezt n kényes ügyet írásba fog
lalt jelentés nélkül letárgyalni. Éppen ezért 
kötelezte a tanácsot, hogy ezen a héten 
nyomtatásban bocsássa a törvényhatósági bi
zottság rendelkezésére a BSzKR ügy összes 
aktáit, valamint u bejelentett különvélemé
nyeket is.

Folkusházy Lajos alpolgármester Intézke
désére szombaton délután átadták a jelentést 
a házinyomdának és a közel 100 oldalra ter
jedő vizsgálati anyag szedése és kinyomása 
keddre el is készül, azt azonnal szétküldik a 
bizottsági tagoknak, úgy hogy pénteken dél
után a közlekedési bizottság újra összeülhet

a szenzációs vádiratok
letárgyaló sáro.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
van már most közölni a nyomtatás alatt 
álló akták tartalmát. Tulajdonképpen öt je
lentésről van szó. Az első Láng Lajos dr. je
lentése, aki a BSzKB ügyvitelét vizsgáló ad 
hoc bizottság nevében terjeszti elő megálla
pításait.

Ez a hivatalos jelentés.
A Wolf-púrt részéről Kossal ka János dr. és 

Lakatos Géza dr. külön jelentést készítettek. 
Ezekkel szemben áll Bedő Mór dr. és Bíró 
Dezső különvéleménye. Végül külön akta
csomagot képeznek a F/ní-féle szállítási 
ügyek.

A hivatalos jelentésben megállapította a bi
zottság, hogy uz igazgatóság

kijátszotta a vállalat alapszabályait, 
ínért összes tagjait a végrehajtóbizottságba 
delegálta s igy önmagának állapította meg a 
tisztelőtől  jakat. Ennek ellenére azt javasolja, 
hogy az ügy felett térjenek napirendre, de 
hasonló esetek megismétlődését közgyűlési 
határozattal akadályozzák meg. Hasonlóan 
járt el az igazgatóság a Noua-egyezséggc! 
kapcsolatban, amikor is szintén önmaga álla
pitolta meg a kiosztásra kerülő tantiémek 
összegét.

Hényi Dezső vezérigazgató szerződésében 
helyteleníti azt a szakaszt, mely a súlyos 
kötelességmulasztás megállapítását válasz- 
toltbiróságra bízza.

Sztankovics Szilárd igazgató szerződése 
ügyében vizsgálat megindítását tartja szüksé
gesnek s amennyiben tnegiTlapiltatnék, hogy 
Srtankovicsot 0 törvény ellenére szerződtet 
lék.

nz Igazgatóság anyagi felelősségre voná
sát javasolja.

Helyteleníti az előterjesztés, hogy a köz
lekedésügyi ügyosztály tagjainak nagy- 
összegü jutalmakat folyósítottak.

Megállapítja, hogy egyes főtisztviselók és 
alárendeltjeik között rokoni kapcsolatok 
állanak fenn. Szükségesnek tartja a B-listára 
tqlt tisztviselők és a fegyelmi ügyek

felülvizsgálását
s az Intézkedések megtételére hívja fel az 
pj igazgatóságot.

Megállapította es helytelenítette a vizsgáló
bizottság azt a tényt, hogy a BSzKR igazgatói

magánutazások alkalmával a vállalat 
költségére hálókocsljcgyekct rendeltek. 
Helytelenifi u csere és jótékonysági jegyek 

taltengését.

.4 fajuédelmi irányzat támogatása kérdésé
ben n bizottság megállapította az igazgatóság 
és az eljáró közegek teljes erkölcsi és anyagi 
felelősségét.

Helyteleníti azt uz eljárást, hogy 

százmilliós rendeléseket nyilvános pá
lyázat mellőzésével eszközöltek 

hogy nyilvános pályázatoknál egyes favori- 
..........................  cl.

s , .. _w___
z.úll cégektől pótajánlatokat fogadtak 
Meggyőzödön a bizottság arról is, hogy

a Flnl-céget 
megengedhetetlenül, talán 

bűnös módon favorizálták
s megállapította, hogy Fini javára súlyosan 
elítélendő üzletvitel esetével áll szemben. A 
Fini ügy a vezetőségnek olyan eltévelyedése, 
amely lelett az objektív kritika napirendre 
nem térhet. Ezé.rt javasolja, hogy az igaz
gatóság a Fini-szállilások körül fenforogni 
látszó visszaélések kinyomozása és megtor
lása céljából

a fegyelmi eljárást tegye folyamatba.

A Wolíl-párt megbizottainak jelentése épp 
ellenkezője a Láng-féle hivatalos megálla- 
ülásnnk. Kossalka János s Lakatos Géza a 
BSzKR igazgatóságának ténykedésében nem 
látnak semmi elitélni valót és az igazgató
ságnak

az egész vonalon megadják a felment
vényt,

Biró Dezső a hivatalos jelentéssel szem- 
i ben

küiöu véleményt
jelentett be. Mindenek előtt az anyagi fele- 
lősségrcvonás megállapítását javasolja azok
kal szemben, akik Rényi vezérigazgatóval 
a szerződést megkötötték, illetve azt később 
módosították. A szerződés megcsufol min
den kereskedői és vállalkozói óvatosságot 
és u vállalatra olyan indokolatlan terheket 
ró, melyekért a felelősséget valakinek visel
nie kell. Sztankovics Szilárd szerződtetését 
<i létszám csökkentési törvénybe ütközőnek 
mondja, mert a B-lislára tett Földes Imre 
helyére alkalmazták. Megállapította, hogy a 
BSzKRt több igazgatója, u vezérigazgató
in lyctles, a főmérnökök és a mérnökök 
közeli rokonságban vannak egymással. Az 
Ébredő Magyarok Egyesületének villamos-; 
vezető-főtitkárát, a keresztény szocialista 
szakszervezet elnökét hosszú időre teljes fi
zetéssel szabadságolták, akik a fizetésért 
agitációs munkát végeztek.

1925-ben Sipőcz Jenő polgármester 10 
millió koronát vett fel uz igazgatóságtól az
zal, hogy közcélokra rendelkezési alapot lé
tesít. de a pénzt — Biró Dezső adtai szerint 
— nem közcélokra, hanem kebelbeli, város
házi főtisztviselőknek juttatta,

Buday Dezső és Platthy György igaz
gatósági tagok lakásán lévő telefon elő
fizetési diját hosszú Ideig a BSzKRt fi

zette.
részére a BSzKRt 8,584.000 koro
násáról! a Máv-tói. Röviddel utóbb 

készpénz adományt kapott az

•* Budapest, 1028 február 18.
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A Győri waggongyár átvette 
a Krupp-kocsi gyártását

o
+

Ez az első eset, hogy a Krupp gyár megengedi szabadalmának 
külföld! felhasználását

Néhány hét múlva uj márkájú kocsik kerül
nek forgalomba, amelyeket érdeklődéssel vár 
a magyar autósport társadalom. Az uj kocsik 
gyártásának előzményei igen érdekesek.

A Győri Waggon-gyárnak, — amely az uj 
kocsikat forgalomba hozza, — eddig szaba
dalmi szerződése volt a „Böhmisch Möhrische 
Maschinenfabrik Prag"-eéggel a ,,/?áöa"-kocsik 
gyártására és a „Prága"-kocsik „Rába" néven 
kerültek forgalomba A Győri,-Waggon most 
felbontotta ezt a megállapodást s a világhírű 
esseni Krupp-gyárral kötött uj szerződést. A 
jövőben tehát a most létesített szabadalmi szer
ződés szerint gyártják majd a Győri-Waggon 
autóbuszait is teherkocsijait. Az uj kocsik 
neve

Krupp-Rába
lesz. A szerződés megkötésének az ad különös 
jelentőséget és érdekességet, hogy a Krupp-gyár 
eddig sohasem kötött olyan szerződést, amely 
szabadalmának külföldön való gyártását enge
délyezné.

A gyár fennállása óta ez uz első eset, ami
kor megengedi, hogy szabadalmát külföl

dön is felhasználhassák.
Az uj szerződés következtében a Győri-Wag- 

gon teljesen megszünteti a kis személykocsik 
gyártását, úgyhogy 
csak két gyár készít 
a MÁG és a Welsz 
gyártmány azonban 
nek tekinthető.

most már Magyarországon 
majd kis személy-kocsikat: 
Manfréd-gyár. Fr utóbbi 
inkább csak kísérletezés-

Telefon: Teréz 221-52.

leienkor legolcsóbb üzemű teherszállító eszköze
1*4a „uiscor 

Diesel-vontatógép
Vontat: 200 mázsa terhet 

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj óralóerőnként 
Magyarországi eladás: 

Általános műszaki, uzemgazuasíglís
Autótechnikai uaiiaiat

Budapest. Ifi. Her„ Podmanlczky-utoa 13.

)( Súlyos szerencsétlenséget okozott egy el
szabadult autó. Különös látványban volt ré
szük tegnap este a prágai járókelőknek. A 
Krakovska utcában a francia misszió épülete 
előtt egy nagy fekete gépkocsi hirtelen elindult 
és sebes iramban száguldott a Vencel tér felé. 
A járókelők rémülten ugrottak félre a vezető 
nélküli autó elől. Az autó berohant a Vencel- 
térre és egy munkást elgázolt, majd nekiro- 
liant egy kirakatnak, üvegeit beverte, végül is 
a motor felrobbant és az autó megállt. A rend
őrség vizsgálatot indított, amelynek során ki
derült, hogy egy éretlen suhanc indította el a 
gépkocsit

)( Az 1928. év motorkerékpárversenyei: 1. 
Magyar Tourlst Trophy (V. 20.). 2. Tiszántúli 
Automobil Club tura-utjánnk 10 km.-cs gyor
sasági versenye (VI. 3.). 3. A Magyar Tura-ut 
km. gyorsasági versenye (VI. 16.). 4. Gugger- 
hegyi verseny (VI. 29.). 5. Svábhegyi verseng
(IX. 30.). — Oldalkocsis motorkerékpár-ver
seny: 1. Tiszántúli Automobil Club tura-utjá- 
nak 10 km.-es gyorsasági versenye (VI. 3.). 2.
A Magyar Tura-Vt km. gyorsasági versenye 
(VI. itt.). 3. Magyar Tura-ut hegyi versenye.* 
ctapéja (VI. 17.). 5. Svábhegyi verseny
(IX. 30.).

)( Autőlexlkon címmel egy rendkívül fontos 
és a magyar könyvpiacon még soha nem sze
repelt szakkönyv jelenik meg március elején 
Vécsei Leó, Szclnár Aladár dr., Csécsi Nagy 
József, Markhot Jenő, Benedek Antal, Kolozs 
Jenő, Eclchardt Emil és mások szerkesztésében. 
Az Autólexikon nemcsak az automobilizmus 
szakrészével, hanem a gépek pontos leírásá
val, a legmodernebb berendezések részletes is
mertetésével, továbbá a közigazgatási hatósá
gok rendeletivel is fog foglalkozni és így az 
Autólexikont minden úrvezető, szakember és 
motorszerelő legnéJküiözhetetlcnebb kézi
könyve lesz.

Teher
szállító

Vezérképviselet:

aPflRT AUTÓ RT VI. AHDRáSSY UT87

Az EME 
nőért fát 
10 millió ........................ v, ...
ÉME. azonkívül 40 millió kamatmentes köl
csönt, amit a pénz elértéktelenedése után 

rossz koronában fizetett vissza.
Hasonló kölcsönöket kapott a keresztény- 

szocialista szakszervezet 10 millió értékben; 
n Testoérszövetség és a Turul Szövetség pe
dig ajándékba kapott 10 milliót. A Műegye
temi Sportrepülők Egyesületének 40 milliót, 
az Operaháznak 15 millió, a Turul Gazda
sági Szövetségnek 2 millió, nz Országos Si
ketnéma Otthonnak 5 millió, a Pannónia 
keresztény szövetkezetek 19,500.000, a 
Stella csillagvizsgáló egyesületnek 1 millió 
950.000 koronát szavazlak meg különféle 
címen még a devalváció előtt.

A Stádium és A Nép több mint 100 
milliót kaptak

Dr. Fekete György detektív állítólagos szol
gálataiért

több mint 150 milliót utultak ki. Mii- 
llárdokra rugó jegyajándékozás történt 
a BSzKRt-nál. A Közérdekű Levelek 
szerkesztőjének havi 20.000 korona 

subvenclól állapítottak meg.
Mindezen kórokért az igazgatóság 
anyagi felelősségre vonását követeli ____
Dezső. A Fini ügyben egyetért Bedő Mór
ral s különvéleményét magáévá feszi. Vé
gül az Akácfa-utcai székház építési ügyének 
aktáit és számláit külön bizottsággal akarja 
felülvizsgáltatni. Egyébként fentartja magá
nak a jogot, hogy a további tapasztalatairól 
bárhol, a nyilvánosság előtt megtehesse 
észrevételeit. MBí' w

Bedő Mór rövid különvélC™” 
vezető liszt viselővaj szemben „ 
tás megindítását és ezeknek

állásuktól való azonnali fe’függesztését 
követeli. I

^^iiiii0r

5 25 HP kisautók

MU
250 cm’, 500 cm* 1 és 2 hengeres 

motorkerékpárok 
a középosztály járművei 

PNEUMATIK ÁRUSÍTÓ RT.
Andráísyut 27. Telefon: T 134—78.

teljes 
Biró

)( Az ezévl turautat a KMAC junius 16-án 
és 17-én rendezi meg, amely összesen 
83Ü'/» kilométer hosszúságú lesz. A turaut 
majdnem pontosan két részre oszlik fel; az 
első napi táv 3O4’/«, a második pedig 472 
kilométer hosszú. A kocsik junius 16-án 
reggel Budapestről startolnak és Hatvanon, 
Gyöngyösön. Egeren, ismét Gyöngyösön, 
majd Romhány érintésével Aszódon keresz
tül térnek vissza a fővárosba. A turaul má
sodik napján Pilisvörösváron, Nyergesuj- 
falun, Tatán, Székesfehérváron, a Balaton 
megkerülésével Siófokon keresztül és ismét 
Székesfehérvár érintésével térnek vissza a 
startoló autók a fővárosba. A turaut első 
napjára esik a hegyi verseny, amely körül
belül Gyöngyöstől Párádig tart összesen 
2S’/> kilométer távon. Az ezévl turaut elé 
a sportsmanok nagy érdeklődéssel tekinte
nek é.s a KMAC vezértitkára, Szclnár Ala
dár dr., most azon fáradozik, hogy a ver
seny felülmúlja példás rendezésben és sport 
sikerben az előző évi versenyeket. Ez lesz 
az eloő verseny, amikor az automobilizmus 
már „embersport' jegyében fut le.

)( Megrövidítik Debrecen és Miskolc közt az 
autóutak A Bükk- és Mátra-vidéke Automobil 
Klub múlt vasárnap a debreceni városháza 
nagytermében szakértekezletet hivott össze, 
amelyen megjelent ragályi Balassa Ferenc báró( 
a klub elnöke. Balthazár Dezső püspök, vala
mint a város előkelőségei. Siposs Dezső főtit
kár adta elő a szakcrlkezlet összehívásának 
célját, amely szerint a BMAC már régebben 
elhatározta, hogy klubteriiletén az autóközle
kedés megjavítása érdekében nagyszabású ak
ciót indít. Céija elsősorban az, hogy Debrecen 
és Miskolc között olyan műutat építsenek* 
amely az eddigi távolságot legalább ötven kilo
méterrel megrövidíti Az értekezlet egyhan
gúan elhatározta, hogy a szóban forgó autó- 
utat mindenképen megépítteti. Ez év junius 
7-én Dcbrccn és Miskolc között autóversenyt 
rendeznek, amalyet már a megépítendő műut 
propagandájának használnak fel.

FELOLMÜIHATAILANOK

4, e ss 8 Hengeres

SZEIY1ELVAUT0K

1, 2. 8 es 10 tonnás

TEHERAUTÓK
Biztos aiifishoz futtatom

1 70 pengöört 
....------------------ .'Izsgáúrt garan

ciát vállalok, vldökie'tnek lakást, ellátást adó 
napi 2 pengőért 0RI ÉRT roROrlsRola. SUv- 

UIC8 80. — Telefon Torőz 222 6a

több lm,Á régi ŐRIÉRT sotKrUkolábnn 
n T^gVí’lnii eljá- kitinül Műhelygyakorlattal a vizs

Kizárólagos képviselet;

r utó osztálya
Budapest, V., Vilmos császár-ut 26 és 32.
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SZÍNHÁZ
Bánky Vilma csütörtökön 

Budapestre érkezik

Pásztor Béla, az UFA-Fllmszinház igaz
gatója a szokatlanul kíméletlen revízió
tól elkedvetlenedve, lemond állásáról 

és otthagyja az UFA igazgatói székét. Epe
lőre természetesei, erről nem lehet szó, bár
mily kiábrándítóan hangzik ez az UFA- 
Filiuszinhái igazgn tó-ön jelöltjeire nézve, 
akik tucatjával lesik az alkalmas pillanatot, 
hogy a kíméletlen Wilhelm Carol ur ke-

gyeibe férkőzve, egy díszes stallumot nyer
jenek maguknak.

Itt említjük meg. hogy talán •éppen a re- 
vizióokozta zavarok miatt az UFA utóbbi 
műsorai nem ütik meg azt a művészi mér
téket, amelyet eddig méltán elvárt a kö
zönség az UFA agilis és rátermett vezetősé
gétől. # Lehet, hogy a revízió után jobb fil
meket is kapunk. A közönségnek ugyani* 
csak ez a fontos!

Inkognitóban szállt hajóra és férje
nélkül jön szülei látogatására

Bejárta a lapokat a hír, hogy Bánky 
Vilma, a világszerte ünnepelt és körülrajon
gott filmprimadonna férjével, Rod la Roque- 
al Budapestre jön, hogy a Pestszentlörincen 
lakó szüleit meglátogassa. Ezt az eseményt 
elsőnek az amerikai lapok írták meg, me
lyek a legnagyobb szorgalommal lesik a kö
zönség kedvenceinek minden lépését, A hir 
olyan nagy hullámokat vert fel. annyi min
denféle kombináció keletkezett Bánky Vilma 
és férje körül, hogy az utazást egyelőre el
halasztották. A newyorki újságok — teremé- 
szetcsen — ezt is hamarosan megírták. Mi
után ez a híradás a napvilágot látott,

Bánky Vilma csomagolni kezdett, hogy 
Európába jöjjön.

A primadonna ugyanis inkognitóba akart 
utazni, mert ez kényelmesebbnek látszott.

Érkeztéről csupán családja tudott, melynek 
révén most kitudódott, hogy Bánky Vilma a 

múlt hét elején szállt hajára 
és útban van Európa fellé. A művésznő egye
dül utazik. Férje, Rod la Roque nem jön vele, 
mert egy uj nagy film szerepét játssza, mely
nek felvételei serényen folynak. Bánky Vilma 
két napot tölt Párizsban és aztán jön Buda- 
uestre, ahonnan a közeli Pestszentlőricre 
megy s mintegy három hétig marad szüleinél.

A világszerte ismert művésznő szülei izga
tottan készülnek a fogadtatásra; a szent
lőrinci családi ház szobáit már átalakították 
és berendezték.

Bánky Vilma 
csütörtökön lesz Budapesten 

és itthon tartózkodása ideje alatt semmi
nemű nyilvános szereplést nem vállal.
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Nagy revízió az UFA filmszínházban!
Wilhelm Carol, az UFA középeurópai vezérigazgatója nagy B-listát csinált az 

UFÁ-nál — Hirek Pásztor Béla igazgató távozásáról — Nincs többé szabadjegy

Két héttel ezelőtt egy elegáns, szigorú
arcú . fiatalember érkezett Pestre, aki igy 
mutatkozott be az UFA Filmszínház irodá
jában:

— Wilhelm Carol, az UFA középeurópai 
érJekcliségpiijek vezérigazgatója vágyok.

Revíziót fogók tartani az UFA magyar
országi depandanszában!

Az UFA—Génius Filmvállalat vezérigaz
gatója, Colussi Béla és az UFA Filmszínház 
ügyvezető igazgatója, Pásztor Béla megle
petéssel fogadták az UFA uj középeurópai 
vezérigazgatóját, de még nagyobb megle
petéssel hallották Wilhelm Carol ur által 
kíméletlenül hangoztatott kifogásokat. Mert 
Wilhelm Carol vezérigazgató a német dara
bosságnál is darabosabban, kímélet nélkül 
kezdte meg az UFA Filmszínház ügyvezeté
sének úgynevezett revideálását. Wilhelm 
Carol ugyanis Berlinben kapott levelek 
alapján utazott Budapestre. Ezek a levelek 
nem szabálytalanságokkal, de mindenesetre 
oly vádakkal illették Pásztor Béla igazgatót, 
amelyekkel szemben még védekezni is kel
lemetlen.

Wilhelm Carol legelsősorban is az UFA 
reklámszámláját nézte keresztül, ahol nagy 
túllépéseket tapasztalt. Megállapította Ca
rol azt, hogy

sok filmnek reklámja nem állt arány
ban sem a film értékével, sem a mozi

vállalat rentabilitásával.
Carol tehát szigorú utasítást adott Pásztor 
Béla igazgatónak, hogy a jövőben az UFA 
Filmszínház reklámjának a legszűkebb 
körre szabad terjednie. Minden műsornak

egy bizonyos reklámköltséget állapított meg, 
amelyet túllépni csak az igazgató terhére és 
veszélyére lehet.

A második kifogás

a szabadjegyek tuilojálls kezelése miatt 
érte Pásztor Béla Igazgatót, 

akirőf a1 vizsgálat során bebizonyosodott, 
hogy szokatlan mértékben élt szabad jegy- 

i j_ -'-*■*-* a

és 
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oszló jogával. Az UFA-Filmszinházban 
szabadjegyeket egyszerűen beszüntették 
a hivatalos jegyeken, valamint a sajtó 
gyein kívül nem szabad szabadjegyet 
utalni.

Wilhelm Carol rendeletéinek betartása 
érdekében cégvezetőnek nevezte ki Peri- 
schmied Alajos főkönyvelőt, aki az igaz
gató rendelkezéseit, igy a müsorkötési. 
reklámozási és más anyagi természetű funk
cióit a jövőben ellcnjegyzi.

Wilhelm Carol mindezzel nem elégedett 
meg, mert úgy találta, hogy az ÜFA-Film- 
szinház személyzete igen nagy és bizonyos 
mértékben leépítésre szorul, Néhány tiszt
viselő és személyzeti alkalmazotton kívül 
tehát megválik az UFA-Filmszinházban viselt 
főtitkári álásától Bródy István dr., aki 
azonban a Géniusz-fiimvállalatnál mint dra
maturg működik tovább.

Wilhelm Carol ur még két-három hétig 
marad Pesten, mindaddig, amíg saját ki
jelentése szerint, a budapesti „mozidzsun- 
gélből ki nem irtja a vadakat1. Wilhelm 
Carol ur működését, amely bármily kímélet
len, bizonyos körökben, legnagyobb érdeklő
déssel kisérik, különösen azóta, amióta elter
jedt az az ellenőrizhetetlen hir, hogy

Hatszor egy héten a nagy siker

TROJKA
FAZEKAS IMRE DRAlHAJA 

csortos - Kiss Ferenc - makav - Törzs 
Z. Molnár, Réthey, Zátony, Stella, KUrmendy, Peti, Vágó

A színház joTyp^nztára és körúti jegypénztára (Erzsóbet-körut 41) reggel MfKÍStfltn
9 óratol az előadás Kezdetéig megsz-adién nélkül Árusítja a jegyeket. HlHIlTRIl w£lnnR4>
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Szerda, február is. este 8 órakor

Az orosz kék madár Jusliiiy
15 oj szám — 15 vlláflattrahcló

Fíuarosl operettszinnaz Fővárosi ooerenszinnaz

Belvárosi 
Színház Nászéjszaka

SZÍNHÁZI napló
Titkos Honát vasárnap reggel 7 órakor 

egy csukott Mercedes-kocsi vitte a pálya
udvarra. A pályaudvaron két ur vifrta, 
akik a művésznőt besegítették az egyik elsö- 
osztályu vasúti kocsiba, amely Titkos Ilo
nát

a Riviérára repíti.

Titkos Hona már egészen jó színben van, 
meg sem látszik rajta, hogy súlyos beteg 
volL Elutazása előtt beszélgettünk a mű
vésznővel, aki jókedvvel, mosolyogva igy 
búcsúzik Budapest közönségétől;

— Némi meghatottsággal ültem fel a vo
natra, mert szinészkedésem alatt egyszer; 
sem fordult még elő, hogy a szezon teljében 
pihenni mente mvolna. íme, ezt is elértem. 
Remélem, hogy pihenésem közönségemnek 
is használni fog, mert friss impresszióval 
friss ambícióval és friss munkakedvvel tér
hetek vissza márciusban, Tehát: a viszont
látásra!

A Fővárosi Operettszinházban szerdán ?ste 
kezdi meg Jushnlj és társulata az orosz. Kék- 
inádár együttese tiz napra szóló vendégszerep
lését. Az orosz Kékmadár teljesen uj műsorral 
jön Pestre, amelynek kiemelkedő számai a 
Vakok, a Két ellenség, a Kettős kvartett lesz
nek. Jushnlj társulatát egy nappal megelőzve, 
már

hétfőn este érkezik Pestre
hogv itt a színpadot alkalmasan berendezze a 
Kékmadár társulatának vendégszereplésére. A 
Kékmadár vendégjátéka után a Fővárosi Opc- 
rettszinház Bródy István és Lakatos László 
„Zenebona" cimü operettjét mutatja be, -amely
nek bemutatási dátumot március kezdetében 
állapította meg a szinház igazgatósága. Vasár
nap Pestre érkezett a „Zenebona" egyik prima
donnája, Szokolay Olly, hogy a próbákon 
résztvehessen. A Zenebona, amely nagy látvá
nyos revüoperettnek készült, még három pri
madonnát foglalkoztat. Somogyi Nusi végre a 
Zenebonában újra olyan feladathoz jut, amely
ben ez a kitűnő színésznő méltóan tovább 
folytathatja művészi eseményekkel teljes pá
lyáiét.

Hétfőn délelőtt tárgyalja a főváros szin- 
ügyi bizottsága a

külföldi vendégszereplések ügyéi.

Utóbbi időben ugyanis az a vélemény lelt 
úrrá, hogy az indok nélküli gyakori ven 
dégszereplés nagyón megtizedeli az ügyi* 
gyér számú színházi közönséget és a nagy 
reklámmal beharangozott külföldi sztárok 
elviszik a magyar közönség zsebéből a ma
gyar színészet elől a garast. A szinügyi bi
zottságban több felszólalás fog elhangzani 
amelyek a legerősebb rendszabályokat kí
vánják életbéléptetni a külföldi vendég
szereplés ellen. Hogy az ankétozásból rend 
szabály mikor lesz, az természetesen a 
jövő titka,

Tegnap délután tartották 
vizsgaelőadását 

a Király Színházban a Rákosi Szidi vezetése 
alatt álló Unió-sziniisko'a növendékei, akik n 
„Doloval nábob" első két felvonását játszották 
szép sikerrel. A darab címszerepében Magyar 
Anna tűnt ki; dicséretet érdemelnek még 
Kacsok Teréz, Heves Anikó, Bojler Miklós, Fá
bián János, Rónay György, Komáromy Giza, 
Feleku Erzsi, Molnár Mária. Cslszér Ágnes, 
Zombory Anny, Kellnct József és Kárász 
László. A közönség szívesen és sokat tapsolt.

onamsaoa öranavaia" a Ulgszinhaznan

A Városi Szinház éjjel-nappal próbálja „Fe
dák Sári uj szerepét", a Csókon szerzett vőle- 
gény-l, amely darabban tényleg csak Fedák és 
Fedák van állandóan a színpadon Fedák Sári 
hétféle szerepben mutatkozik be a közönség
nek bemutatási dátumát március kezdetében 
annak idején amerikai turnéjára készíttetett 
a művésznő. A Városi Szinház érdekes reprize 
szombaton lesz, de jövő héten már megkezdik. 
Farkas Imre

Gyurkovics fiuk

című uj operettjének próbáit, amelynek az elő
adásától nagyon sokat vár a Városi Szinház. 
A Gyurkovics fiuk szerepeit már ki is osztották. 
Az öt Gyurkovics gyereket Fenyves Sándor, 
Kompóthy Gyula, Sziklay József, Békássy Ist
ván és Érczkövy László játsszák. Az operett 
bonvivánszerepe ezúttal Sziklai Józsefé lesz, a 
tánckomikus szerepéi pedig a Városi Szinház 
színpadán régen nem szerepelt Érczkövy László 
kapta.

Már harmadik este tapsol az „Uj Színház 
zsúfolásig megtelt nézőtere An-Sky misztikus 
legendájának, a Dybuknak. A Dybuk kai Buda

pest közönsége oly szokatlan művészi élménnyé) 
gazdagodott, amely szinte feledhetetlenné teszi 
a Dybuknál eltöltött színházi estét. A középkori 
miszticizmus, a transzcendentális kabbalizmus, 
a minden időn és téren áttörő forró líra, az ér. 
zelmek sokszínűsége, a magasröptű gondolatok, 
nak átütő ereje lenyűgözve tartja esténként a 
Dybuk publikumát annál is inkább, mert a pom
pás darabnak előadása is a legszerencsésebb.

Gerő Erzsiben uj tragikát

ismert meg a pesti közönség. Ez a fiatal hölgy' 
nagyszerű Ígérete n magyar színpadnak, de néni 
hallgatható el, hogy nagyon szerencsés volt első 
nagy szerepének megválasztásánál. T Halmy 
Margit öreg dajkája, Szabados Piroska hiszté
riás, anya-alakítása Somlay Artúr megrázó
erejű csodarabbi figurája, Baló Elemér tragikum 
sorsú jeshivanövendéke és a többiek egy-egy 
pompás alakításukkal csodálatos fényű reflek
torral világitották meg a legenda állal is hirde
tett nagy iRntsíiRoi: a szerelem mindenhatóságát. 
A rendezés és a díszletek Bársony István és 
Upor István munkája külön dicséretet érdemel
nek. Az Uj Szinház ezzel az előadással bebizo
nyította azt, hogy pompás, fegyelmezett gárdá
jával hosszabb lélckzctü darabokkal is méltóan 
szerepelhet Budapestnek nagy igényt jelentő 
színházi életében.

Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója, aki né
hány nappal ezelőtt Drezdába utazott, értesí
tette a színház vezetőségét, hogy sikerűit meg
szereznie a Vígszínház részére Bayard Veíller 
The Trial of Marié Dugan törvényszéki drámá
ját, amely magyar fordításban valószínűleg 
4 főtárgyalás cimet fogja kapni. A kitűnő ame
rikai iró darabja már több, mint egy éve fut 
New Yorkban a legnagyobb sikerrel. Vcillcr 
színmüve egy

főtárgyalást dramatizál.

A közönség bejön a nézőtérre és nyitott szín
padot lát, amely egy törvényszéki tárgyalóter
met ábrázol. Szolgák sürögnek-forognak, ta
karítanak, rendőrök, fogházörök helyezkednek 
el, segéd liszt viselők készítik elő nz iratokat, 
mikor bevonulnak n főtárgyalás bírói és az 
esküdtszék és megkezdődik Marié Dugan gyil
kossági bünperénck főtárgyalása. A felvonások 
mindig úgy végződnek, hogy az elnök felfüg
geszti a tárgyalást és a közönség előtt a nyitott 
színpadról levonulnak. Az ötödik kép végén 
hirdetik ki az Ítéletet, amely előtt az elnök 
felkéri a közönséget, hogy minden nemtetszés 
vagy tetszésnyilvánítástól tartózkodjon. A kö
zönség tehát Vcillcr színmüvének előadása köz
ben egy valóságós, izgalmas és szövevényes 
biinper főtárgyalásún axsziszlál.

Ugylálszik, hogy kevés színház van Pesten, 
mert a jövő héten uj kabaré nyílik a hetedik 
kerületben. A Népszinház-ulca és az Alföldi
utca sarkán Nagy Komédia névvel uj színházi 
vállalkozás alakult, amelynek igazgatója a 
győri szinház volt tulajdonosa, Somogyi Kál
mán. A színház tagjai között több jónevű ka- 
barészinész szerepel, akiknek nz olcsó helyáru 
Nagy Komédia pendli-állomásuk les: Még in, 4 
sem nyílt ez a kis szinház, máris

per kerekedik körülötte

A Komédia ezérigajgatója, Roll Súndqf 
ugyanis birói Közbelépést <ér, hogy megtiltsák 
nz uj kabarénak a Nagy Komédia nevet hasz
nálni, mert ez könnyen összetéveszthető az ö 
általa régebben alapított színházi vállalkozás
sal. A Nagy Komédia iilnjdaüosa viszont azt 
állítja, hogy hosszú évekkel ezelőtt már léte
zett a kilencedik kér létben ez a ..Nagy Komé
dia". amely után alakult csak ncg Rótt és 
Stelnhardték Kis komédiája.
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„A négy házsártos“
Wolff-Ferrari vig dalműve az Operaházkn

A farsangi szezóma az Operaház vidám far
sangi újdonságot hozott vasárnap este. Bemu
tatta Wolf-Prrrartnak. az olasz származású, né
met kulturiju opercltkoinponistának haromfel- 
vonásos vigoperajál. „A négy házsártos-t. Wolff- 
Ferrari eddig kél müvével szerepelt Operánk 
Játékrendjén. Az egyik a „Kiváncsi asszonyok'', 
ii másik . Susannc titka'' cimfi kis cgyfelvopá- 
sos

, K négy búzsártos‘‘-t olasz, és német színpa
dokon mindenfelé nagy sikerrel játszották 
már évek óla.

Az Operaház helyesen választolt, amikor vig 
r< perloúrjúl ezzel az. értékes miivel frissítette 
föl. Wolff-Ferrari nem nagy teremtő egyéniség, 
inkább előkelő ízlésű eklektikus, aki az olasz 
opera buli" hagyományait ápolja, gazdagítva 
ezt a tradíciót a német „Singspicl" formai ele
meivel. Annyiban originális, hogy a különböző 
stílusok öll< les elegyítésével mégis csak a maga 
sajátos zenei kifejezésmódját alakitolta ki. Ez 
a zenei formanyelv, amelyet Wolff-Ferrni igen 
finom művészettel kezel, kiválóan alkalmas 
arra, hogy az élet apró-cseprő dolgainak hu 
marót, köznapi, kispolgári karakterek fonók- 
Hágait zeneileg ábrázolja. Wolff-Fcrral kétség
telenül gazdag — ha nem is egészen eredeti — 
leleményü muzsikus és ma nincs is nála ldva 
toltabb vlgopcra-szerző. Túlzó hívei az ,,uj 
Mozart" epithclonnai is meg szokták tisztelni 
Pedig épp az nincs meg benne, ami Mozart 
zenei humorát örökéleliivé teszi: az a z.scniálb 
inspiráció, amely a színpadi történés kicsi
nyességét átszellemül. elmélyíti. Wollf-Fcrrari 
épp ellenkezőleg, megmarad az embert dolgai: 
földszintjén, művészete, humorra transzponál
tam tulajdonképpen azonos a mór kissé idejét 
múlta verisztikus iránnyal.

„A négy bázsárlos" olasz elme s.I quatro 
rusteghi", Goldoninak ily cirnü vígjátékéból 
irta Plzzolato u szövegkönyvet, megtartva a 
Velencében. 1800 körül játszódó cselekmény 
szereplőinek még az eredeti dialektusát is. A 
fordítás a kitűnő Lányt Viktor tollái dicséri. A 
négv házsárfos nem más, mint négy goromba, 
esetlen, kispolgári férj, akik körül n naiv egy
szerű mese bonyolódik. A tíz magánszereplő 
(kórus nincs a darabban) cgytöl-cgyig kitűnő 
ábrázolási alkalmakhoz jut a darabban. Pom
pásan niegálllák a helyüket Mcdek Anna. Bár
sony Dóra, Halmi Gitta, Szabó Lujza. Somló 
és Rössler Plelscher karmesteri pálcáját 
Oláh színházi díszleteit kell megdicsérni.
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Békesség
Vitéz Miklós színművének 

vasárnapi bemutatója
A Vígszínház ma délelőtt u Stinészszövet- 

ség rendedében Vltii Miklósnak „Békes
ség" ciniü háromfdvpnásos legendáját mu 
Itillu be’ A rsiifolt nézőtér köíön4ége meg
lepetéssel kérdezte egymástól, hogy miért 
kellett ennek a tehetséges magyar Írónak 
komoly sikerű. komoly értékű, irodalmi ma
gasságokban járó darabját egy matiné kere
tében lepcrgclni, olyan előadással, arnclj 
minden jóakaróin törekvésével együtt sen 
egyenlő az író alkotásának súlyával. Vitéz 
Mklós legendája Pest legelőkelőbb színpadán 
is megállja a helyéi, sokkol inkább, mini 
azok a közepes értékű és triviális célú szín
művek és darabok tömege, amelyeknek 
ugylátszik, nyitóit Htjaik vannak a pesti 
színpad felé.
Vjtéz Miklós darabjának szimbóluma 
nincs háborús bűnös, csak háborús áldozatok 
vannak! Ezt a tételt három kerek, pompá
san fölépített felvonáson keresztül vezeti az 
író, aki Írói szándékainak tisztaságát, mon- 
dnnivalóinnk pontos célját egy pillanatig 
sem léveszti szem elől. Az értékes 
darab, amellyel bcbizonyosult, hogy igenis, 
vannak előadható irodalmi értékű __ w._
publikum elé kerüljön- A délelőtti előadás
nak fö erősségei Kúrthy József és T. Halmy 
Marcit voltak, akik ön feláldozásukkal tették 
színmüvek, méltó arra, hogy az esti színházi 
lehetővé, hogy szép, kerek előadást kapjon a 
délelőtti publikum. A Vígszínház fiatal szí- 
liészgárdája közűi meglepő színészi készség
gel játszottak a nagy jövőjű Somló István, 
h tehetséges és szépen beszélő Horváth Éva. 
Somogyi Pál és Ónál Dezső. A darab mű
vészi rendezéséért Hegedűs Tibor kezét kel) 
megszorítani, (s. z.)

magyar

{SPORT
Kettős nemzetközi győzelemmel indult 

a tavaszi futballszezon
A Hungáriát a finisben befogta a Vienna, de egy tizenegyes mégis 
a Hungária javára döntötte el a mérkőzés sorsát — A Sabaria 

nagy győzelemmel vett revánsot a Slovanon
A bajnoki szezonkezdést megelőző vasárna

pon két nemzetközi mérkőzést szervírozott a 
futbaUközönség asztalára a professzionista 
sport. A Hungária a Vicnnát látta vendégül 
Budapesten, inig a Sabariat a bécsi Slovan 
kereste fel szombathelyi otthonában.

Mind a két mérkőzés magyar győzelmet lio-

zott és igy elmondhatjuk, hogy a futballszezon 
elég jól indult.

A Magyar Kupáért már a minősítő-mérkőzé
seket játszották az elmúlt vasárnapon. A föl
verekedett amatőrök, — mint az már előrelát
ható volt, — nem tudták megállani helyüket 
professzionista ellenfeleikkel szemben és sorra 
elvéreztek a küzdelmekben.

A Hungária már 3:0-ra vezetett a Vienna ellen és a végén 
tizenegyessel dőlt el a javára 4:3 arányban a mérkőzés

. Hungária öldöklő iramban kezdte a mér
kőzést. Sorozatos rohamai azonban csak a 9. 
pereljen érleltek gyümölcsöt. Rebro pompás 
labdát passzolt előre Hirzcrnek, aki a megle
pett Juraske mellett megszerezte a vezető gólt. 
A Vienna azonnal korrigálni igyekszik a gyor
san bekövet kezelt balsikert, de támadókisérlc- 
leil a Mandl—Kocsis—bekkpár már csirájában 
fojtotta el. A 11. percben Konrád kiugratja 
□patát, a szorongatott védelem egy szempillan
tás alatt raj la lóg. A ni Opala a tumultusban 
kiszabadul és rajtaütésszerű lövéssel meg
szerzi a második gólt. A 17. percben Jeny le
passzol Konrádnak és egy pillanat alatt már a 
harmadik gól terheli a Vienna hálóját. A Hun
gária a kezdeti lendületei már nein tudja to
vább gyakorolni és a balfsor fokozatosan visz- 
szaesik. A kitűnő kondícióban levő Vienna- 
csatárok ellenfelük hirtelen visszaesését offen
zív akciókra használtak ki. Novacek, majd 
Gschwcidl enged éles lövést a kapura, és a

A

a 
a

Hungáriát csak a szerencse menti meg a gól
tól. A 38. percben Gicbisch átmegy Rebrón, lö
vése a kifuló Fehér- me’lett a hálóba jut.

Félidő 3:1.
A II- félidőben Kiébert Kvasz váltja fel 

középfedezet posztján, óm a Hungáriát ez 
körülmény sem tudja felvillanyozni.

A Vienna erősíti a tempót és meg megújuló 
rohamai állandóan veszélyeztetnek. A 23. perc
ben Gicbisch beadását Novacek fejjel juttatja 
a hálóba. A kiegyenlítés vágyától fütött Vienna 
folytatja rohamait. Fehér egy erős labdát ki
ejt és a ráfutó Novacek azt belövi. A bíró, azon
ban mialatt a labda hálóba jutott, Kocsis hend- 
szét lefújta. A megítélt tizenegyest Blum góllá 
értékcsili. A győztes gólért megindult küzde
lemben a Hungária kerekedett felül. A 44 
percben Jp-ny korneréből tizenegyest erőszakol 
ki a Hungária és Hirzer a Vienna protcstálása 
közepette megszerzi a győztes gólt.

A Sabaria 6:2 (2:1) arányban győzte le a bécsi Slovan!
Szombathely, febr. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Kedvező időben, mintegy kétezer főnyi 
közönség jelenlétében játszotta le revánsmér- 
közését a Sabaria a bécsi Slovan ellen. Az első 
félidőben a Slovan egy árnyalattal jobb volt,

mégis a Sabaria jutott vezetéshez Stoflán 
vén. A Slovan kiegyenlitőgólját Haider rúgta, 
majd Stoflán ismét a Sabariát juttatja vezetés
hez. Szünet után döntő fölénybe kerül a Saba
ria és Tárnok (2), Buresch és Stoflán góljaival 
győztesen hagyja el a pályát.

Té

Belgium ellen 3:2"re vesztett 
Magyarország olimpiai hokkicsapata

Magyarország e vereségével az utolsó helyet foglalja el csoportjában

— .4 Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése. —

A téli olimpiász második napján Magyar
ország olimpiai csapata Belgiummal került 
szembe. A mérkőzés u belgák 3:2 arányú 
győzelmével végződött. Az eredményről alábbi 
táviratunk szól:

St. Moritz, febr. 12.
Az olimpiai jéghokkl-mérközések során vn 

sárnap délelőtt került lejátszásra Magyarország 
és Belgium mérkőzése. A két csapat csaknen 
végig egyenlő erejű ellenfélnek bizonyult. A 
mérküzés Belgium 3:2 arányú győzelmével 
végződött.

A svéd-lengyel mérkőzés végeredménye 2:2.

A szövetségi elnök lakomája
St.-Morltc. február 12.

Schulthcss szövetségi elnök a mai lakomán hosszabb

pohárköszöntőt mondott. Utalt a mai napon lezajlott 
nagyszabású mettny.tóúnnepélvre é hangoztatta.- hogy 
Svájc büszke arra. hogy Hegyet közölt találkoznak a vi
tás különböző népeinek fiai, akiknek vetélkedése újabb 
lendületet fog adni az olvmpiai mozgalomnak.

Az ideuen vendégek sorában az elnök elsőnek üdvö
zölte ezután JJenrik herceget, a holland királyné tér
iét. továbbá a különböző kormányok képviselőit, az 
ideáén hadseregek. valamint a svájci hadsereg megbí
zottait. a külföldi és svájci sajtó kiküldötteit. A nap 
dicsősége, azonban — mondotta — mindenekelőtt a 
nemzetközi bizottságot illeti. Ez a bizottság a hordozója 
•s o lelke a nemzetközi olvmpiai mozgalomnak, ennek 
> bizottságnak köszönhető, hogy ez a mozgalom szinte 
'iadulmenélben hódította meg az egész világot. Az el
lök meleg szavakban emlékezett meg a távollevő 
Coubertín bárónak, a nemzetközi bizottság volt elnöké
nek és jelenlegi tiszteletbeli elnökének érdemeiről. 
Örömmel üdvözölte báró Coubertín ‘ érdemes utódját, 
Baillct-l.atour grófot, a bizottság jelenlegi elnökét, va
lamint Godcfrcv de Blonay alelnököt.

Az olvmpiai játékok alkalmából — folytatta az elnök 
— az egész kulturvilág képviselői egybesereglenek, át
hatva attól a tudattól, hogy minden ellentét és minden 
versengés mellett is az emberiség közös érdekei szilárd 
kötelékekkel fűzik egymáshoz a nemzeteket. Az olytn- 
pjád nemcsak a bátorság és az erő ünnepe, hanem meg
nyilvánulása a népek nemzetközi összetartásának i&.

magyar

* A .Papagáj" remek februári műsora min
den este frenetikus sikert arat. A legelőkelőbb 
közönség látogatja e kedves szórakozóhelyet 
és Oláh Gyárfás Mihály igazgatónak mindenki 
a legnagyobb elismerését fejezi ki az igazán 
kitűnő, változatos és vidám előadásért. Páholy
ról ajánlatos előre gondoskodni.

Elvéreztek az amatörcsapatok 
a Magyar Kupa vasárnapi 

mérkőzésein
A Magyar Kupa küzdelmei gyors lépésekben 

haladnak a finálé felé. Az elmúlt vasárnapon 
tizennégy csapat állott szemben egymással a 
lejátszott hét mérkőzésen. Az amatőrök közül 
még hírmondó sem maradt, inért a professzio
nista ellenfelek valósággal lelépték azokat. A 
Magyar Kupa vasárnapi mérkőzéseiről az 
alábbi tudósítások számolnak be;

__Fcrcncváros—III. kér. TVE 11:1 (5:0)
A III. kerületiek amatörcsapala még 

hoz sem tudott jutni nngy ellenfelével szem
ben, amely valóságos gólzáport zúdított az 
laki csapat hálójába, A gólokon Turay 
Rázsó, Takács (2—2), továbbá Szcdlacsck 
Kohut osztoztak.

Vasas FC—MTK 3:0 (1:0)
Az MTK amatörcsapata derckns küzdelem 

után bukott el a küzdelemben. A fiatal amatőr
futballisták meglepő frisscséggel küzdöttek és

szó-

uj- 
(5), 

és

ötletes támadásokkal ellensúlyozták az ellenfél 
nagyobb technikai tudását. A gólokat Grün- 
féld, Himmcr és Brunecker lőtték.

Újpest—Csaba 8:0 (2:0)
Az egyenlőtlen küzdelemben Újpest fölénye

sen győzött vidéki professzionista ellenfele 
ellen. A gólokat Spitzf (4), Jakube, Slröck és 
Auer lőtték. Egy gól öngól volt.

Bástya—Pécsi Vasutas SK 8:0 (3:0)
Szeged, február

Kellemes benyomást keltett a Bástya 
mozgása. A mérkőzés a szegedi csapat 
fölényének jegyében játszódott le.

Pécs-Baranya—BEAC 7:2 (1:1)
Pécs, február

A BEAC játéka nagy csalódást keltett. Még 
az első félidőben az egyetemiek is erősen tá
madtak. szünet után azonban mindinkább 
érezhetővé vált a kevés tréning és az utazási 
fáradalmak következtében előállott merevség, 
amely végeredményben a pécsi proficsapal 
nagy győzelmét segítette elő,

Alapfttafott 1M4

Bocskay—TTC. 3:2 2:2 (2:0).
A proficsapat könnyelműen vette a játékot 

Ez majdnem megbosszulta magát, mert csak 
a meghosszabbított játékidőben tudta a Bocs- 
kay bebiztosítani a győzelmet. Az amatőr csa
pat lelkes játékával nagy tetszést aratott A 
győztes csapatban Molnár. Baick, Sentlér és 
Wampetich voltak jók, mig a TTC-ben miú- 
denki megfelelt. A gólokat Molnár 11-ből, 
Semler és Wampetich, illetve Procenkó és 
Vass rúgták.

I UTE—BTC 1:0 (0:0) '
j A két csapat a mull héten 140 perces játék 

után döntetlenül végződött mérkőzését tegnap 
ismételte meg. A meccs az UTE 1:0 aranya 

( győzelmét hozta.

Bajnoki mérkőzések
Kanizsa—Józsefváros 4:3 (8:1).

A megismételt mérkőzésen a Kanizsának si
került a győzelmet megszereznie és ezzel a 
jeles vidéki csapat négy ponttal vezet a máso
dik B-ligúhan. Erős, de fair mérkőzés volt, 
amit a Kanizsa jobb csatárjátékával a maca 
javára döntött el. A gólokat Ember (2), Fai
kas, Kelemen, illetve Tamás (öngól), Lukács 
(2) rúgták.

Somogy—Bak FC. 2:0 (1:0).
A megsemmisített mérküzésl Somogy könnyeu 

”y,ert<7, Az eredmény nem bü kifejezője a‘le
folyt játéknak, mert a Somogy sokkal jobb volt 
ellenfelénél. A gólokat Palkó és Weisz II ruc- 
ták. °

Barátságos mérkőzések:
nagyszerű já’tfk u“án* bktosan’győrte’ ItH aaHnt

<3) és Ktrá,y«

“ tó&.merk<>‘éS "lalt !alínyh“” '011 O Swen K 

Rákospalotai aerlecmérkőxések
Rákospalota—ErzsébotvárnH 5:3 fi.-#)jobb Játékával mecérdemelten ®őzótL / Róhk“PDur 

ru«ák.í2)' ScnRer- *IeRcdQs- Szcntpétery. ületvo Gergits
Turul—Húsos tsl HsO) A Húsos jobb volt és mecérde- 

SaW V l!v6“lmet' A «»>”“>< FI sete-. ’JK

Vasárnapi sporthírek
Nem fejezték be Magyarország fedettpálya- 

tenniszbajnokságaiL Magyarország fedettpálya 
tenaiszbajnokságainak csütörtökön megkez
dett küzdelmeit vasárnap folytatták a város
ligeti fedettpályán. Döntésig azonban csak a 
szingh-bajnokságok jutottak el, mig a nÁrOs 
verseny elődöntőit hétfőn, döntőit pedig ked
den bonyolítják le. A vasárnapi versenyek ered
ményét itt adjuk. Férfi egyes: Bajnok: Takáh 
Imre (MAC). 2. Dömer László (Arad). 3. Bánó 
Lehel (BBTE). Női egyes: Bajnok: Baumgar- 
ten Magda (FTC). 2. Markovicsné (MTK). í 
Kánitz Kitty (FTC) és Pikkerné (BBTE).

X Kiss Gyula szövetségi kapitány állapota 
változatlanul lázas. A mandulagyulladásban 
megbetegedett sportférflut kedden fogják meg
operálni.

X Vasárnap már amatőrbajnokl mérkőzést 
Is játszottak, amelyen az FTC és a MAC vol
tak az ellenfelek. A mérkőzés az FTC 4.1 (1:1)' 
arányú győzelmével végződött.

X Barátságos mérkőzés. Glóbus TC—Kitar
tás TC 2:2 (1:1),

XKauser István és Erdélyi László győztek 
n BKE. nemzetközi gyorskorcsolyázó-versenyén. 
A Korcsolyázó Egylet nemzetközi mitingje 
nagyszámú nézőközönséget vonzott ki vasár
nap a nagyjégre. A gyorskorcsolyázó-számok
ban — mint az előrelátható volt — magyar 
versenyzők győztek. Az eredményt alább ad
juk: 500 méter: Győztes Kauser István (BKE) 
48.1 mp. 2. Franz Schilling (WEV) 48.3 mp. 
3. Vidor Fous (WEV) 49.3 mp. 4. Rudolf Úr
ban (WEV). 5. Windtner István (BKE). — 
5000 méter: Győztes Erdélyi László (BKE) 10 
p. .03.9 mp. 2. Slefan Pelischek (WEV) 10 p. 
10.4 mp. 3. Rudolf Urban 10 p. 16.4 mn 4, 
Kauser István (BKE).

te X«JrlK “ír *deHMés mellett folyt
um'asar.xap a, bvabhe'ven. A hetes csapatok részére í

«"1 Turlst. 'E«'viű?n Aap.l' " ^kiimSarS’T 

senyét Éledd Anikó (Kárpát-Egyesület), ej I. osztálv® miróversenyt nediu Héber Aladár nyerte.
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A szerkesztésért és kiadásért felel;
Dr. ELEK HUGÓ
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SZOMBATOK, FERRIÁR 1S-ÁX A VÁROSI SZÍNHÁZBA*
Ez » srerep n nngyaroríl primadonnának alkalmat ad arra, Irn-ry káprázatos színpadi zse
nialitását bálidé alakban prezentálhassa a közönségnek. A különböző alakok a kővetkezők 

1. A színésznő.
• 2. A szamócád kofa.

3. A drótostól.
4. Az .mitől gépírókba •
5. A kutyamosó.
6. Ar öreg grófnő.
7. A fialni grófnő.

Kárpitosára, vas- 
és rézbutorgyára

.y-vr'. már ók a Városi Színház pénztáránál égje;) irodákban. Legdrágább hely 6 pengő

ÖfCHNER JA'NOÓ 
bmípm’, EmtMt-korut n.

Na.'v katalógust 40 ftll ellenében postán bérmentve küldők
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Mindenütt kapható.
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