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Vasárnap reggelre Budapestnél a Duna 
Két és egynegyed méterrel emelkedett és 

elöntéssel fenyegeti a rakodópartokat
— H ■■MMsiMWBaaraaaaaawaaMBaw————ii

a parti ttrMzakM sürgősen elszánniuk az arukat, két sztvattpu 
mar megkezdte működését, is tartalékban varja a veszélyt

Kedden kulminál az ár, de remélik, hogy haj nélkül 
múlik el az árvlzueszedelem

A Duna tavaszi áradása az idén rendkívül 
kprán és hirteleii következett be. A fohamos 
méretű áradás ifién nagy riadalmat keltett a 
parti lakosság körében, amely már eddig is 
rengeteget szenvedett az árveszélytől. Külö
nösen súlyos a helyzet Óbudán, a Filatori 
gát és az Aranyhegyi árok közelében, ahol öl 
Duna állása a legmagasabb. Tegnap a Duna 

centiméterrel, vasárnap 06 centiméterrel 
léhát

két nap alatt két és negyed méterrel 
emelkedett

és így elérte a 426 centiméteres magasságot.

Az áradás azonban még tovább tart,

úgy hogy az illetékes szervek megtették a 
szükséges intézkedéseket arra az eseLre, ha 
a Duna elérné a kritikus 550 centiméteres 
oUigassagnt cs. kilépne medréből.

A bajóstársaságok már felkészültek az 
árveszélyre és érlesi tettek a kereskedőket, 
hogy :i parti tárházakban levő árukat sürgő
sen szállittqssák cl és helyezzék biztonságba.

Az árveszély ügyében érdeklődtünk a

íöldmivclésügyi minisztérium vízrajzi 
ügyosztályában,

ahol a következő felvilágosítást kaptuk.
—- A Duna 96 centiméteres emelkedéssel 

elérte a 426 centiméteres magasságot Az 
emelkedés hétfőn és kedden folytatódni fog 
és ekkor éri cl kulminációs pontját.

Minden remény megvan arra, bogy a oe- 
szélyes 550 centiméteres pontot nem éri el, 
mert a felső Dunán tegnap már Pozsonyig 
apadás állott be, ami szerdán Délünk is be 
fog következni. Az áradás amilyen gyorsan 
és hirtelen jött, époly gyorsan el is távozik.

Beszéltünk
Rurobacb Dezső

tartácsnokkal, a főváros műszaki osztályá
nak vezetőjével, aki a főváros által fogana- 
nalosilott árvízvédelmi intézkedésekről a 
következőket mondta:

— A hozzánk beérkezett jelentés szerint 
» kulmináció keddre várható, amely nem 
lesz magasabb 530 centiméternél, mert Linz- 
nél már erősén apadt a Duna. Eddig órán
ként 5.3 centiméteres volt, most csak 4 cen
timéteres az emelkedés. A főváros azonban 
máris megtelte a szükséges intézkedéseket 
az árvízveszély elhárítására- .

— Az Aranyhegyi ároknál és a Bertalan- 
utcánál, a két legveszélyesebb helyen, két 
szivattyú már megkezdte működését. Ha 
újabb záporok jönnének és a Duna tovább 
emelkedne, úgy további tizenhat szivattyú 
kezdi meg a működését. Ezek már teljesen 
üzemképes állapotban várakoznak. Szükség 
esetén 12 óra állt felszerelhetök és a veszé
lyeztetett helyeken működésbe léphetnek. 
Biztosra vesszük azonban, hogy erre nem 
kerül sor. Epugy valószínű, hogy az alsó 
rakodópartot sem önti el a Duna, legfeljebb 
egyszintben lesz vele.

Aggodalomra tehát nincs ok.
Ugyancsak meglette a szükséges intézkedé
seket a révkapitányság és a folyamőrség is, 
melynek budai laktanyájában nagyobb ké- 
^ültiéff ptm permanenciában.

A fenyegető árveszély miatt preventív in
tézkedésül vasárnap lezárták a filatori gáti 
zsilipeket, mert nem akarják, hogy a viz 
ide behatoljon és a környéket könnyebben 
elöntse. Bár a parti lakosságot közvetlen

Somogyi és Bacsó sírjánál vasárnap 
kínos incidens zajlott le a rendőrség 

és a szocialisták közt
■■ WKRW8WBBV ■ —

A rendőrség eltávolította a koszorú vörös szallagját
Somogyi Béla és Bacsó Béla meggyilko

lásának nyolcadik évfordulóján a szociál
demokrata párt a kerepesi temetőben 
gyászünnepélyt rendezett Délután három 
órára hirdették az emlékünnepélyt, de 
már a kora délutáni órákban hatalmas tö
meg zarándokolt el a két sirhoz. A rendőr
ség is nagy számban vonult ki a rend fen- 
tartására. Mielőtt azonban a gyászünnep
ség megkezdésére és Farkas István emlék- 
beszédének meghallgatására került volna a 
sor,

a bírnál kínos incidens játszódott le.

A szociáldemokrata párt központi titkársá
gának tagjai ugyanis a menet élén elhe
lyezték a párt, hatalmas, vörösszalagos ko
szorúját Barla Lajos rendőrfelügyelő a ki
vezényelt rendőrség parancsnoka, kifogó-

Vasárnap este kábelzavar miatt 
három órás sötétség borult a József 

és Erzsébetváros egyes utcáira
Vasárnap este a főváros közönsége, amely 

az utóbbi időben már kénytelen-kelletlen 
hozzászokott az egyre gyakrabban megis
métlőlő világítási üzemzavarhoz ,újabb kel
lemetlen Ízelítőt kapott ebből: este tiz óta 
tájban a főváros több pontján, a Vll. és 
Vili, kerületben kialudtak a villamos lám
pák s egyes házakra, utcákra, középületekje 
egyiptomi sötétség borult, amely elképzel
hető riadalmat s kellemetlenséget okozott.

Pontosan este tiz órakor váratlan megle
petésben volt részük azoknak, akik a Teréz- 
vagy Lipót-központhoz tartozó állomásokon 
keresztül Jórsef-számol kereslek. A köz
pont figyelmeztette őket hogy kapcsolja 
ugyan a Józsefét, azonban türelmesen vára
kozzanak, mert

a József-központ Mária Terfelvtóri 
épületében világítási üzemzavar van, 
az áramszolgáltatás megszűnt és sötét* 

ség borult a' központ épületire.

A kisasszonyok nem látnak és csak talá
lomra szólnak bele a készülékbe, hogy me
lyik hallgatónál Jelentkezik hivó fél. 

veszedelem vasárnapig nem fenyegette 
máris gondoskodás történt arról, hogy a 
családokat szükség eseétn megfelelő helyen 
el tudják helyezni. Huszonöt család az, amely 
legjobban ki van téve az árveszélynek.

solta a koszorú vörös szalagját cs a rende
zőség egvik tagját felszólította arra, bogy a 
koszorúról a vörös szalagot távolítsa el. A 
megszólított rendező azt válaszolta, bőgj' az 
ö feladata csak az ünnepség rendjének fen- 
tartása cs igv a koszorú elhelyezése nem 
tartozik az ő hatáskörébe. Barta Lajos 
rendörfelügyelö utasítására

több rendőr a sirhoz lépett és levette a 
koszorúról a piros szalagot-

Ez az eljárás a sir körül álló tömegben 
nagy visszatetszést keltett. Viharos meg
jegyzések és fenyegető kiáltások hangzot
tak el, a vezetőség tagjai közül azonban 
többen csillilgatni kezdték az izgatott töme
get, úgy hogy szerencsére

komolyabb összeütközésre nem került
sor.

Ezzel pontosan egyidőben a VIII. kerület 
több pontján megszűnt a áramszolgáltatás. 
Az üzemzavar fantasztikus cikk-cakkos vo
nalakon haladt végig a VIII. kerületen. Sö
tétbe borult a Népszinház-utca, a József- 
körút, a József-utca, a Baross-utca, a Práter- 
utca, Kerepesi-ut, Rákóczl-ut egy része, a 
Vll. kerületben pedig a Péterjl Sándor-utca 
környékén aludtak ki egyes helyeken a 
lámpák. Az üzemzavar területébe esik na
gyon sok középület és nyilvános épület. A 
József-körponton kívül.

sötétbe borult a tűzoltók központi lak
tanyája is.

Hl azonban szerencsére nem okozott súlyo
sabb zavart. A váltóáramra kapcsolt lám
pákat átkapcsolták egyenáramra cs a zavar, 
igy csak pillanatig tartott. Ugyan igy volt a 
Conli-utcai rendőrkapitányság épületében 
is.

Sok kellemetlenséget okozott az áram
szolgáltatás hiánya néhány józsefvárosi szó
rakozóhelyen, kúvéházban és szállóban. A 
Rákóczi-ut 59. számú házban levő

A partmenti lakosok meglehetősen tarta
lak az árveszélytől s a hivatalos közegek 
ninden megnyugtató kijelentése ellenére is 

igen nagy közöltük a riadalom. Vasárnap 
mindenütt csónakok cirkáltak a Dunán

A helyzet rendkívül éles volt cs csak a ve
zetők pillanatnyi lélekjelenlétén és erélyes 
közbelépésén múlt, hogy komolyabb kö
vetkezmények nélkül zajlott le a gyászün
nepség. r

A kínos incidens után Farkas Irtván or
szággyűlési képviselő mondott gyászbeszé
det, amelyben az eszme halottjaiként emlé
kezett meg Somogyi Béláról, a Népszava, 
volt szerkesztőjéről és Bacsó Béláról, a hű
séges munkatársról. Az ünnepély a „Fel 
szocialisták" eléneklésóvel fejeződött be. 
Peyer Károly országgyűlési képviselő az 
ünnepség után közölte a Hétfői Napló 
munkatársával, hogy a rendőrség eljárását 
kedden a képviselő házban is szóvá teszik 
és elégtételt követelnek.

Népopera-kdvéház zsúfolva volt, mikor 
a villany kialudt.

A vendégek között nagy riadalmat okozott 
a sötétség, a tulajdonos és pincérek azon
ban megnyugtatták a közönséget, néhány 
perc alatt gyertyát helyeztek minden asz
talra s igy lassan helyreállt a rend. Hasonló 
volt u helyzet u Baross-téri József főherceg
szállóban és az Imperiál-szállodában. Az 
Imperiúlnak étterme és bárja van, ahol a 
közönség táncolt- A sötétség néhány percig 
tartó zavart okozott. (It is gyertyák kerültek 
az asztalra és pár percnyi izgalom után

8 publikum vígan charleslonozott to
vább a gyertyák fényéuéJ.

Kialudt a villany a N'épsrinház-utcai Eldo- 
rádo-moziban is, itt azonban néhány 
perc múlva rendbehozták a világítást. 
Tizenöt percig tartott az általános sötétség. 
Tiz ára után tiz perccel már egyes helyeken 
kigyulladtak a lámpák.

Az üzemzavar bekövetkezésekor az Elek
tromos Müvek mérnökei és munkásai nagy 
készültséggel kiszálltak azokra a helyekre, 
ahol az áramszolgáltatás megszűnt és a jó
zsefvárosi, valamint a csikágói kábelekben 
keresték a zavar okát.

Éjszaka egy órakor 

az Elektromos Müveknél azt a felvilágosi- 
kapluk, hogy a József-utcában futó kábel- 
megtalálták a hibát.
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Elfoglak egy veszedelmes 
kerékpártolvajt

TSbb mint harminc keríkpártolvajUst 
ismert be Kulina Pál

Az utóbbi időben ismét feltűnően elszapo
rodtak a kerékpórtolvajLósck éi volt olyan nap 
■ímikor a főkapitányságon tizenötnél több ke- 
rfkpá’tolvajlási ügyben tettek panaszt. Á be- 
jelen'Asek nyomán a rendőrség széleskörű nyo
mozóét Indított az Ismeretlen tolvajok is or
gazdáik el/ogatása érdekében, de az eredmény 
n mai napig elmaradt és o tolóajtósokról szóld 
belelentések azóta is napról napra növekedtek.

Vasárnap délelőtt végre sikerült a veszedel
mei kerékpárlohajt Kulina Pál 22 éves gyári
munkás személyében o főkapitányság delek- 
Űrjeinek nbbnn a pillanatban elfogni amikor 
éppen a Teleki-téren hórom kerékpárt akart 
értékesíteni. A detektívek nyomban igazolásra 
szólították te! Kulina a gépekre vonatkozólag 
zt iros feleleteket adott, majd beismerte, hogy 
mind a három kerékpár In vázból származik.

Kulinál előállították n főkapitányságra, ahol 
nyomban megkezdték kihallgatását, melynek 
során a fiatalember elmondotta, hogy hosszabb 
idő óta állás nélkül van és mivel nem tudott 
könnyű munkával Jó pénzt keresni, elhatá
rozta, hogy uz utcán hagyott gazdátlan kerék
párokat oí fogja tulajdonítani.

Körülbelül
harminc kerékpárt átkerült már a várna 

különböző pontjain összelopkodnom 
vallotta be Kulina. Szombnt délután az üllői
ül 20 és Jókni-utca 37. számú ház elől vittem 
el cgy-cgy gépet. Egy Ízben motorkerékpárt is 
akartam lopni, de majdnem ráfizettem, mert a 
gép mechanizmusával nem voltam tisztában és 
addig próbálgattam, amig a gazdája nyakon- 
csípett és igy csak a legnagyobb nehézségek 
árán sikerült megszöknöm.

Kulina kihallgatása során megnevezte mind
azok at az orgazdákat, akiknél olcsó pénzen ér
tékesítette n gépeket. Kulina Pált a főkapitány
ságon letartóztatták, az orgazdák ellen pedig 
megindította a rendőrség az eljárást.

LftHCHin 
KAllEHAZ
Budapest legszebb kévéhóza 
(Karuk. minisztériummal szemben.) 

nagyszerű vacsorák 
ML kir. Állami borok

Dreher sörök

vállalat, VII., Akáofa-u 4. kerékpáros 
gyorsküldönqökkel minden megbízást

130-50. WztM-ÍI.

Nagy Ferenc egyetemi tanár 
nyugdíjaztatásával elveszíti 

felsőházi tagságát
Tomcsányi Móric egyetemi tanár, mint felsőházi póttag 
kerül a helyébe — Concha Győző tagja marad a felsőháznak

Át egyetem néhány kiváló professzoré- 
nak nyugdíjaztatása még mindig élénken 
foglalkoztatja a főiskolák világát. A felső
ház szombati ülése előtt, a folyosón is sokai 
beszéltek a nyugdíjaztatásokról egy érdekes 
kérdéssel kapcsolatban, amelyet éppen a 
nyugdíjaztatás vetett fel.

A most nyugalomba küldött egyetemi ta
nárok közül ugyanis többen tagjai a felső
háznak; méltán vetődött fel tehát a pro
bléma:

vájjon az egyetem részéről a felső
házba delegált tanár képviselheti-e a 
törvényhozásban az egyetemet akkor, 
ba már nem aktív tagja az egyetem 

tanári karának?
A Hétfői Napló munkatársa ebben az 

ügyben kérdést intézett az egyik egyetemi 
tanárhoz, aki tagja 8 felsőháznak.

— A nyugdíjazott egyetemi tanárok közűi

Huszonötezer pengőt 
sikkasztott és eltűnt Schreiner 
Jenő az Őstermelő bevásárlója

A főkapitányság bűnügyi osztályára je
lentés érkezett a kaposvári rendőrségtől, 
amelyben a Magyar Őstermelő fíészvény- 
társaság ottani fiókjának terhére elkövetett 
nagyszabású sikkasztásról számol be.

Schreiner Jenő, az őstermelő kaposvári 
fiókjának bevásárlója három héttel ezelőtt 
25000 pengőt vett fel gabonabevásárlás 
céljából. Át üzletet már le kellett volna 
bonyolítania, hivatalában azonban eddig 
nem jelentkezett Érdeklődtek hozzátarto
zóinál. akik egy szomszédos községben lak 
nak és ekkor kiderült, hogy

Schreiner Jenő már napokkal ezelőtt 
eltűnt a bevásárlásra felvett 25.000

Harc a Munkásbiztositóval 
16 pengő szülési-járulék miatt

Ikrei születtek, de 
hajlandó adni a

Xecher Miklós kárpitosssegédet ikrekkel aján
dékozta meg felesége a a csalódj öröm hatása 
alatt elsietett a Munkásbiztositó Intézetbe, 
hogy u fennálló rcndclctck értelmében az őt 
megillető dijakat felvegye. A Munkásbizlosltó- 
nál tudomásul vették bejelentését és előírás 
szerint lő pengőt folyósítottak számára. A bol
dog apa konsternálva utasította vissza a fel
kínált összeget azzal, hogy a feleségének két 
gyermeke született, öl tehát kétszeres díj, vagyis 
82 pengő illeti meg és követelte ezen összeg
nek folyósítását. A Munkásbiztositó erre hiva
talos ügyet csinált az esetből és napokon át 
tartó tárgyalások után

visszautasította a kárpltossegéd Igényét, 
hivatkozván a fönnálló rcndclclekre, amelyek 
ikrek születése esetére különleges dijak folyó- 
tl/ósdról nem intézkednek.

A kétségbeesett apa. aki egyébként ia nagy 
gondok közölt tartja fenn családját, nem hagyta 
annyiban a dolgot és beperelte a Munkósbizlo- 
silót a Munkásbiztositó Intézet bírósága előtt.

Különös értekezlet folyt te vasárnap délelőtt 
a Mctropolc-srálló egyik helyiségében. Az ér
tekezletet a budapesti fehérnemütisztitók egy 
csoportju hívta egybe a az értekezlet hosszas 
tárgyalás után kimondta, hogy bűnvádi eljá
rást indíttat az egyik előnyösen ismert fővá
rosi yözmosö ellen,

tisztei végtelen versenybe ütköző reklám- 
használat miatt.

Két pártra szakadtak a pesti 
pucerójosok a klórmész miatt

Vasárnap délelőtt gyűlést tartottak a Metropoleban

— válaszolta informátorunk — csupán 
Nagy Ferenc került a felsőházba, az egye
tem tanári karának választása utján. Ter
mészetes, hogy

Nagy Ferenc ezután már nem képvi
selheti a felsőházban a Pázmány Péter 
Tudományegyetemet, igy az ő helyébe 
Tomcsányi Móric póttag fog kerülni.

Hogy milyen formában fog ez megtörténni, 
erre vonatkozólag éppen most folynak a tár 
gyalások.

— Másképpen áll a helyzet Concha Győző
nél, akit szintén nyugdíjaztak, de aki nem 
választás, hanem kinevezés utján tagju a 
felsőháznak.

Concha örökős tagja a törvényhozás 
felsőházának, 

igy az ő felsőházi tagságát egyáltalában nem 
befolyásolja, hogy nyugdíjaz zák-e, vagy 
sem.

pengővel együtt.

A rendőrség megindította a nyomozást a 
sikkasztó kézrekeritésére és

kttrözőlevelet adtak ki ellene.
Schrcinert országosan és főként a főváros 
területén keresik, mert fellehető, hogy a 
sikkasztás utón

Budapesten igyekszik eltűnni.
A körözőlevél adatai szerint Sch/einer 

50 éves, magas, göndör, őszes hajú, eltű
néskor rövid télikabálot, sötét ruhát viselt. 
Feltűnő ismertető jelt, hogy karikalába

csak egyszeri dijat 
Munkásbiztositó
De ez a fórum Is könyörtelen maradt a gond- 
terhes apával szemben, mert helyben hagyta 
a Munkásbiztositó intézkedését és ugyanez a 
sors érte Zechert a második fórumon is.

Zechcr most már a harmadfokú bírósághoz 
nyújtotta be a panaszát és egyben kérvényt irt 
Huszár KóroQyhoz, • Munkásbiztositó elnöké
hez, amelyben elpanaszolta sérelmét.

Eszel a kérvénnyel Jött el szerkesztősünkbe 
a kétségbeesett kárpitossegéd és kérte segítsé
günket. Mi készséggel teszünk eleget kérésének, 
annál is inkább, mert ezzel szolgálatot is vé
lünk tdjesileni a hatóságoknak abban a küz
delmében, amelyet

m egyke pusztító rendszere ellen tettek 
folyamatba.

A Mnnkásbltositő pedig tegye teljessé azzal a 
tizenhat pengővel boldogságát Zecher Miklós 
kárpitossegédnek, aki — tekintet nélkül min
denféle rendelkezésre — elkövette azt a hős
tettet, bogy ikrekkel ajándékozta meg ezt a 
csonka kis országot.

Át értekezleten épületes dolgok derültek ki. 
Kitűnt, hogy a pucerójosok közt hónapok óta 
ádáz harc dúl. Két pártra oszladoztak a pesti 
pucerójosok: az egyik párt

■ klórra ízesek pártja,
u másik pedig

a lágyítón (eső) vizet 
hnsználó mosódák pártja. Ez utóbbi pártnak 

csak egy tagja van: a Király Gőzmosó. Ez el
len indította meg a hadjáratot az ellenpárt, 
amely — mint megtudtuk — hónapokon át 
foglalkozott értekezleteken és gyűléseken az
zal, hogy megengedbető-e, vagy sem a Király 
Gázmosó reklámstílusa

Az ügy kulisszatitkai rávilágítanak arra, hogy 
mennyire jogos az a panasz, amelyet a nagykö
zönség táplál a fővárost pucerójosok ellen.

Budapest ugyanis nem tartott lépést a fehér
nemű mosási technikájának az utóbbi időben 
világszerte ismert legújabb vívmányaival, a 
pesti pucerójosok nem folyamodtak uj gépek 
beszerzéséhez, amelyek révén tehetséges a mo
sási eljárás során a gyükön klórmész kiküszö
bölése. Csupán egy oesti puceráj szakított a 
múlttal s üzemét megreformálva, úgynevezett 
lágyított vizet használ a ruha mosásához. A 
rendes, általában használt vízvezetéki vízzel 
való mosáshoz ugyanis meglehetősen nagy
mennyiségű mosószóda kell, hogy a víz a szap
pant jobban oldja.A sok szóda azonban sár
gítja a fehérneműt, a sárgaságot viszont csoki* 
a klórmésszel lehet eltüntetni. A klórmész hasz
nálata rendkívül szakavatott eljárást igénye^ 
mert meg nem felelő alkalmazás folytán

a maró anyag átlyukkasztja a fehérneműt.
A gép segélyével lágyított, a mésztöl és sóktól 
megfosztott, az esővízhez hasonló vízben vi
szont minimális szódaadagolással végezhető a 
mosás s igy a fehérnemű nem lesz sárgás a 
többé

nem szükséges a klór mész használata.
A Király Gőzmosó széles mértékben használt 
reklámjaiban hangsúlyozta, h ogy klómicsz 
nélkül, lágyított (eső) vízzel egyedül ö mos-

Ezzel a Király Gőzmosó megbontotta a bé
két a pesti pucerájosok közt. Csoportok ala
kultak a fchérncmiitiszlitó iparágban, ellen
zéki szervezetek létesültek,

Megalakult azoknak a pártja, akik harag
szanak a lágyított vízzel való mosásra s meg
alakult az a csoport, amely helyesli ezt. As 
ellenzék, amely a Király Gőzmosó ellen indított 
mozgalmat, eleinte az ipartestülettől kívánt 
elégtételt szerezni a maga számára, minthogy 
azonban az ipartestük! csak iparhatósógi 
ügyekkel foglalkozik, elhatározták, hogy gyű
lés keretében fogják tárgyalni az ügyet.

Vasárnap délelőtt Szeleczky András febér- 
nemütisztitő-tulajdonos elnöklésével folyt le 
ez az értekezlet, amely hosszas tárgyalás után 
elhatározta, hogy

tisztességtelen verseny elmén bűnvádi fel
jelentést tesz a Király Gőzmosó ellen.

Az értekezlet lefolyása után kérdést intéz
tünk a Király Gőzmosó igazgatótulajdonosá
hoz, Weisz Andorhoz, aki a következőket 
mondotta:

— Nyugodtan várom a bírói ítéletet, mely 
én reám csak felmentő lehet, viszont módot 
fog adni arra, hogy a közönség széles rétegei 
megismerjék a lágyított vízmosás előnyeit. 
Bárkinek, bármi Kor készséggel bemutatom a 
már csaknem egy év óta működő vizlágyitó- 
készülékemct s az annak segítségével történő 
klórmésznélküli mosást. Megtámadhatatlan 
tény, hogy ez a mosási eljárás a ruhái nem 
rontja. Erről tanúskodhatnak sokezren, akik 
nálam a legnagyobb megelégedésre mosatnak, 
köztük a legelőkelőbb, finom fehémemüekct 
mosató divatkereskedések tulajdonosai is. Kar
társaim egy részének fáj, hogy ilyen utón 
mosom a fehérneműt s ahelyett, hogy* ők ia 
beszereznének modern gépeket, engem gyű
lölnek. Ezért szakadtak most két pártra a 
pesti fehérnemütisztitók.
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A Pesti Chevra Hamsa 
Izr. Szentegvlot február hó S0>An, 
hétfőn d. u. fi órakor a Rotubach- 
utcai zsinagógában Jom-klppur kotaun 

istentisztelettel kapcsolatosan

tart, melyre tagjait ezúton meghívja.

A Pesti Chevra Kadlsa elSIJdrdsdga.
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serooi Jusztinián hercegprímás 
vasárnap a Vigadóban Kikéit a viiagsaiie allén, 
amely nem toyiaiHoziü eiegge a meniKűl 

HatnoiiKusoK öntözésével
Hatalmas, leiekemaio Ünnepségen tiltakozott a magyar 
kathoiikus társadalom a maxiitól üldözések ellen. - Apponyi 

Albert gröt beszéde
Díszes külsőségek között lélekemelő nagy

gyűlést fartőit vasárnap délelőtt a katholikus 
társadalom, hogy megemlékezzék a mexikói 
katholikus üldözések alatt vérlanuságot szen
vedett katholikusokról. A Fővárosi Vigadó 
pagytermét zsúfolásig megtöltötte a közönség, 
sőt százakra menő tömeg rekedi kint a Vi
gadó előcsarnokában. A nagy érdeklődés a 
gyűlés védnökének, Serédi Jusztinián dr. her
cegprímásnak szólott, aki a gyűlésen a meg
nyitó beszédet mondotta.

Pontban 11 órakor a gyűlés közönségének 
hatalmas és lelkes éljenzése közben vonult be

Serédi Jusztinián hercegprímás bíboros 
palástban

A'enw’s Antal c. püspök. Bangha Béla páter 
teopold Antal kanonok és Mátray Rudolf pia- 
wsla rendfőnök kíséretében a Vigadó nagytér- 
mébfc- A közönség felállva tapsol. Percekig 
harsog az éljenzés. A szónokok és a megjelent 
előkelőségek részére fentartolt pódiumon ek
kor már ott voltak gróf Apponyi Albert és fe
lesége, Kertész K. Róbert és Géyay-Wolff Nán
dor kultuszminisztériumi államtitkárok, özvegy 
őrgróf Pallaoiciid Edéné, herceg Hohenlohc 
Klodwigné, valamint a nagygyűlést rendező 
Országos Katholikus Szövetség teljes vezető
sége

Felcsendülnek a Pápai Himnusz, akkordjai, 
majd sin csöndben, általános figyelemtől kí
sérve

SERÉDI HERCEGPRÍMÁS

emelkedett szólásra.
— Tisztel gyülekezet, kedves katholikus 

testvéreim — kezdi a prímás — a mexikói 
keresztények üldözése hozott össze bennün
ket. A katholikus egyház szervezete az em
beri test szervezetéhez hasonló. Mindkettő
nél a legkisebb és legnagyobb részek is szer
ves kapcsolatban vannak egymással, egyik 
testrész fájdalmára azonnal reagál a másik. 
Bántják a mexikói katholikusokat — az 
egész egyházi kereszténység érzi ezt. Szoli
dárisak vagyunk. Minket magyar katholiku
sokat, sokszor foglalkoztatnak a külföld 
egyházi ügyei, de sajnos, legtöbbször csak az 
egyházra fájdalmas jelenségek.

Ézutáp a világsajtó- szerepével foglalkozik 
a hercegprímás.

— A világsajtó a mexikói katholi- 
kus üldözéseknél sokkal jelentéktelenebb 
dolgokkal hasábszámra foglalkozik, ebben az 
ügyben azonban érthetetlenül hallgatásba 
süllyedt. Nem tudom elképzelni ennek az 
ökát, — mondja a hercegprímás — majd 
igy végzi beszédét:

— Ezen az emlékezésen a megdicsöült 
vértanúhalált szenvedett mexikói katholiku- 
sok közbenjárását kérjük minden katholikus 
számára — Istennél.

Krüger Aladár dr országgyűlési képviselő 
ismerteti a mexikói üldözések egyes mozzana
tait. Haller István azt követelte, hogy

a magyar kormány jelentse be erélyes til
takozását a Népszövetségnél

a mexikói üldözések miatt.
— Hol vannak — kérdi Haller viharos tapsok 

közben — a külföldi szellemi és születési arisz
tokraták, akik sürgöngöznek, memorandumokat 
küdenek ki, mikor egy hazaáruló bünliödé- 
sérőt van szó és ezzel akarják befolyásolni a 
független bíróság működését'.'

Bangha Béla vallási szempontból foglalkozik 
a mexikói üldözésekkel.

— Nekünk, magyar katolikusoknak — 
mondja többek kö2t — probléma, bogy le
mondjunk-e a pénteki sonkaevésről. Nos hát, 
kényelmes magyar katolikusok, tanuljunk hit
erősséget a vértanúhalált halt mexikói keresz
tényektől. Erre nagy szükség van — mondja 
Bangha — mert nóiunk ugyan nincs egyház
üldözés, de

vannak cgyházüldözők.
Itt élénk óvációban részesítették Czapík Gyulát, 
a jezsvita-pör felmentett vádlottját.

A záróbeszédet
gróf Apponyi Albert

mondotta.
— Két évezredes vallásunk nevében üdvö

zöljük a mexikói kathoLikusokat. Jöjjenek 
ebben segítségünkre azok is, akiket más 
világnézetük vólaszt el tölünk. Álljon min
denki sorompóba és számilliók hangjá
nak harsogása erősítse tiltakozásunkat 
amely a közvélemény lelkiismeretének ver
diktje.

Apponyi beszédét igy fejezte be:
— Nekünk, magyaroknak, kötelességünk, 

hogy törődjünk az ilyen igazságtalanságok
kal, mert

a magyar nemzet is egy vérlázltó igaz
ságtalanság áldozata

és ezért reméljük, hogy, ha- az emberek lel
kében az igazságtalanságokra appcllálunk, 
akkor az a magyar nemzet ügyét is szolgálja, 
mint minden cselekvés, amely az igazság 
érvényesülését mozdítja elő.

Apponyi Albert gróf beszéde után, amelyet 
hosszas éljenzéssel fogadtak, Serédi Jusztinián 
hercegprímás áldást osztott. 

pontosabban felsorolta minden függő ügyét 
és könyörögve kötöLle legjobb barátjának 
lelkére, hogy a tehermentes irodájában levő 
klienseinek ügyét a legnagyobb lelkiismere
tességgel és körültekintéssel lássa el. majd 
arra kérte Stein Miksát, hogy külföldön élő 
feleségét tapintatosan értesítsék a szeren
csétlenségről.

— A klienseim piszkos koukurrenda 
által elcsábítva elhagytak

— folytatta Hartmann búcsúlevelét — és 
idegeim összeroppanását ez nagy mértekben 
elősegítette.

A levél február 4-éu kell,
ez tehát kétségtelenné teszi, hogy az ügy
véd két hétig készült a halálra, mig végül 
kezébe vette az élesre fent borotvát, l'gylái 
szik azonban mindig újabb és újabb fel
jegyzésre érdemes gondolat jutott eszébe, 
mert

Bethlen minisztereinek is felszólal 
a numerus clausus vitaiáhan 

szeNán szavaz a Ház a numerus clausus 
múdosiiasárei — Sándor Pál Kedden három

órás beszedet mond
A képviselőház kedden folytatja a nume

rus clausus módosításáról szóló törvényja
vaslat tárgyalását. A módosítóit Dumcrus 
clausus vitája, amely a legutóbbi napokban 
erősen kiéleződött, lanyhulóban van, sőt 
előreláthatóan egy-két nap alatt befejező
dik. A polgári ellenzék tagjai közül ugya
nis csak Fábián Béla és Sándor Pál élhet
nek még a felszólalás jogával, a szociálde
mokraták közül pedig csak Proppcr Sán
dor és Peyer Károly készülnek felszólalni. 
Sándor Pál, aki kedden az első szónok lesz, 
három órás beszédre készül. Minthogy a 
Keresztény Gazdasági Párt tagjai közül már 
senkisem, a fajvédők részéről pedig csak 
Gömbös Gyula szólal fel, — a numerus 
clausus vitájában mindössze öt felszólalás 
várható. Ilyen körülmények között

legkésőbb szerdán délben befejeződik a 
numerus clausus módosításáról szóló 

törvényjavaslat általános vitája

Klebelsberg Kuné gróf kultuszminiszter a 
vita lezárása után hosszabb beszédben vá
laszol az elhangzott felszólalásokra, majd 
szavazásra kerül a sor. így tehát a képvi
selőház még

a szerdai ülésen szavaz a numerus 
clausus módosításáról.

a búcsúlevélben bét dátummal hét utó
irat szerepelt, '

amelyben Hartmann újabb és újabb kérés
sel fordult Stein Miksa dr -hoz és a legna
gyobb részletességgel intézkedett ügyeire 
vonatkozólag

Stein Miksa dr. vasárnap délelőtt megje
lent a főkapitányságon Rísztics Lázár dr. 
rendőrtanácsosná! és bejelentette, hogy az 
barátja kérését honorálni igyekszik, amikor 
likvidálja kartársa irodáját, egyben kérte, 
hogy a rendőrség mellőzze az öngyilkosok
nál szokásos törvényszéki boncolást. .4 rend
őrség az ügyvéd kérésének helyt adott, mi
után kétségtelen, hogy Hartmann önkezé
vel vetett véget életének és nem bűncselek
ménynek esett áldozatul. Megadták tehát a 
temetésre vonatkozó engedélyt, amely elő
reláthatólag kedden délután lesz a rákos
keresztúri temetőben.

.1 szavazás köröJ meglepetések várhatók. Á 
Keresztény Gazdasági Párt tagjai teljes 
számban felvonulnak a szavazásra — a nu
merus clausus ellen, ugyancsak felvonul a 
polgári ellenzék és a szociáldemokratapárt 
is. Tekintettel arra a körülményre, hogy a 
kormánypárt liberális tagjaj épugy, mint az 
cgységespárti fajvédők tartózkodni fognak 
a szavazástól — nem lehetetlen, hogy a 
numerus clausus módosításáról szóló tör
vényjavaslat általánosságban való elfoga
dása egy-két szavazaton fog múlni.

Ezzel az eshetőséggel számol a kormány
párt is, sőt — mint a Hétfői Napló munka
társával közölték —

maga Bethlen István gróf miniszterel
nök is szükségesnek tartja, hogy so

rompóba lépjen.

Vasárnap délelőtt kormánypárti körökben 
befejezett ténykén! beszéltek Bethlen István 
gróf elhatározásáról, amely szerint

a miniszterelnök a numerus clausus ál
talános vitájának befejezése előtt fel 

fog szólalni

és a kérdés külpolitikai vonatkozásairól 
tájékoztatni fogja a kcpviselöházat Kor 
mánypárti körökben bizonyosra veszik, 
hogy a miniszterelnök felszólalása után a 
javaslatnak meglesz a többsége.

A gyógyszerészsegédek egyesületének titkára 
elsikkasztotta a segélyegyesület pénzét

Szigora vizsgálat folyik
A gyógyszerészsegédek egyesületében né

hány nap óta bizalmas vizsgálat folyik. Az 
egyesület két tisztviselője ugyanis rájött, 
arra, hogy Makoviczky

• Myógyszerészsegédek egyesületének 
titkára, aki a segélypénzt kezeli, a 
pénztárból kisebb-nagyobb összegeket 

tüntet el.
A feljelentés nyomán rovancsolást tartottak, 
amely azzal a meglepő eredménnyel járt, 
hogy a pénztárból hatalmas összeg hiányzik.

A vizsgálat során szombaton kihallgatták 
Makoviczky titkárt, aki

bevallotta, hogy valóban sikkasztott
Bevallása szerint 1700 pengőt tulajdonított 
el abból a pénzből, amit az alkalmazott 
gyógyszerészek minden hónapban fizetésük-

Makoviczky titkár ellen
bői a segélyegyletnek juttatnak. A gyógy
szerészsegédek egyesületének se,gélvegylete 
támogatja a megrokkant gyógyszerészeket, 
továbbá azokat, akik nem tudnak álláshoz 
jutni; érthető tehát, hogy az egyesületben 
milyen felháborodást keltetek az egyesület 
titkárának lelkiismeretlen manipulációi.

A házi vizsgálatot egyelőre tovább foly
tatják, mert most még

nem lehet tudni, hogy az egyesület tit
kára valóban csak annyit sikkasztott-e 

el, amennyit bevallott.

Makoviczky titkárt természetesen nyomban 
elmozdították állásából és a házi vizsgálat 
további eredményétől teszik függővé, hogy 
a rendőrségen is megteszik-c ellene a felje
lentést, vagy sem.

„A klienseim piszkos konkurrencia által 
elcsábítva elhagytak és ez volt az oka 
az öngyilkosságomnak** — irta búcsú

levelében Hartmann Elek dr. ügyvéd
A rendőrség mellőzi az öngyilkos ügyvéd 

holttestének a felboncolását
Hárop nappal ezelőtt lett öngyilkos 

Hartmann Elek dr. fővárosi ügyvéd a Ber
lini-tér 5. számú házban levő panzióban. 
Hartmann egész sereg búcsúlevelet hagyott 
hatra és többek közt egy terjedelmes leve
let irt Stcln Miksa dr. fővárosi ügyvédnek, 
amelyben részletesen ismertette azokat az 
okokat, amelyek miatt végzetes tettét el- 
követte.

— Kimondhatatlan és emberfeletti erővel 
másfél évtizeden át küzdöttem a tors ke
gyetlen üldözése ellen — irta Hartmann Elek 
— amig idegeim teljesen össze nem roppan
tak és bele nem fáradtam. Ezért sürgős pi
henésre szorulok, amelyet sajnos, csak földi 
életem feláldozásával érhetek el.

Ezután a levélnek a végrendelkezést ré
sze következett, amelyben Hartmann a lég-

100 grammos darab ára 72 fillér

(p I 'Jlarancsoljon ! 
Jll van az uj

ŐliJa szappan!

Csodásán enyhe és tiszta, 

színe világos. Puha, dús 

habja kellemesen üdít 

és szépíti az arcbőrt. 

Pompás illata mindvégig 

megmarad és olyan 

finom és erőteljes, mint a 

legdrágább szappanoké.

ELIDAfez^ SZAPPAN
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Impozáns nagygyűlést tartott a régi 
képviselőházban a Régi Hitközségi Párt

lElferdült egy ház a Zsigmond 
uccában

A vasárnap a hitközségi választási agitáció 
napja volt

A pesti izraelita hitközség elnökének és a 
hitközség vc/MötéRének megválasztása elölt 
megindult választási mozgalom sorún vasárnap 
több nagygyűlést tartottak a mozgalomban 
résztvevő pártok. A legimpozánsabb nagygyű
lés délelőtt tizenegy órakor kezdődött a régi 
képviselőházbon. A nagygyűlést, amely zsúfolt 
padsorok elölt folyt le, n Répi Hitközségi Párt 
rendezte. A nagygyűlésen Eulenburg Salamon 
<lr. udvari tanácsos, a párt izraelita hitközség 
elnökhelyettese mondott megnyitóbeszédet, 
majd di. Szegő Ferenc emelkedett szólásra. 
Vázolta a párt programiig mijd határozati 
javallatot terjesztett elő, amelyet a nagygyűlés 
egyhangú lelkesedéssel fogadott el é.s amely 
arerbnl törhetetlen bizalommal viselteinek 
Khrllch G. Gusztávval szemben, akit felkérnek 
hogy a pesti Izraelita hitközség vezetésének 
munkájában továbbra is vegyen részt.

Dr. Kecskeméti Adolf, o pesti izraelita hit
község clőljárójn mondott ezután beszédet, 
amelyben sajnálattal állapította meg, hogy a 
r*»U zsidóság két táborra szakadt, holott elvi 
különbség zsidó és zsidó között nincsen.

— Soha — úgymond —
a zsidóságnak annyira nem volt ssöksíge 

az egységre, mint ma.
Védekeznünk kell külső ellenségeink ellen s 
sajnálatos, hogy akkor személyi harcot is ya 
gyünk kénytelenek folytatni nz ellenzéki tá
borral. amelynek egyetlen programmja kizáró
lag Ehrllch Gusztáv ellen irányul.

Dr. Ball ági Ernő harcra buzdító szavai után 
leség hiánya késztette őt a hitközség állandó 
ellenzékéi arra, hogy a Régi i Hitközségi 
Párthoz csatlakozzék. Dr. Papp Salamon posta 
főtanácsos kijelentette, hogy Ehrlich Gusztávot 
Hzemélycscn nem ismeri, vele soha nem beszélt, 
csupán működését kísérte figyelemmel s meg
állapította .hogy válságos időkben ö volt a hit
község mentőangyala. Ezért csatlakozott ehhez 
a párthoz és nem * másikhoz, amelyik jogta
lanul használta fel az ő nevét nyomtatványain.

Tapsviharban emelkedett szólásra 
DM Géza, országgyUlésl képviselő,

aki beszédében rámulntott n Régi Hitközségi 
Párt nagy jelentőségére, majd ezeket mondta:

— Ebben a teremben, a régi képviselőhöz ta
nácskozó termében való tartózkodás alkahná 
val érezhetjük a magyar dicsőségnek, a ma
gyarság fénykorának, a régi jó időknek, 
nagyságunknak, gazdagságunknak, függetlensé
günk hólesőjének erősségét. Ebben a teremben 
emlékezzünk meg a régiekről, akik már sírba 
szálltak, de örökségül hagytak nekünk egy 
dicső, nagy országot, örökségül hagyták az igaz
ságot, a szabadságot, a jogegyenlőséget. Mert

ebben a teremben szavazták meg az nnan- 
elpárlót és recepciót.

Gondoljunk hálává] az örök szeretet biblikus 
imádatával ezekre az időkre s ne feledkezzünk 
incg soha n magyar múltról, a fájdalomról ée 
a jövendőről.

Kétszázmillió koronát vett fel a íkvwegyel Gazda
sági Egyesület nevében egy szélhámos

Buzakfités és bírói egyezség a léi tudta nélkül
A múlt év őszén n Luczenbacher és gráf Te- 

Vvái-bankháznál megjelent egy előkelő megje
lenésű ur, aki a Heves Vármegyei Gazdasági 
Egyesület megbizotljának mondotta magát s 
megállapodást kötött a céggel nagyobb meny- 
nylséaü gabona eladása iránt. A gabona ellen
értékéül

mindjárt tel Is veit SW millió koronát.

NéJinny hét múlva a bankház kapott is kisebb 
gnbonasrúllitmányt, amely azonban mintegy 
40 millió korona értéket reprezentált. A bank
ház erre felszólitölcvelct küldött a Heves Vár
megyei Gazdasági Egyesületnek és kérte n hát
ralékos mennyiség leszállítását Miután több
szöri felszólításra som knpott választ, Iftl mil
lió korona erejéig port indított az egyes álét 
ellen.

A per folyamán a bankházban megjelent 
ugyanar a férfi, aki korábban nz üzletet per
fektuálta és megállapodott a bankházzal, hogy

- A mi kérdésünket nem lehet kiszakítani 
nz egyetemes magyar kérdés keretéből. Amikor 
tegnap este, ugyanebben a teremben beszéltem, 
hogy vissza akarjuk szerezni régi halárainkat, 
régi erkölcseinket, igazságainkat és jogainkat, 
hangsúlyoztam, hogy előbb revideálnunk kell 
a magunk lelkét, szivét, gondolkozását a arra 
kell törekednünk, hogy Itt, ebben ax országban 
előbb

megértsük egymást, szeressük egymást, 
hogy legyen a világgal szemben erőnk, hogy 
úgy állhassunk az egész világgal szemben, 
mint a kultúrának, az emelkedettségnek irigy
lésre méltó országa.

— Legyünk tisztelettel az öregek iránt, meri 
az öregektől lehet tanulni, meg lehet tanulni 
azt, hogy ne bizakodjunk el. ha jó dolgunk 
ven. Az öregek emlékeztetnek orra az időre, 
amikor még nem volt szabadságunk és jogbiz
tonságunk. Az öregek képviselik ma ezen a 
világon a fiatalságot, mert az a nemzedék, 
amely ma nő fel. nem ismerhette meg az em
beriséget a maga igazi képe szerint, a mai nem
zedék gyűlöletben, a világ láng* és vértengeré
ben született, nem volt tavasza, virága. De 
hisszük, hogy a rossz idők elmúlnak és vissza
térnek ismét az áldott, imádságon, drága jó 
idők.

A zajos ovációval fogadott beszéd után Lesz- 
laaer Gyula mondott rövid beszédei, majd 
Eulenberg Salamon dr. elnök az ülést bérc- 
kesztette.

A pesti izr. hitközség

zuglói trmplomkörtcte

ugyancsak vasárnap délelőtt tartott népes gyű
lést a zuglói teplom tanácstermében, amelyen 
Mezőfl Vilmos, volt országgyűlési képviselő 
elnöki megnyitója után Soltész József igazgató, 
majd Schönfeld József dr. tartottak nagy
hatású beszédeket.

A Régi Hitközségi Párt vasárnap este is ülést 
tartott az Erzsébetvárosi Kör nagytermében és 
ezen Schönfeld József, Szegő Ferenc dr. és 
Kábán Niszon dr. nagy tetszéssel fogadott be
széde után Dési Géza dr. a párt lelkes támoga
tására hívta föl a termet zsúfolásig megtöltő 
hitközségi Ingókat.

Egyben közölték a párttagokkal, hogy hét
főn este nyolc órakor az Erzsébetvárosi Pol
gári Kör Klauzál-utca 30. szám alatti klubhe
lyiségében, szerdán este nyolc órakor a Kis
polgárok Társadalmi Klubjában (Rákóczi-ut 
50.), csütörtökön este fél kilenc órakor pedig 
az Erzsébetvárosi Kör Dohány-utca 76. alatti 
nagytermében tart a párt nagygyűlést.

A hitközség uj és hagyományhü pártfa is 
vasárnap délutón öt órakor tartott gyűlést a 
régi képviselőházban, amelyet Hajdú Marcal 
hitközségi elöljáró nyitott meg, aki után 
Glüeksfhal Samu felsőházi tag, Vértes Emil, dr. 
Grauer Vilmos, fíródy Ernő, Fábián Béla és 
Bar ács Marccl szólaltak fel.

a ISI millió koronát a Gazdasági Egyesület 
február elsején kifizeti. Elérkezett február el
seje, de a bankház az összeget nem kapta meg. 
Erre ismét felszólítást intézett a Heves Vár
megyei Gazdasági Egyesülethez, ahol a legna
gyobb megdöbbenéssel fogadták a felszólítást, 
mert

az egész ügyről semmltsemtadtak.
Érintkezésbe léptek a Lucrenbachor és gróf 
Teleki céggel s Igy nztán kitudódott, hogy va
laki visszaélve a Heves Vármegyei Gazdasági 
Egyesület nevével, megkárosította a bankházat. 
A zzélhámos annyira vakmerő volt, mikor 
perre került a sor,

ar egyesület nevében még egyezséget te kö
tött

A Heves Vármegyoi Gazdasági Egyesület nz 
ügyet bejelentette n rendőrségen, ahol megin
dult n nyomozás a vakmerő szélhámos kézre- 
kerítésére.

Sürgősen kilakoltatták az összes lakókat
A pisai ferdetorony nők komoly konkurrense 

akadt egy Zsigmond-utcai házban, amely

annyira elferdült, hogy oOrgősen meg kel
lett kezdeni átépítését.

A Zsigmond-ulca 42. szám alutt áll egy rendkí
vül érdekes építkezésű, állítólag

háromszáz éves,

romantikus múltú egyemeletes hát. Dombol
dalba épült és hosszú lépcsősorokon lehet csak 
megközelíteni a földszinti lakásokat is. A ház 
felsőrésze vályog, alsórésze pedig téglából és 
terméskőiről épült, mely szilárdan ellenállt az 
idők vóltozásának Néha-néha renoválták, esi- 
nositgatlák s mig körülötte hatalmas paloták 
épültek, ő megmnradt múlt idők hirdetőjének, 
mint egy közszemlére tett relikvia.

Szombaton a ház házfelügyelője, aki szak
képzett épitőmunkás, megdöbbenve konstatálta, 
hogy a ház homlokzatának felsőrésze és az 
egyik oldalfala mintegy 15 centiméterrel

elhajolt
és igy az a veszély fenyegetett ,hogg a ferdü
lés tovább tart és egy napon

az elhajolt falak ledőlnek.
Még aznap telefónon értesítette a kerületi elöl
járóság mérnöki hivatalát, ahonnan azonnal 
bizottság szállt ki a helyszínre. A bizottság 
megállapította a 15 centiméteres elhajlást, 
amit azzal magyarázott, hogy a vályoganyag 
megállapodott és az idő okozta a ferdülést. A 
bizottság még megállapította, hogy ha a falak 
további 5—10 centimétert ferdülnek, úgy a le* 
omlás feltétlenül bekövetkezik.

A bizottság ajánlatára azonnal munkások je
lentek meg a helyszínen, akik nyomban hozzá
láttak az átépítés munkájához. A veszélyezte- 
teli oldalról

gerendákkal és rudakkal támasztották meg 
a házat,

hétfőn pedig lebontják az elferdült falakat.
Az elöljáróság természetesen elrendelte a ház 

összes lakóinak azonnali kilakoltatását.

A.UTÓNA.PI.Ó
♦ motorkerékpár. motorcsOnaK es auiatlke 4-

Teljes erővel folyik 
a magyarországi autóutak építése

Csak jövőre várható az összes fontos utak kijavítása
Ez év elején lépett érvénybe az autóút

adó, amelynek megszületését nagy viharok 
előzték meg, mer! a; érdekelt felek — ért
hető oknál fogva — nagy ellentállást fejtet
tettek ki vele szemben, de végül is sikerült 
egy olyan közös pjattformot találni, amely 
— mondhatnánk — közmegelégedésre ol
dotta meg a kényes problémát. A pénzügyi 
kormány ugyanis kijelentette, hogy a be
folyó autóadót teljes egészében a magyar
országi autóutak feljavítására fordítja. E’l 
az ígéretét a kormány részben be is váltotta 
már, mert a Dunántúl egyes részein, igy 
Táp és Ngergesujfalu között valóban meg
építette

az első magyarországi antóutat, amely 
méltán felveszi a versenyt akármelyik 

külföld! gondosan ápolt országuttal.
Értesülésünk szerint az útépítési munká

latok most tavasszal, a jobb idő beálltával 
fognak csak elkezdődni és szó van arról, 
hogy Budapest—Balatonföldvár, Budapest— 
Szeged, Budapest—Szolnok, továbbá Buda
pest—Debrecen, Debrecen—Nyíregyháza kö

A jelenkor legoicsm Ozemii teherszaiiitű eszköze
a „viscor 

Diesel -vontatógűa 
Vontat: 200 mázsa terhet 

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj óralóerőnként 
Magyarországi eladás: 

aitaunos műszaki, üzemgazdsuglfts 
Autótechnikai vonalat

Telelőn: Teréz 221-52.louagast, vi. Kar.. foamaniczky-mca 13

)( BendklrtUI HqftiHt. • KMAC-bu. 
Polotaforradaiom tört ki a KMAC vezetősé
gében, mert a fiatal tagok állást foglaltak 
az egyik vezetőségi taggal szemben és kije
lentették, hogy a klub vezetősége bizonyos 
átszervezésekre érett meg és többek közölt 
nz egyik vezclölng hibájának rójják fel, 
hogy az OTT embersportnak minősítette az 
automobilizmust. A 30:5 arányú bukás utó
rezgésének tudható be ez a mozgalom, mely
nek értelmében a jövő bél közepére rend
kívüli közgyűlésre gyűlik össze a klub fia
tal generációja, amelyen dr. Landauer Ede 
fogja a vélt sérelmeket felsorolni.

)( Campcll kapitány, • híres autó versenyző 
rekordot akar javítani. Campell kapitány, az is
mert angol autóversenyző tegnap a floridai 
Daytonba érkezett, ahol meg fogja kísérelni 
Scograve amerikai autóversenyző gyorsasági 
világrekordjának megjavítását. Campcll kapi- 
lány hétfőn áll starthoz. Az nmeriksi sport
körökben lázas érdeklődósscl várják a rekord- 
javítás kísérlet eredményét

)( A Jordán-kocsik néhány hónap alatt fel- 
Íes polgárjogot nyertek Magyororazágon, mert 

itünö rugózásuk alkalmassá teszik a magyar 
útviszonyok leküzdésére. Azonkívül előnyére 
írható a motor nagy teljesítménye, kevés fo
gyasztása és nagy accélleráló képessége, amely 
tehetővé teszi, hogy a kocsi 3K másodperc dalt 
nyolcról negyvennyolc kilométerre gyorsuljon 

zötti országutakat fogják elsősorban euró
pai nívóra emelni. Nagyon természetes, hogy 
az országútoknak a javítása, sőt teljesen 
újonnan való építése hosszabb időt és ren
geteg pénzt emészt fel és igy — habár foly
tatólagosan javítják és építik az utakat — 
csupán a jövő nyárra várható az ország
utak teljes kiépítése. Az autósok, főként az 
úrvezetők körében a kormánynak ez az út
építési proyrammfa nagy tetszésre talált, és 
ha, külföldre is eljut a híre, úgy az idegen- 
főágaimat és az autóturisták számát is tete
mesen növelni fogja. Ezideig ugyanis az 
volt a helyzet, hogy

a nyugati automobilísták Bérsen túl 
már nem merészkedtek,

mert az volt a híre Magyarországnak, hogy 
a határ elhagyása után a legjobb rugó sem 
menti meg az aulákat a tengelytöréstől. Az 
uj magyar országutak jó híre valószínűleg 
rövid idő múlva meg fogja cáfolni ezeket a 
— valljuk be őszintén, nem egészen alap
talanul — elterjedt híreket

Biztos aliashoz juttatom 
ha a régi ŐRIÉRT soHőriskolában 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adok 
napi 2 pengőért ŐRIÉRT SOtfflrlSKOiO. SZlO- 

iltca 60. — Telefon Teréz 222 62.

)( A KMAC helyiségében nagy átalakítási 
munkálatok folynak, amelyek a közeljövőben 
már befejezést is nyernek. A volt titkársági 
helyiségeket most átalakítják sporttermékké 
s ezeket a helyiségeket a modern szobatorna 
minden vívmányával felszerelik. Lesz itt boksz
szoba, vívóterem, svédtorna és higiénikus für
dőterein. Az átalakítási munkálatokat a tagok 
nagy Őrömmel fogadták és valószínű, hogy az 
uj tornatermek nagy látogatottságnak fognak 
örvendeni.

Teher- A 
szállító

APMTAUTO ATVI.ANDAASSYUT17



Bad»pe«t, ÍM8 tebrnár 80. HÉTFŐI NAPlO s
Újabb 4'5 miíliárdot követelnek 
a fővárostól a Széchenyi strand

fürdő építő vállalkozói
Kártérítési igénnyel léptek lel, mert szerintük 
a főváros hibájából elhúzódott az építkezés — 

Solty tanácsnok nyilatkozata
A Széchenyi-fürdő hitellultépési botrányá

nak hullámai még nem csendesedtek el tel
jesen, de általános volt a hit, hogy ebben a 
kellemetlen ügyben újabb bonyodalmak 
már nem támadnak. Most azután váratlanul 
uj lendületet vett az ügy s a jelek szerint az 
eddigi eseményekkel még nem záródott le 
véglegesen a Széchenyi-fürdő megszületésé
nek krónikája.

Most van folyamatban az építkezés vég
elszámolása s ez alkalommal a Szentgyőrgyi 
és Walla cég, az építkezés fővállalkozója,

több mint 350.000 pengő, azaz 4.5 mil
liárdos uj kereseti Igénnyel lépett fel.

Az összeg tulajdonképen nem az elvégzett 
munkáéit járna, hanem

kártérítés elmén

követeli a cég a fővárostól. A hatalmas ösz- 
szegü kereset, érthető meglepetést keltett a 
városházán, különösen a középitési és a 
városgazdasági ügyosztályban. A Széchenyi- 
fürdőre felügyelő bizottságot azonnal össze
hívták és egyúttal a tiszti ügyészséget is ér
tesítették az esetről.

SOLTY LAJOS

tanácsnok, a középitési ügyosztály vezetője 
a következőket mondotta a feltűnést keltő 
ügyben a Hétfői Napló munkatársának:

— A Széchenyi strandfürdő építkezési 
költsége tudvalévőén 55 milliárdra növeke
dett. A vállalkozók követeléseit a szokásos 
5% biztosíték visszatartásával teljesen ki
fizettük. Most van folyamatban a végelszá
molás, amikoris pontosan megállapítjuk 
utolsó fillérig az építési költségeket. A vál

Egy budapesti ügynök rejtélyes halála Borzaváron
A főkapitányságon már hetekkel ezelőtt 

bejelentették, hogy Sugár Lipót budapesti 
ügynök, aki a ’Magdolna-utca 36. sz. ház
ban lakott, üzleti ügyben elutazott Buda
pestről és azóta nem ad életjelt magáról. 
A rendőrség megindította a vizsgálatot, 
amely most váratlan eredményre vezetett. A 
zirci főszolgebiróság jelentést küldött a fő
kapitányságra, amelyben közölték, hogy a 
főszolgabiróság területe alá tartozó Borza- 
vár községben

hirtelen meghalt egy ott megszállt utas, 
akiről csak annyit tudnak, hogy Buda

pestről érkezett.

Vidéki földbirtokos és budapesti magán
tisztviselő botrányos átférje a Svábhegyen 

a fellibbenteti szoknya miatt
Kínos Incidens egy hegymászóbottal történt inzultus után

Kínos incidens folyt le vasárnap délben a sváb
hegyi fogaskerekű vasút felső állomása közelé
ben. Egy véletlen összetűzés következtében 
tettlcgcsségre került a sor egy ismert vidéki 
földbirtokos is egy budapesti magántisztviselő 
között. Az affér, melynek során rendőri beavat
kozásra is sor került, lovaglás atra terelődött.

Meinl kávé
Three Stars
Dlato. kevorék, hozzáértők úb ínyencek Szá
sára, a legfinomabb aromája fajtákból öme- 

állítva, </, kg. P RJ» 

lalkozók közül a Szenlgyörgyi és Walla cég, 
az elszámolás során a tényleg végzett munka 
ellenértékén kívül lább, miftt 350.000 pen
gős újabb követelést támasztott azon a el
men, hogy

a főváros hibájából as építkezés el
húzódott

és a hilcltullépési ügyek következtében a 
tanács

az építkezés többszöri félbeszakítását 
rendelte el.

A vállalkozó szerint ez a körülmény 4.5 
milliárdos többkiadást okozott neki, mert 
alkalmazottait, munkásait az építkezés szü
netelése idején is fizetnie kellett, az egész 
adminisztrációt pennanenciában kellett tar
tania s közben az anyagárak és a munka
bérek is emelkedtek. Szerintük, ha az épít
kezés rendes menetét a főváros nem akadá
lyozza, a munka rendes időben elkészülhetett 
volna s nem állott volna elő ez az óriási rá
fizetés. Ennek következtében a fővárost te
szik felelőssé a kárért s megtérítését 
követelik. Jelentést teltünk az ügyről a tiszti 
ügyészségnek és az illetékes bizottságunk
nak. Döntés még nem történt, mert előbb a 
bizottsági tagok kellően akarnak tájékozódni 
,iz esetről.

A szenzációs flgylien mindenütt érdek 
lődésscl várják a döntést. Előreláthatóan 
hosszú jogi vita lesz abban a kérdésben, 
felelős-e a főváros a Széchenyi-fürdő épít
kezésének elhúzódásáért. Ha a főváros fe
lelősségét kimondanák, újabb 4 5 milliárdos 
hiteltullépés áll elő ennél a sokat szerepelt 
középitkezésnél.

Megküldték a holttestről készült fénykép
felvételt is. Az eltűnési osztály vezetője 
Risztics Lázár dr. rendőrtanácsos összeha
sonlította a fényk^p^V az utóbbj időben 
Budapestről eltűnt emberek szeuiélyleirásá- 
val. Ennek során

a borzavárl halott fényképe megegye
zett Sugár Lipót személy leírásával.

Értesítették a hozzátartozóit, akik a fény
képben felismerték Sugár! és vasárnap 
Borzavarra utaztak, hogy agnoszkálják a 
holttestet. A rendőrség most tisztázza, mit 
keresett a szerencsétlen véget ért ember 
Borzaváron, ahol hirtelen halál érte.

Vasárnap két óra előtt a svábhegyi fogas
kerekű vasul felső állomásához vidám kirán
dulók érkeztek. A társaság egyik tagja egy 
luristaöitözókü, magas, szökő fiatalember tár
saságát zsonglörmulalványokkal szőrakozlatta. 
Hegymászó botjával különböző mutatványokat 
végzett. Eközben a kinyújtott hegymászó bot 
hegyes vége

véletlenül beakadt egy közelben álló tár
saság egyik hölgytagjának szoknyájába és 

azt magasan fellibbentette.
A véletlen inzultus kínosan megdöbbentette 
mindkét társaság tagjait, a hegymászó bottal 
hadonászó fiatalember ijedten kért bocsánatot 
az akaratlanul történt inzultusért a vérvörösre 
vált arcú, elegáns, .sportruhás fiatal urihölgylől, 
akit társaságának tagjai tartottak vissza a 
nyomban, tettleges utón történő elégtételvevés- 
töl.

A hcgymúszóbolos, szóke fiatalember már 
éppen tova akart menüi társaságával, amidőn 
előtte termelt a véletlen módon in ml Iáit fiatal 
hölgy vőlegénye, aki a fogaskerekű jegypénz
táránál volt az inzultus pillanatában s csak 
később értesült a történtekről. Felelősségre 
vonta a magas, szőke fiatalembert, aki azonbaft 
kikérte a felclősségrevonást. Szó-szót követelt, 
mig végűi is a hegymászóbotos fiatalember 
arcán

hatalmas pofon csattant el.
Az inxultált fiatalember azonnal

tettleges elégtételt vet! magának, 

úgyhogy pillanatok múlva birkózássá fajult 
verekedés keletkezett könőftük, aminek csupán 
mindkét társaság férfltagjalnak erőteljes be
avatkozása oeteft véget.

A botrányos affér még nem ért véget, ami
dőn rendőr került elő s igazoltatta a szemben
álló feleket. Kiderült, hogy a hegyipászó bot
tal hadonászó, szőke fiatalember

Kalser Ervin, fővárosi magún tisztviselő,
egy előkelő budapesti nagyvállalat köny

velője,

mig az affér másik szereplője, a véletlenül in-

500 millió korona forgalmi
adét sikkasztott két hódmező
vásárhelyi városi tisztviselő

Hódmezővásárhely, február 10
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy

arányú forgalmiadó-sikkasztást lepleztek le 
a hódmezővásárhelyi városházán. Néhány 
nappal ezelőtt bizalmas értesítés érkezett a 
városházára, amely szerint két fiatal tiszt
viselő : Székely László és Ruza Imre hiva
tali állásukban különböző sikkasztásokat 
követnek el. A városi hatóságok nyomban 
megindították a vizsgálatot, amely csakha
mar eredménnyel járt és beigazolódott, 
hogy a két városi tisztviselő

hónapokon át rendszeresen elaikkosz
totta az állami forgabniadókbúl befolyó

Halálra gázolt az autó egy munkást, 
aki részegen lefeküdt a kocsiutra

A vasárnapra virradó éjszakán a Szent 
Lászlómton keresztül robogott a város felé 
n Bp 20—052. számú autó, amelyet Uhlm 
Ferenc sofiör vezetett. A Szent László-ut 
elején hirtelen

nagyot zökken! a kocsi és ugyanebben 
a pillanatban ve'őtrázó sikoltást hal

lott a soffőr.

Rémülten fékezett és leugrott a kocsiról. A 
kerekek alatt legnagyobb megdöbbenésére 
egy összeroncsolt munkáskülsejü férfi teste 
feküdt.

Fellármázta a környékbelieket, csakha
mar rendőr is érkezeit a helyszínére és elő
hívták a mentőket, akik első segélyben

Gazdátlan halószbárlíát 
sodort parira a Duna a 

Wahrmann utcánál
Ma hajnalban az Újpesti-rakparton a 

Wahrmann-utca irányában egy gazdátlan 
halászbárkát sodort parira a viz. A kör
nyékbeli hajósok értesitették a közelben 
szolgálatot teljesítő rendőrőrszemet, akinek 
feljelentésére a dunai kapitányságon meg
indították a vizsgálatot.

A bárka belsejében tizenöt métermázsa 
halat találtak,

a gazdag halászzsákmánynak azonban nem 
volt gazdája. Valószínűnek látszik, hogy a 
halászt szerencsétlenség érte,

kiesett a csónakból és a vízbe fulladt, 

de az sincs kizárva, hogy valamelyik közeli 
halásztanya kikötőjéből szakadt el a bárka 
és a viz itt sodorta partra. A rendőrség 
őrzi a bárkát és keresik a gazdáját.

Eltflnt az Egyetemi Segéiy- 
egylet otthonából Veress 

Irénensz papnövendék
Harsány! Zoltán tanárjelölt bejelentette a fő

kapitányságon, hogy egy ismerőse. Veress Iré- 
ncusz, 27 éves gőrögkatolikus papnövendék ti
tokzatos módon eltűnt az Általános Egyetemi 
Segélyegylct üllöi-utl otthonában levő lakásá
ról.

A tanárjelöltnek nagyobb összeggel tartozott 
Veress Iréneusz és ezért jelentette nz otthon- 
bán. Itt megtudta, hogy a papnövendék a na
pokban

eltávozott lukasáról és senkinek sem adott 
felvilágosítást orról, hogy hová megy.

Holmiját Is itt hagyta. Ezeket később elvitték 
a papnövendék szülei, akik maguk sem tudnak 
falvilágositást adni arról, hogy Veress Tréncasx 
hol tartózkodik.

A bejelentés alapján a rendőrség
nyomozást indított

az eltűnt papnövendék tartózkodási helyének 
megállapítására.

zultált hölgy vőlegénye,
Kercsztcsy IM'rső Ismert fiatal vidéki fűid- 

birtokos.
A rendőr az igazoltatás után a két társaság 
hölgytagjainak kérésére elállóit a rendőrkapi
tányságra való bekiséréstől, bejelentette azon
ban. hogy nyilvános botrányokozás és csend- 
háborltás címén feljelentést tesz az affér sze
replői ellen.

A svábhegyi afférból egyébként lovaglás ügy 
is keletkezett és a két civakodó fél provokálta 
egymást (r. k.)

összegek nagy részét.

A megtévedt tisztviselőket azonnal felffig 
gesztették s sikkasztás címén a rendőrség 
megindította ellenük az eljárást. Kihallga
tásuk alkalmával

beismerték, hogy 500 millió koronát 
sikkasztottak.

Hangoztatták, hogy kis jövedelmükből nem 
tudtak megélni s ezért tértek a bűnös útra.

Székely Lászlót és Búza Imrét vasárnap 
letartóztatták és átszállították a szegedi 
ügyészség fogházába.

nkarták részesíteni az autóg.izolás áldoza
tát. A szerencsétlen ember azonban

pár pillanat alatt klszenvedett

A ruhája zsebében talált iratokból megálla
pították. hogy Barta János a neve, harminc
éves öntősegéd. A vizsgálat eddigi megálla
pításai szerint Barta ittasan, önkívületi ál
lapotban lefeküdt az úttesten.

A soffőr a sötétben nem vette észre, 
ráhajtott a részegen alvó emberre

és igy történt a szerencsétlenség.
A rendőrség tovább folytatja a nyomozást 

a halálosvégü gázolás részleteinek pontos 
felderítésére.'

Ölesé Wells
Hauonhem utót lemet

4600 oldal, 
hófehér, finom papíron
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A magyar vivósport 
büszkeségeinek hatalmas 

erőpróbába előtt
Mindössze öl nap választ <1 bennünket a Wes

selényi Vívó Klub országos nyílt versenyétől, 
amely egyben olimpiai próbáról sony is lesz. 
Az izgalmak, amelyek «-ddig soha sem tapasz
talt mértékben csigáitok fel az érdeklődést a 
magyar vivotórMid.iluni körében, teszi szíiksé. 
gessé, hogy az eredmények regisztrálására szánt 
e hasábokon foglalkozzunk néhány sorban az 
olimpiai próbavcrsennyel-

Teralyánazky, Rády, Fuchs Jenő, Gombos, 
Pctwhaucr u magyar vívás ez lit büszke 
ségc lép a piai; >n:. hogy összemérje kurd- 

ját
Valóban grandiózus exinény elölt áll a magyar 
♦Ivósporl.

Értesülésünk szerint Garat <’■,* Sc.he.nkcr a 
részvétel alól való felmentésüket kérték, elle
nére annak, bogy a szövetség ismeretes hatá
rozata szerint felmentést senkinek sem cd.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet v:i 
sárnop nz időjárásról :i kővetkező prognó
zist adta ki : Egyelőre még változékony idő 
várható, kisebb lecsapódásokkal és némi 
hősúllycdésscl. Később lassú javulás való- 
bzinü.

— Klebelsberg Kuuó gróf Debrecenben, 
vasárnap Klebelsberg Kunó gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Debrecenbe érke
zett és bizalmas tárgyalást folytatóit Dalt ha
zár Dezső püspökkel, aki u minisztert Cal- 
vin téri lakásán látta vendégül. A kultusz
miniszter és püspök közötti tárgyalásról 
nem szivárgott ki semmi hir. Klebelsberg 
Kunó gróf látogatást tett az épülőfélben 
levő központi egyetemen is és utasítást adóit 
«/ építkezésre, egyben kijelentene, hogy az 
építkezés befejezéséhez szükséges összeget 
a kormány folyósítani fogja.

— A Hétfői Napló uj plakátjai. Vasárnap 
reggel uj színnel gazdagodott a pesti utca. 
A fővárosi hirdetőoszlopokon egy uj pia 
kút jelent meg, amely a rikoltó reklámok 
inai szédítő versenyében is általános figyel
met keltett ízléses egyszerűségével. Néhány 
szó emelkedik ki a pinkát fekete alapjából: 
Olcsó, de jó a Hétfői Napló, ára 10 fillér. A 
fekete alapon, sárga és vörös betűk égnek. 
Mindössze húrom kép és mégis, mintha Kun 
Mihály, u kitűnő gmíikus-müvész, a színek 
egész skáláját szólaltatná meg. A Hétfői 
Napló plakátjai a Glóbus nyomda modern 
fejlödébének bizonyítékai.

— Rudirs Istvánt kihallgatáson fogadta
■ király. Belgrí.dból jelenük : A kormány
válság, amely nuir-inár azon a ponton volt, 
hogy a radikálisok, u demokratÁk, a szlo
vén néppártiak ós a muzulmánok koalíció
ján nvugvó kormány megalakításával véget 
ér, most újabb fordulathoz jutott. Radics 
Istvánt, a horvát parasztpárt vezérét, aki 
már előzetesen megbízást kapott koncentrá
ciós kormány alakítására, a király ma dél
ben újból kihallgatáson fogadta. A kihall
gatás során Rndics art javasolta, hogv a 
királv bízzon meg szükség esetén a parla
menten kívül álló személyiséget azzal a fel
adattal, hogy széleskörű koncentráción 
nyugvó kormányt alakítson.

— K. G. Wells, a srerclcm költője. De nem 
o romantikus szerelemé, amely csak egyes ki
vételes lények osztályrésze, csillagok közt járó 
férfiak és boldsugárba öltözölI nők csodála
tos kalandja. Es nem is azé a szerelemé, amely 
francia vígjátékokban csiklandozza a pikantéria 
kedvelőinek az idegeit. Az a szerelem, amely
ről Wells ir. komoly dolog: minden ember 
joga is kötelessége, minden élet kiteljesítése, 
szent, mint az élet értelme és szent, mint a 
mindennapi kenyér Ettől a szerelemtől függ, 
minden élő harmóniája és munkaképessége. 
Ennek a szeretemnek u keresése a boldogság 
keresése. De a szeretem terén, még a közép
korban tartunk. Tele vagyunk clöilélelckkel. 
vadségokkal, szenvedélyekkel, örökölt zűrzava
ron fogalmukkal. JI. G. Wells regényeiben arra 
törekszik, hogy a szerelem tiszta fogalmát ki
bontakoztassa ebből a &ok kuszaságból és meg
találja art az crkölcös, de hnladó magatartást, 
amely az uj korliau ti nemek egymáshoz saló 
viszonyút szabályozza. De II. G. Wells nem 
teorleál, nem chnélctEkcl nd elő. Regényeiben 
viharos életkorsokat mulat be és amit mon
dani akar, ur a művészi alkotás konklúzióiból 
szűrődik le Innen ered a Wells-regények kü
lönös kettős hatása: a szíven keresztül szól az 
értelemhez. Regényei tenvügöznek. de igazi ha
tásuk csak később szólal meg bennük. Wells 
regényeit majdnem minden ember többször ol
vassa el és minden életkor más szempontból 
talál bennük érdekességet és gyönyörűséget. 
Wells mindig aktuális, de a magyar könyv 
piacon most különösen aktuálissá vált azáltal, 
hagy a Pantheon Wells reprezentatív regényei
ből egy olcsó kiadást ad ki. Ezen egyszeri ol
csó kindits óra tűzve / pengő >0 fillér, egész 
vászonkútisben pengő 20 fillér. Előjegyzési 1 
határidő március 1.

El AGYAR HÍJ

— Ásatási ünnepély. A Pesti Chevra Knddisa 
február 20-ón, hétfőn délután 5 órakor a i 
Rombarh-uleai gsiuagógában avatási ünnepek! |

Kedden dönt a tábla
Hatvány Lajos szabadlábra 

helyezése ügyében
Hritwmy Lajos bárót, mint ismeretes, 

budapesti büntető törvényszék Törekg-lnnit- 
csa kétévi /egyház és öb0.00u pengő pénz
büntetésre ítélte X vádlott hírlapíró még a 
főtárgyaláson százezer pengő óvadék elle
nében való szabadlóbrahelyezése iránti ké
rést terjesztette elő, de a büntclőlörvényszék 
kérelmét clutasitottu azzal az indokolással, 
hogv bár Hatvány La/os önként Jelentke
zett és így a jóhiszeműsége kétségtelen, de 
a kiszabott szabadságvesztés és pénzbünte
tés oly nagy, hogy tartani lehet a vádlott 
szökésétől.

Nz elutasítóit végzés után Hatvány Lajos 
felfolyamodást jelentett be a táblához,

J — Nem tudták befejezni a bir kozó-baj- bán a Margithid pesti hídfőjénél egy robogó 
noki versenyt. A szombaton megkezdett" ~ 
Budapest birkozó-bajnokságait vasárnap 
lapunk zártáig nem fejezték be és előrelát
hatóan nem is tudják befejezni. Mint érte
sülünk, a szövetség kedden folytatja a ver- 
eny lebonyolításét. Annyit már most meg

állapíthatunk, hogy a bajnoki versenynek 
egyáltalán nem ártott a 
voiléfc, mert nívós 
ben volt részük a 
közönségnek.

— Elnökvúlusztás
A Budapesti Asztalosipartfistület vasárnap dél
előtt tartotta évi rendes közgyűlését nagy ér
deklődés mellett. A közgyűlési ügyek leláirgya- 
lása utón a közgyűlés Füredy LJaos titkári uz 
ipartestülcl örökös titkárivá választotta, majd 
megejtette az elnökválasztást. Nagy Antal, az 
ipartestiilet eddigi elnöke a titkos szavazás út
ién történő választáson 124, az ellenzéki jelölt 
Pullánszky Sándor pedig 266 szavazatot kapott 
s igy szótöbbséggel Nagy Antalt választották 
meg újból a: Asztaloslpartestület elnökévé.

— A Nemzeti Lovarda jelmezes lovusünne- 
pélyc. Igen nagy sikerrel Ismételte meg a Nem
zeti Lovarda jelmezes lovasünnepélyét, ame
lyen József főherceg, Aaguszfa főhercegasz- 
szouy és Gabriella főhercegnő, valamint a tár
sadalom számos kiváló tagja is megjelent. A 
lovasknrusszel nagy sikere arra késztette a 
Nemzeti Lovarda igazgatóságát, hogy az ün
nepélyt a jövő hét szombatján és vasárnapján 
bővített műsorral megismételje.

— A Katolikus Népszövetség nagygyűlése. 
Debrecenből jelentik: A Katolikus Népszövetség 
vasárnap az Arany Bika dísztermében tartotta 
meg kétezer főnyi hallgatóság előtt nagygyűlé
sét, amelyen Czettler Jenő országgyűlési kép
viselő, a képviselőház alclnöke beszédében ró- 
niutatott arra, hogy a katolikus papság a tár
sadalmi életben nem veit elég tevékenyen részt 
és annak a kívánságának adott kifejezést, hogy 
a jövőben intenzivebben vegye ki részét a tár
sadalmi munkából. Huszár Károly beszédét 
beszédét azzal kezdte, hogy a magyar társa
dalomnak békére és türelemre, van szüksége. 
Rámutatott az egyke pusztításaira majd azt 
mondotta, hogy be fogja járni Magyarország 
összes városait s nagy beszédet tárt az egyke 
ellen. Huszár Károly beszéde után Homonnay 
Tivadar és Frilhwirth Mátyás orszóggyülési 
képviselők szólaltak fel.

— Albrecht főherceg a debreceni hely
őrség tiszti bálján. Debrecenből jelentik: A 
vasárnapra virradó éjszaka zajlott le Deb
recenben a debreceni helyőrség tiszti bálja. 
A fényes báli estén megjelentek Albrecht fő
herceg, valamint a szomszédos négy várme
gyének főispánja, e vármegyék földesurai 
és vezetőemberei Albrecht főherceg vasár
nap délután megtekintette a debreceni 
Déry-muzeumot és a klinikai központi épü 
leteket

— Nincs tlres állás az Országot* Mnnkásbtz- 
tosltó Intézetnék Az Országos Munkásbiztositó 
Intézet átszervezésével kapcsolatban az inté
zetnél és annak helyi szerveinél rendszcresilett 
összes állasok betölteltek és az átszervezés 
kapcsán történt esetleges sérelmek felülvizs
gálása és lehelő orvoslása is megtörtént. Ép
pen azért az intézet vezetősége nyomatékosan 
figyelmeztet mindenkit, hogy bármilyen állásra 
való jelentkezés ez idő szerint teljesen meddő 
és céltalan.

— Hutóság elleni erőszak miatt köröz a tör- , 
vény szék három angol állampolgárt. A budn- , 
pesti királyi büntetőtörvényszék ma körözö- 
Icvelot adott ki húrom angol állampolgár cl- 1 
len. A körözés szerint Scanlon John, Taylor ’ 
Fcrdinánd és Ervin Vilmos angliai szerelők 
Budapesten való tartózkodásuk alatt hatóság t 
közege elleni erőszakot kötettek el Szalag XV. I 
József ullamrendőr ellen, akinek intézkedésé- i 
vei szembeszálltak és erőszakoskodtak vele ’ 
szemben. A körözés alapján fogják megállapi- » 
lant hol tartózkodnak Seanlon és társai, hogv 1 
a bíróság felelősségre vonhassa őket.

— Vasárnap este a Margithidnál tűzoltók ! 
szedtek ki a villamos alól egy öngyilkos 
leány holttestet. Vasárnap a késő esti órák- (

MAC birkózók tá- 
és érdekes küzdelmek- 
nagyszámban megjelent

az a.szüjlosipartestiiletbcn.

a amelyben részletesen kifejtette és megindo
kolta. hogy annakidején saját jószántából 
jelentkezett, a kiszabott büntetés elöl, amely 
meggyőződése szerint a fellebbviteli eljárás 
során lényegesen csökkenni fog. nem fog 
elmenekülni és szökésétől annál kevésbé 
kell tartani, mert Vagyar országon hatalmas 
vagyonobjektuma fekszik és itt tartózkodik 
a családja s rokonsága is.

Hatvány Lajos ügyiratai értesülésünk 
szerint ma délelőtt érkeztek át a táblára, 
ahol Gadó István tanácsa fog

kedden délelőtt zárt ülésen dönteni

a szabadlábrahelyczcs ügyében.

5-ös jelzésű villamos elé vetette magát egy 
jól öltözött fiatal leány. A villamos kerekei 
egész testét összeroncsoliák és szörnyethalt. 
Néhány perc múlva megérkeztek a mentők, 
akik mór csak a beállott halált konstatál
hatták. A holttest teljesen beszorult a sin 
és n villamos kerekei közé ,ugy hogy a tűz
oltókat keltett hívni, akik darukkal fölemel
ték a kocsit és kiszedtek a kerekek alól a 
holttestet, amelyet a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították. Az ismeretlen holttest 
ruhájának zsebében semmi léte olyan iratot 
nem találtak, amelyből személyazonosságát 
megállapíthatták volna.

—- Az Első Dunagőzhajózósi Társaság az 
I úrufelvételt irányította az összes forgalmi vi- 
, szonylatokban, Felvilágosításokkal úgy az egyes 
- állomásokra vonatkozólag, mint egyéb tekin- 
l tétben is a budapesti forgalmi igazgatóság (te- 
’ lefon: T 272—45 és T 230—69, sürgönyeim: 

Dunagöz, Budapest) és a társasági állomások 
szolgálnak.

— Ferenci József unitárius püspük meg
halt. Mint Kolozsvárról jelentik, az unitá
rius egyház püspöke Ferencz József ma 
délelőtt hosszas betegeskedés után elhunyt. 
Ferencz József püspök 1835 augusztus 9-én 
született és 1875 ben lett a kolozsvári egy
házközség püspöke. Felesége, fia és leánya 
gyászolja. Temetésén a budapesti unitárius 
egyházközség is képviselteti magát.

— Megmérgezto magát a főkapitányság 
őrizetes cellájában. Szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka a főkapitányság földszintjén 
levő női őrizetes cella előtt az őr arra tett 
figyelmes, hogy Fleischer Anna eszméletle
nül fekszik a pádon és hörög. Az esetről 
nyomban jelentést telt az ügyeletes rendőr
orvosnak, aki megállapította, hogy a leány 
ismeretlen körülmények között luminálpasz
tillát tartott magánál és azzal megmérgezte 
magát. Az orvos nyomban ellenmérget adott 
be Fleischer Annának, majd néhány perc 
múlva megérkeztek a mentők, akik gyo 
mormosást alkalmaztak az eszméletlen ál
lapotban levő leányon, aki tettét állítólag 
azért követte el, mert nagyon szégyelte, 
hogy a rendőrség őrizetbe helyezte.

— Életuntak. Nagy Lajos napszámos a Bé- 
csi-nt 66. szám alatt lugkőoldaltal, — Seibel 
Adolf 85 éves magánzó Rákóczi-tér 12. számú 
lakásán gázzal, — Stadler Mártonná Páll Ma- 
rielte háztartásbeli asszony Budafokiét 41/B 
sz. lakásán lugkőoldaltal megmérgezte ma
gát. — Komrádi Ferenc 21 éves 6Zövőmes- 
Icr Szérüskert-utca 49. számú házban kétszer 
mellbcszurta magát. A mentők valamennyinket 
kórhházba szállj tolták. Seibel holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe vitték.

— Meghalt a Rókusbán a lugköves me
rénylő asszony. Néhány nappal ezelőtt Sol- 
tcisz Jánosné, született Jakubov Anna 35 
éves viceházmesterné a Hajnal-utcában 
megleste különválva' élő férjét, akit néhány 
percnyi heves szóharc után a nála levő 
üvegből rendkívül erős marőlngoldatfal arcul 
öntött. N szerencsétlen embert életveszélyes 
állapotban szállították a kórházba és a me
rénylet után az exaltált asszony az üveg fe
nekén maradt lugkőoldatot egy hajtásra ki
itta. Egy Solteisz Jánost, mint feleségét be
szállították a mentők a Rókus-kórházba, 
ahol az asszony néhány napig tartó szen
vedés után vasárnap délben meghalt.

— Szerencsétlenség a futbaUpályán. Vasár
nap délntán a soroksári-uti vasutas futball- 
pályán játék közben oly szerencsétlenül rúgták 
meg társai Smoling József 20 éves asztalos
segédet, hogv bokalörést szenvedett. A mentők 
a fiatalembert a Szent István-kórházba szállí
tották.

— Az apát és fiat együtt gázolta el a vüla- 
mos. A Mária Valérla-telep előtt elhúzódó vil- 
lamosslneken akart áthaladni vasárnap este 
Weszely István munkás hatéves István nevű 
fiával. Weszely, aki karonfogva vezette » fiát, 
nem vette észre, hogy robogva közeledik egy 
32-es jelzésű villamos. A kocsi elkapta őket és 
mindkettőjüket az úttestre lökte. Könnyebb 
sérüléseket szenvedtek. A mentők a megsebe
sült apát és a fiút u Rókus-kórházba vitték.

MAGYAR AKARAT

— Négy község rendezett tanácsú vároaei 
akar átalakulni. Rákosszentmihály. Mátyásföld, 
Cinkota és Sasbalom lakossága dr. Lengyel 
Zoltán elnöklete alatt népe* gyűlést tartott 
vasárnap délelőtt Mátyásföldén, abból a célból, 
hogy a négy községet Pestujvárote név alatt 
rendezett tanácsú várossá egyesítsék. Többek 
felszólalása után megválasztották az előkészítő 
bizottságot és elliatározták, bogy illetékes he
lyen a szükséges lépéseket haladéktalanul fo
lyamatba teszik.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társa
ság vasárnap délelőtt a Tudományos Akadé
mia helyiségében felolvasó-ülést tartott Pékár 
Gyula elnöki megnyitójában megemlékezett 
Keni Aurélról. Lampérlh Géza főtitkári jelen
tése utón Havas István olvasta fel tanulnia- 
nvót, majd Koróda Pál verseket, Szócsi Fe
renc humoreszket. Bán Aladár ódát olvasott 
fel. majd holla Margitnak és Jdnossy Bélának 
verseit ismertették.

— Építési panama a szegedi városi épít
kezéseknél. A szegedi városházára az elmúlt 
napokban bizalmas bejelentés érkezett ar
ról, hogy a városi építkezések anyagának 
szállításainál súlyos visszaélések történnek, 
X vizsgálat megállapította, hogy nz építke
zésekhez és a városi utcai kövezésekhez 
szükséges marosi homok helyett használha
tatlan iszapot szállítottak a vállalkozók. A 
város vezetősége a vállalkozók továbhi szál
lításait -beszüntette s ellenük az eljárást 
megindította.

■ T rPnl vun üzlethérfizetési szabályrende
let? Pongrácz Jenő dr-, az ismert lakásügyi 
szakértő folyóirata, a Magyar Törvénykezés 
legújabb száma egy feltűnést keltő visszásság, 
ról számol be az üzleti bérekkel kapcsolatban. 
Mint ismeretes, az üzlethelyiségek 1928 február 
elsejével szabad rendelkezés alá kerültek. A 
székesfőváros, hogy enyhítse az üzlelnérlők. 
helyzetét, szabályrendeletet alkotott, amely sze
rint az üzletbéf február elseje után is havi 
részletekben fizethető. A szabályrendelet a bel
ügyminisztériumba került jóváhagyás végett. 
A minisztérium azonban lényegtelen módosító- 
sokra utasította a fővárost. Még a múlt év 
szeptemberében került vissza a városházára a 
szabólyrendele.t. Azóta félesztendő telt el. a 
módosítás azonban még mindig nem készült 
el. Közben elérkezett február elseje és előállt 
az a helyzet, hogy sok kereskedő a szabály, 
rendeletre hivatkozva, havonként akarja a 
bért fizetni, a háziurak pedig nem hajlandók 
respektálni a még meg nem jelent szabályren
deletet és tömegesen perhk he az amúgy is 
súlyos anyagi terhek alatt nyögő kereskedő
ket- Mint értesülünk, legközelebb a városhá
zim interpelláció formájában is szóba kerül 
ez a visszásság.

Vigyázzon, mert a Wells olcsó kiadására 
március hó 1-én lejár az előjegyzési idő!

Okvetlen küldje be megrendelését a Wclfe- 
könyvekre a Panthconhoz.

-—A Hazai Bank Részvény társaság szombaton 
tartotta gróf Wenckheim Dénes v. b. t. t. el
nöklete alatt XXXIII. üzletévi rendes közgyű
lését A Szécsi Pál ulclnök-vezcrigazgató által 
előterjesztett évi jelentés örvendetes fejlődés
ről számol be, kiemeli az Vnion des Usines cl 
des Exploitattons Forcstieres de Nastc ked
vező fizletcrcdményét, valamint rómutat a bank 
érdekköréhez tartozó Fővárosi sörfőző rt., az 
Első Kaposvári Sörgyár rt., a Dreher-Haggen- 
macher Nagyváradi Sörgyár rt., valamint a 
Borsod-MiskOlczi és Debrecent István-yőzmalom 
rt. kitűnő üzleteredményérc. A közgyűlés az 
Igazgatóságnak az intézet alaptőkéjének föl
emelésére vonatkozó indítványára elhatározta, 
hogy a bank alaptőkéjét 90.000 darab uj, az 
1928. űzletév eredményében már részesedő 40 
pengő névértékű részvény kibocsótósa utján a 
jelenlegi 6,400-000 pengőről 10,000.000 pengőre 
emelteti fel s ar uj részvényekből 80.000 dara- 
bot 2:1 arányban ajánl fel a régi részvénye
seknek 60 pengős kibocsátási árfolyamon. A 
fenmaradó részvénymennyiséget az intézet ál- 
atl kibocsátott, még forgalomban levő kisor
solt 1.5 százalékos kamatozó és 5 százalékos 
vasúti kötvények becserélésére fordítja. Az 
elővételi joy folyó hó 28-áig bezárólag a 34, 
szómu elővételi jogszelvény beszolgáltatása el- 
lenében a bank pénztárónól (V., Harmincad- 
utca 6), a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesületnél (IV., Deák Ferenc-utca 5) és 
Wienben a Niederösterreichischc Escompte- 
gesellschaftnál gyakorolható.

— Haasensteln és Vogler hlrdctőlroda rt az 
ÍP28-lk évre igen tetszetős kiállításban egy 
ujságkatalógust bocsátott ki. Ez a katalógus a 
magyar hirlap- ég folyóiratirodalom jelenlegi 
állapotát a legújabb adatokkal és igen köny- 
nyen áttekinthető tij csoportosítással mulatja 
be és igy ez a katalógus a hazai ipari és keres' 
kedclml vállalatainknak biztos tájékoztatót ad 
niyrarivona|kozólag, hogy reklámjai közzétételét 
illetőleg minő lapok állnak itthon rendelkezé
sére. Minthogy pedig ezen ujságkalalógus a lég- 
fontosabb tudnivalókat illetőleg német és fran
cia nyelven is közli az adatokat, a külföldi hir
dető is pontosan tudni fogja, hogy minő orgá- 
numok állanak — propagandáját illetőleg — 
Magyarországon rendelkezésére. A katalógus 
iparvállalatok, kereskedők és hirdető cégek 
részére ingyen kapható Haasenstein és Vogler 
hirdetóiroda rt.-nál, Budapest, V, Dorottya- 
utca 11.

ADMIRAL
az MMMO VIMO tminozmive

A házi jazz-bánd mellett

Bécs kedvelt zongorahumoristája

Magyar-utca & Telefon: J. 45-1—49.
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Herczeg Ferenc súlyos táma« 
dúsa Hevesi Sándor, Fedák és 

a pesti színházak ellen
Mit ért Herczeg Ferenc Csortos külvárosi vendégszereplései 
alatt — Legllletékesebb kijelentés szerint Fedák Sári nem 

lesz a Nemzeti Színház tiszteletbeli tagja
— Mire való a Nemzeti Színházt — igy 

kezdte Herczeg Ferenc tegnapi vezércikkét, 
amelyet h félhivatalos délutáni, majd reg
geli kormánylap adott ki. A cikk azóta 
forrongásban tartja a színházi és irodalmi 
köröket.

Herczeg Ferenc színházi vezércikke élénk 
visszhangot keltett ott, ahol teljes értéké
ben méltányolják Hevesi Sándor színigaz
gató érdemeit, kulturális értékét, a ma
gyar színészet nagyságát és a magánszín
házak önfeláldozó teljesítményeit.

Herczeg Ferenc vezércikkében bírálatá
nak kétélű kardjával hadakozott. Mig 
egyik öldalon sikerült éles kritikájával el
metszenie azt a fonalat, amely Fedák Sárit 
a Nemzeti Színházhoz kötötte, addig a 
kritika pallosának másik éle bizony meg
tompult, megcsorbult Hevesi Sándor alko
tásainak, érdemének és tevékenységének 
grániltalapzatán Az ütés alól csak szikrák 
pattantak ki, amelyeket természetesen 
utólér a szikrák sorsa: elhunynak, elvesz
nek,

I.
Hevesi Sándor Bécsben van, nem védheti 

magát a kiváló iró vezércikkének támadá
sai ellen. Színházi körök azonban a követ
kezőket konstatálták:

— Herczeg Ferenc
alkalmatlan Időben, a Nemzeti Színház 
kilencvenéves jubileumi ünnepének elő
estéjén támasztott súlyos kifogásokat a 

jelenlegi rezsim ellen.
Herczeg Ferenc, aki írói nobilitásúnak fel
legvárából éppen ilyen időben ereszkedett 
le az aktív publicisztika poros országutjára,

rosszul választotta meg kifogásait, 
amelyekben bizonyára szándék nélkül olya
nokat is bántott, akik távol állanak a Nem
zeti Színháztól és Herczeg Ferenc kritiká
jának hatókörétől. A kiváló író, akit mél
tán tarthatunk a magyar irodalom egyik 
vezéregyéniségének, olyan cikket irt, amely 
a közfelfogás szerint akaratlanul is nagy
szerű lövészárka lehet annak a tüzzel-vas- 
t>al folyó háborúnak, amely Hevesi Sándor, 
a Nemzeti Színház igazgatójának pozíciója: 
ellen irányuk

It
Kétségtelen Herczeg Ferenc tiszta kriti

kai szándéka és etikai céljai, ö nem akart 
egyebet, mint kritikát írni, amelynek teljes 
jogosultságát mindenki elismeri és bizony- 
nya Inem akart mást, mint tudtára adni a 
nagyközönségnek és az érdekelteknek, hogy 
tehetségének zsenijével ezentúl az aktív új
ságírást fogja gazdagítani. De a mai idők
ben, amikor mindenhol és minden körül
mények között tendenciát vélnek, úgy lát
ják az érdekeltek, hogy Herczeg Ferenc 
cikke mögött még az

az elöadatlan szerzők tömege Is ujjong, 
akiket Hevesi Sándor belátása nem tart al
kalmasnak a Nemzeti Színház színpadára. 
Ilyen részről hangzottak el tudnillik mór 
előzőleg is olyan kifogások, amelyeket most 
Ismételten Herczeg Ferenc teljes joggal 
emel. Eszerint a János vitéz Fedák Sári
val túlságosan gyakran szerepel a Nemzeti 
Színház játékrendjén, amelyen pedig más 
klasszikus alkotásoknak nagyobb helyet 
kellene adni.

ÜL
Fedák Sáriról jut eszembe. Ma délben,

I „VALÓSÁG AZ ÍRÓGÉPRŐL**
a TerteKBiHül Színpadon

Ma, farsang utolsó hétfőjén
\ > nagy

Bolond esi
. -n árira|c//<OUo<r£*fvO!4.<F£* reggel 6 órakor 

mikor megkérdeztem a tegilletékesebbet, 
erről a legilletékesebb helyről a következő 
felvilágosítást kaptam:

— Egyes lapok híresztelései, hogy 
Fedák Sárit a Nemzeti Színház tiszte
letbeli tagjává nevezik ki, nem felelnek 
meg a valóságnak. Erről szó sem volt

Már pedig nekünk tudni kellene a dologról.
IV.

Herczeg Ferencnek a Nemzeti Színházra

Fedák Sári az Andrássy-imSzínházban
Pénteken premier!

Kínos affér Erdős Renée 
és az Artista Egyesület között
A Josefine Baker-iigy első magyar hulláma. — Erdős .Renée 
támadta a néger start és felszántotta a közönséget, hogy ne 
váltson jegyet Babérhoz. — „Nagyságod rutul visszaélt a 

helyzettel" írja az Artista Egyesület elnöke
Néhány nappal ezelőtt egyik napilapban 

cikk jelent meg Erdős Kende tollából. A 
cikk élesen elitélte a Royal Orfeumot, amely 
vendégszereplési szerződést kötött Joseflhe 
Bakerrel a jelenleg' Bécsben időző néger 
sztárral, aki körül a császárvárosban is szo
katlanul magosra csaptak a botrány hullá
mai. A cikk élénk visszatetszést keltett az 
artisták körében, akik saját maguknak le
becsülését is a sorokból kiolvasni vélték.

Tegnap az artistaegyosület rendkívüli 
ülésen foglalkozott a kiváló írónőnek szo
katlanul éleshangu cikkével. Ma Sándor Jó
zsef nz artistaegyesület elnöke a következő 
levelet intézte az Írónőhöz:

— Amilyen élvezettel olvastam Nagyságod
nak eddig megjelent egyik-másik írását, olyan 
kcllcmctcnü! érintett a Jön a Baker cimü 
cikke, nemcsak engem, de az egész artistasúgot, 
mert

M szokatlanul rosszindulatú.
Felesleges hangeulyoznunk, hogy az artista
mesterség tntcmacionáíis. valamint felesleges 
annak n hangoztatása is, hogy rengeteg magyar 
artista keresi kenyerét külföldön. Milyen ka
tasztrofális volna a magyar artislaságra, ha a 
külföldön ilyen szeretet várná őket. Hamar 
népszerűtlenné válnának és clvcsztenök azt a

NAGY ENDRE
konferál

a Terázkdriiu Színpadon
Kezdete: W9 Telefón: 265-54 

MAGYAR SZÍNHÁZ
KÉT SZENZÁCIÓJA

TROJKA) A SASFIÓK
Héttő, szerda, estltbrtBk, Szombat és vasárnap
péntek és vasárnap d. n. II este

rendes e»U kel varakkal

FEDÁK
a Csókon szerzett vőlegény szombati 

premierjén Ábrái Irén színésznő szere 

pében hét külömbözö alakban ragyogj 

’latta kivételes művészetét. Az illusztris! 

vonatkozó megállapításai után konstatáljuk, 
hogy cikkének következő passzusa n leg
különösebb félreértésre adott alkalmat. 
Színházi körökben egyébről sem beszélnek, 
mint erről a mondatról, amelynek talán ke
vésbé szerencsés foga lm a zása, nem pedig 
bántó tendenciája váltotta ki a vegyes érzel
meket. Herczeg Ferenc cikkének végén ar
ról ir, hogy magánszínházak sztárjai meny
nyire nem felelnek meg a Nemzeti Színház 
különleges stílusbeli követelményeknek, 
majd igy folytatja: ,,Vannak ugyan kivéte
lek is, mint Csortos Gyula, aki nem volt a 
Nemzeti tagja, de úgy lát szik, külvárosi 
vendégszereplésein is mindig magával vitt 
egy darabot a Nemzeti Színházból".

Hogy mit ért Herczeg Ferenc Csortos kül
városi vendégszereplései alatt, ezt a szöve
gezés szerint csak egyféleképen lehet érteni. 
Herczeg Ferenc egyszerűen külvárosi szín
háznak nevezi a Afapgar-, Vig-, Belvárosi 
színházakat, ahol Csortos eddig működött 
és működik. Ezt azonban nem hihetjük, hi
szen Herczeg Ferenc irói, illetve szinmüirói 
pályájának legfényesebb sikereit éppen 
ezekben a színházakban aratta és

első nagy sikerének részese az „Ezredes 
ur" cimü darabjában, a Magyar Szín

talajt, amit évek hosszú sora alatt, becsületes 
munkával a magyar kultúrának és művészetnek 
mindenütt megbecsülést szerezve, maguknak 
megszereztek/*

Majd , igy folytatja:
„Nem lehet reánknézve mérvadó az, hogy 

„Bakert Páris kilökte magából** 
és ha ennek dacára produkciói nálunk tetsze
nének, azért mi még nem vagyunk Balkán. 
Nagyságod is tudja, hogy a mi közönségünk 
nem igazodik a külföld után, annál is inkább 
igaz ez, meri nálunk sok neves külföldi sztár 
megbukott.

Nem hinném, hogy Rothermere vagy Serédt 
Jusztinián hercegprímás áldásos munkálkodását 
Baker jövetele befolyásolná, sokkál kisebb ese
mény ez Nagyságos asszonyom, semhogy ily 
nagy, a nemzet, a haza nagy ügyével együtt sza
badjon emlegetni. Baker nem azért jön ide, 
hogy bizonyságot tegyen a mi jókedvünkről és 
gazdagságunkról, nem is jön, hanem hozzák!

A Royal Orfeum igazgatósága szerződtette, 
tehát köteles eljönni, mert ha nem jön. szerző
désszegést követ el és horribilis bánatpénzt 
fizet,

Azt írja Nagyságod, hogy „hagyjon, hogy a 
külföldről ideérkező művészeknek akkora fel
lépti dijai fizetünk, hogy szédület még rágon
dolni is. Azok legalább az islemtöl kapott mű
vészetüket hozzák ide és egy estén át a legszebb 
mámorokba ringatnak el vele". A magyar szí
nészet nem osztja Nagyságod ebbell vélemé
nyét, mert igenis felszólaltak a külföldi „mü
vét zek“ horribilis felléptidijai ellen, mert an 
nak ők látják bizonyos tekintetben kárát. Egye
bekben is megnyugtatom Nagyságodat, hogy 
Baker is istentől kapott művészetet hoz, mert 

művésznő ezt a parádésszercpet ma, 

hétfőn, szerdán, csütörtökön, szomba

ton és vasárnap játsza a Városi Színház

ban. Legdrágább hely Ö pengő.

házban éppen Csortos Gynla volt.

Nem hisszük, hogy ezt Herczeg Ferenc eU 
felejtette és nem hisszük, hogv nem emlék
szik a Gyurkovics lányok cimü darabjának' 
százhúsz magyarszinházi előadására, ötven 
vigszlnházi előadására, az „Ocskay brigádé* 
ros“ és a „Kék róka" százas vígszínházt 
szériáira, nem is beszélve az Aranyborjú éx 
a Majomszinhá: cimü darabjainak vigszin* 
házi múltjára.

A színházak tehát a legokosabban teszik* 
ha Herczeg Ferenc téves kijelentését nem, 
veszik magukra.

V.
De a sztárok is megvannak sértve. Her* 

czeg Ferenc ugyanis azt írja róluk, hogyf 
nem valók a Nemzeti Színházba és csak 
elrontanák a Nemzeti Színház régi tradí
cióit. Herczeg Ferenc szerint a Nemzeti Szín
háznak kell nevelni szinészgárdát, amely 
ott nő fel a tradíciótól súlyos légkörben. Ha 
ez igy lett volna a múltban is, akkor hogy' 
többeket ne említsünk, — éppen csak Gaál 
Gyulával, Odry Árpáddal, Pethessel, Palá- 
gyival, Rózsahegyi Kálmánnal, újabban pc* 
dig Csortossal és még egy sereg művésszel 
lett volna szegényebb a nemzet első szín
pada.

Stób Zoltán.

ax artista művészetet som árulják késsen a 
szatócsnál, azt Is tanulni kell, véres verej

tékkel és egész életen át.
Azt írja még Nagyságod, hogy „ha egy csöpp finy- 
nyásság és jó ízlés volna bennünk, egyetlen egy 
jegyet sem váltana senki ehhez a mutatványhoz.

Szerintem Nagyságod rutut visszaélt a hely
zettel, mert ahhoz, hogy ilyen frlihvást in
tézzen a közönséghez, Nagyságodnak ulncs 

jog".
De abba som lehet beleszólni, hogy az igazgató 
kit szerződtessen. Ismétlem, hogy a Royal Or
feum létezése életkérdés, mert amint már Jelez- 
tem, sok magyar művészember keresi ott min
dennapi kenyerét.

Aki megírta a ,/jantolla bíboros"-!, „Nagy; 
sikoly“-t stb., attól ilyen Írást nem vártunk, dt 
nem is kérünk!

Kiváló tisztelettel: Sándor József, 
a Magyaroszági Artista Egyesület ügyvezető 

elnöke.
íme a Jozefine Baker-iigy hulláma Pestre iá 

eljutott.

ZSAZKAEÓGIA
Irta: Nagy Endre (uj műfaj)

a Terózkörati Színpadon
Molnár bemutató a Magyar Színházban

Olympia
A Magyar Színház pénteken, március 3-án 

mutatja be Molnár Ferenc Olypia cimü 3 fel- 
vonásos vigjátékát.

Számszerint ez lesz a hatodik Molnár-bemu
tató n Magyar Színházban, amely Molnár mü
veinek sorozatából eddig a kővetkezőket mu
tatta be: Farkas, Színház, Égi és földi szerelem, 
Vörös malom, Játék a kastélyban.

Az Olympia bemutatója azért lesz különösen 
nevezetes, mert

a Magyar Színház premierje lesz az aj 
Molnár-darab első premierje az egész vi

lágon.
Gombaszögi Frida, Góthné Kertész Ella, Zala 

Karola, Kiss Ferenc, Góth Sándor. Hegedűs 
Gyula, Stella Gyula játsszák a főszerepeket. 
Rendező: Góth Sándor. A díszleteket Falus Elek 
tervezte.

színházi napló
Tegnap este zajlott le a Városi Színházban 

a nagy Fedák-repriz .amely premierszáinba 
ment. A Csókon szerzett vőlegényben Fedák 
hét szerepet játszik, amelyek közül 
a legnemesebb mj/észettel és igy készséggé 

az öreg grófnő figuráját alakította. Fedd# 
Sári olyan hus-vér arisztokrata hölgyet ál
lított a színpadra, amilyent az életben csak 
távolról csodálhatunk. Kis francia sanzonja 
elragadó volt. A többi hat figurában Fedák 
inkább csak szinészkedett és színészi pro
dukciókat nyújtott. Fedáknak ezúttal is ele
mentáris sikere volt. A sikerből azonban, 
bőven jutott Szíklay Józsefnek, Ferencen 
Károlynak, D'Arrigo Kornélnak, a tehetsé
ges Lcszay Katónak és Síró Annának. De ne 
feledkezzünk meg ..Fedák tij szerepének'* 
szabóiról sem, a kitünöVcrő Györgyről, tít- 
kefíu Istvánról és Lajthay Lajos zeneszer
zőről. A Városi Színháznak bizonnyal sokáig 
tnüsordarabja lesz n Csókon szerzett vőle
gény._____________

S l L A Hl O N H H L A felléptével

„maid a Jegenye...!** 
x Tarézköruti színpadon
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Kék Madár réja vendégszerepel

órakor

a Fővárosi Operettszlnházban
minden este

Ránky Vilma korül pro és kontra dúlnak 
z viharok. Az egyik fllmkapacitás, akit egy
ben a szakma egyik vezéreként szoktak cin- 
Igctni. felhívta telefónon Bánky Vilmát és 
megkérdezte tőle, hogy vájjon a Magyar 
Filmklubban tiszteletére rendezendő ban
ketten résztvcnne-c. Bánky Vilma, aki való
színűen nem ismerte az illető fllmkapacitás 
pesti relációit,

a telefoni meghívásra megsértődött és egyszerű 
nemmel felelt

Bán kg Vilma ugyanis elvárta volna, hogy 
az illető lilmkapacifá.s személyesen tiszte
legjen, ha valaki a nagy hollywoodi filmdina 
részére bankettet akar rendezni. Ellenben 
Bánky Vilma elfogadta a Magyar Nemzeti 
Filmegyesülct meghívását és ennek Hegedűs 
Sándor-utcal helyiségében tartandó bankett
jén megjelenik. A Magyar Nemzeti Film
egyesület már szerkesztőségünkbe is eljut
tatta a meghívót, amelynek szövege a kő
vetkező:

•Jókai-tér 10 ItOTT-KOMEDlA Telefon :T. 277-80 

"•TUrk »hK«".^.^agó “rt | R«‘t Fere“« .
Az uj műsornak óriási sikere uam l £epe“®w károly

■ »i4gerü|| Erczkövy László 
Gáspár Endre stb.

nrriu, nriiuennv, rar; 
Krajnik MAriu atb. 81b.

!! Minden szám l . _ _ _ 
CSORTOS én RÓTT ogyütt’

Minden *a«Arngp dóIuiAnl rlOndna u.4 Órai kezdettel

A Magyar Nemzeti Filmcgycsülct Bánkú 
T'ilma, n világhírű magyar filmsziné.sznö 
tiszteletére a Magyar Nemzeti Fii megyés ül el 
helyiségében, VI., Hegedűs Sándor-ulca 9. 
szám alatt 1028. évi február 21-én fél kile ne 
órai kezdettel ünnepi lakomát rendez, 
wmelyre a szerkesztőséget tisztelettel meg
hívja

Pékár Gyula,
Nemzeti Filmegycsület tiszteletbeli 

elnöke.
tudják, hogy a Nemzeti Színház

a Magyar

Kevesen ..... _ ........
jövő keddi jubilárls ünnepének felemelt hely
árai milyen titkos célt szolgálnak. Mint min
den ország nemzeti színházának, a mienknek 
ü tan <^<y ku ausaiuno, amely

egyetlen egy fillér budget nélkül

létesült és gyarapodott. muzeum nagyobb tár- 
színház folyosóin és büfféjében Iáiba-

Sl’OllT
A Hungária ragyogó csatárjátékkal győzött 

első bajnoki mérkőzésén
Konrád szenzációs játéka volt a nap eseménye. — Czétényit 
Debrecenben lájtöréssel szállították a sebészeti klinikára, de 
a Nemzeti igy is megnyerte a mérkőzését. — Könnyen győ
zött a Ferencváros és lépest, — Az Attila jól látszott 
Szombathelyen. — A Budai 33-as és a Bástya megosztozott 

a bajnoki pontokon
Az elmúlt vasárnapon teljes erővel megin

dult n bajuoki szezón. Kissé szeles, kissé hű
vös időjárást hozott a tavaszi bajnoki kain 
pány első vasárnapja, ez a körülmény azon
ban nem tudta visszarinszlani a nézők ezreit, 
•kik plédekkel, lábzsákokkal thennos-kuln- 
csókkal fölszerelve, pontosan a kezdésre cl- 
foglalták helyeiket a tribünökön.

Az első bajnoki vasárnap eseménye n Hun
gáriának a 111. kerületiek ellen alkalmazott 
ötletes és nagyvonalú tsnlárjátéka, amely a 
két ponton kivid meg u gólarányát Is inogja, 
vilolla a kék-ivliérekih k. Könnyű győzelmeket 
arntott Újpest Kispest fölött és nem volt nehéz 
feladnia a Ferencvárosnak u Vasassal szem
ben sem. A Nemzeti Debrecenben megverte a 
liocskavl. öröme azonban nőin volt teljes, 
mert sajnálatos balesetet szenvedett csatárát 
ott kellett hagynia a debreceni klinikán. A 
tSaloriu otthonában legyőzte ugyan a? Attilát, 
amely hősies küzdelmet folytatott, mig végül 
elbukott. A Budai Harininhármasok pedig egy 
értékes pontot hoztak * “ J"'
lyukban.

A bafnoki tabella a 
igs alakul:

1. Ferenc' ár m
2. Újpest
3. SabariB
4. Hu.'gárU 
X N. mieU 
« Bástya 
7. Bu<1»l ..S3-* 
x. Sasai 
-). III. kei. IC.

10. Kupéit
11. Attila
12. Bocskay

Hungária—111. I
A fenti furcsa gólaranyt még kirívóbba telte 

volna, ha a bitó n mindkét részről sűrűn adó
dott gólokul is megadta volna A két szopat 
közölt ennyi diíTerem ia sémink ,se lm sincs, bar 
u Hungária oly tvnyes csulArjúlékot produ-

haza Szegedről a tarso-

vasárnapi mécséi ólán

NYOMATÚIT A GLOBIS NYOMDAI MLLMEZi.'T B.-T. KÖKFOBGOGÉPL1N, BUDAPEST, VI, AKAIM UCCA &

orosz 
ulalt

Szerdán vonult be először Pestre az 
Kél. Madár-kabaré, amely néhány nap 
újra meghódította Pestet. Valóban

Jusoíj
társulatának előadása a Fővárosi Operellsziu- 
liázban a legnagyobb színházi élmények közé 
számítódik. A régi műsorukból átmenteit szú- 
mókát könnyezve-kacagva hallgatja, nézi, bá
mulja a közönség, de uj műsoruk könnyesen 
ideális részei is tapsra késztetik a tenyereket. 
Jusnijék ittidözésc alatt szorgalmasau próbál
ják a Zenebona cimü operettet a Fővárosi 
Opercttszinházban, amelynek március elején 
tartják meg bemutatóját.

A Komédiu is premiert adott a héten. Az in
tim, kedves kis szinhóz ezúttal is megtalálta 
azt a hangot, amely a sikert jelenti. A műsor 
kiemelkedő száma

Csortos és Rótt együttes fellépte
Külön említést érdemelnek Türk Berta remek 
színészi alakítása egy Török-darabban, Feren- 
czy Károly és Érczkővy László dalai és kup
iéi. A szinészgórdából ezúttal Rótt Ferenc 

pompás táncaival és humorával, a szimpatikus 
és megnyerő Párls Ha, Faragó Sári és Kmochné 
tetszetlek.

lók, de a Ceokonai-uccai raktár egyik kis szo- 
bácskája zsúfolva van olyan emlékekkel, ame
lyek értékes dokumentumai a Nemzeti Színház 
múltjának, A múzeum őre, Pataky József azon
ban állandóan afTelöl panaszkodik, hogy bizony 
sok minden hiányzik ebből a mueumból. 
amelyet csak pénzért lehet megszerezni, mert 
tulajdonosaik anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
nélkül nem hajlandók megvált ni tőlük. Az igaz
gatóság, most b jubileumi bevételből juttat a 
múzeumnak is valamiL Itt említjük meg, hogy 
a muzeum meg szerette volna festetni az ősz- 
szes Nemzeti-tagok arcképet, de az pénzhiány 
miatt nem volt keresztülvihető. Kövesdy 
grafikus-színész vállalkozott arra, hogy

tajzban elkészíti a portrékat

Géza

Kövesdy bózía is kezdett a inunkéhoz és Fdy 
Szzrizz., Odry Árpád portréját már el is ké-Szeréna, 
szilette.

káli, hogy a győzelemhez a kétségnek még 
árnyéka sem férkőzhet. A mérkőzés egyébként l 
mindkét félidőben érdekes voll és a ILI. kerü- ■ 
lellek súlyos vereségét főként u bekkek bi
zonytalansága okozta. A vezető gólt Skvarck 
lőtte a 4. percben, majd Konrád pompás lö
vése a 33. percben érlel gyümölcsöt. A 38. 
percben Konyor eredményes lövése újabb 
lökést ad a III- kerületiek játékának, ami a 
•15. percben Skvarck gólja már 3:l-re javítja 
az eredményt. A 11. félidőben változatos já
ték. A 23. percben Kenyeres hendszet vét, a 
megítélt tizenegyest Hirzer értékesíti góllá. A 
25. percben Opata beadását Skvarck kapásból 
juttatja a hálóba, de a 26. percben a Hungária 
védelmének hibája folytán Lutz III. tizenegye
séből a III. kerületiek érik el második gólju
kat. Hirzer és Skvarck gólja beállítja a vég
eredményt.

Ferencváros—-Vasas 3:1 (3:1)
A bajnokcsapat korántsem mutatta azt a já

tékot, amelyet hívei elvártak volna tőle és csak 
az első félidőben. elégített ki. A második fél
időben azonban a csapat leállt és csak az 
eredmény megtartására törekedett A zöld-fehé
reknél a védelem gyengén funkcionált, a halí- 
tmban Bukovi magaslott ki. mig a csatársor
ban Turay játéka tetszett. Ugylátszik, tejlescn 
kiheverte sérülését. A Vasas legjobb része a 
védelem volt. A halfsor szürkén, de agilisán 
játszóit, a csatársorban a balszúrny a legveszé
lyesebb. Igazi küzdelmet csak az első félidőben 
láttunk, fölényben azonban a Ferencváros volt. 
A 3. perében Takács szabadrúgását Turay fej
jel Szcdlacsekhox továbbítja,. aki azonban azt 
rögtön visszapasszolja Turagnnk, utóbbi végül 
is behelyezi. A 22 percben súlyos védelmi hi
bából Grúnfeld ki; gyepűt. A zöld-fehérek a 
gólra erősen támadnak és a 21. percben Obit: 
szabadrúgását Szcdlactck beteszi. A 29. percben |

Taká's II. átcselezi magát a védelmen be
biztosítja csapatának a győzelmet A 42. perc
ben Hungler miatt ll-hez jut a Vasas, azon
ban Szenlmiklóssy kapu fölé rúgja a labdát. 
Szünet ulán a Ferencváros csak az eredmény 
megtartására törekszik.

Ujpeet-Kispesti 4:2 (1:1)
Nagyon izgalmas és változatos mérkőzést ví

vott a két csapat, amelyet végül is, nagyobb tu
dása révén, az Újpest a maga javára döntött 
el. A kispesti nehéz pólya nem konvertált 3 
lila-fehéreknek, úgy hogy a második félidő kö
zepéig teljesen nyílt volt u mérkőző*. A győz
tes csapatban a védelem nagyszerűen funkció 
nált, ellenben a halfsor váratlanul gyengén ját
szott. A csatársor a csapát legjobb része, külö
nösen Spitz játszott elsőrangúan. Aucrnak a 
pálya talaja nagyon nehéz volt. Kispest csapa
tában Dudás volt a legjobb ember. Fáradha
tatlanul végezte nehéz feladatát. A balfsor lel
kesen játszott, mig a csatársorban Senkey ma- 
gaslott ki. Aucr szerzi meg a vezetést az Új
pestnek, de Mátéffy hamar egalizál. Változatos 
játék folyik az első félidőben. Szünet után 
mindkét csapat erősen belcfekszik és Ströck 
vődbetűtlen gólt rúg. A gól után továbbra is 
Újpest támad és pár perc múlva Spitz. majd 
utána P. Szabó lő gólt Spitz passzából. Kispest 
tizenegyesből Dudás révén szépít az eredmé
nyen.

Hungária-ut, vasárnap d. u. 3 órakor

Hüiioáfiíi-VilSflsM
I. llgabell bajnoki mérkőzés

Sabaria—Attila 3:1 (1:1)
Szombathely, február 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tőse.) A Sabaria meglepően gyönge játékot 
produkált. Ennek oka az volt, hogy Stoffián 
és Nagy betegen állottak ki és Vámos is vá
ratlanul gyöngén játszott. A győztes vendéglátó 
csapatban csak Wéinhardt, a két szélsőhaíf és 
a két összekötő-csatár szerepelt jól. Az Attila 
együttesében különösen a sédelem, de főként 
Németh produkált nagyvonalú játékot. De 
pompás leljesitményt nyújtott Posvolny, Sík- 
lóssy és Hajós is, mig a debütáló Pruha szürke 
játékot produkált. Az első félidőben az Attila 
meglepően jól játszott és nagy fölényben volt. 
Az állandóan rohamozó miskolci csapat érte el 
az első gólt Friesz révén, nemsokára azonban 
Holzbauer kiegyenlít Szünet után lábrakap a 
Sabaria is, mig a hosszú utazástól fáradt mis
kolci legénység fokozatosan visszaesik. A 
Sabaria meg-megujuló offenzivájának eredmé
nyeként Tárnok és Buresch akcióiból két gól
hoz jutott, amely azután el is döntötte a mér
kőzés sorsát.

ÜIAŐJMJT
Vasárnap délután 3 órakor

FerencuAros- 
Budal 33-as

I. ligaboli bajnoki mérkőzés

az

Budai 33-as — Bástya 2:2 (0:0) 
Szeged, február 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telejónjelen- 
tése.) Az eredmény nem hü kifejezője a lefolyt 
mérkőzésnek, mert a budapesti csapat sokkal 
Jobb játékot produkált, mint ellenfele és a 
győzelmet feltétlenül megérdemelte volna. A 
33-asoknál az. egész csapat nagyszerűen ját
szott, külpnöseu a két szélső csatár volt élő
mében. A Bástya nagyon gyönge játékot pro
dukált. Tóth a centerhalf posztján teljesen cső
döt mondott. Nagyot kcU javulnia a vidéki 
együttesnek, ha a további mérkőzések során 
megfelelően akar szerepelni. Az első félidőben 
azonnal kitűnik a budapesti csapat nagyobb 
tudása, de csatársorának akcióit nem kíséri 
szerencse Szünet után Nagy dr. és Ticska re
vén megszerzi a vezetést a fekete fehér csapat, 
de a szegediek Varga és Solti révén egalizálnak.

Nemzeti— Rocskay 2:1 (1:0).

Debrecen, február 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 

lése.) A Nemzetiek megérdemelten jutottak n 
két értékes pont birtokába. A fővárosi ven
dégcsapat az első félidőben lómadósorára tá
maszkodva, erőteljes ofTenzivát indított ellen
fele ellen. A 11. percben

Czétényl összefutott Farkasnál a debrece
niek kapusával. A kollizió következménye
ként Czétényl a lábát törte és a mentők 

szállították cl a pályáról.
A Nemzeti négy csatárral is észszerűen táma
dott és a 40. percben Odry révén vezetéshez 
jutott. A Nemzeti már Kautzky újabb góljával 
már 2;0-ra vezetett, amikor a Bocskav finisbe 
fog éa sikerül is beiden révén egy gólt vissza
adnia. A Bocskay ezután nagy fölénybe kerül, 
támadó-akciói egyre erőteljesebbek lesznek, 
óm az eredmény már nem változik.

•
Későn éjjel értesülünk arról, hogy a szeren

csétlenül járt Czétényit a mentők a debreceni 
egyelem sebészeti klinikájára szállították. A 
klinikai orvosok térdkalácstörcst állapítottak 
meg.

A fasoritok g} fittek ,a uufsodik_prufUln eM tavaid

Az
fordulójában, 

eredményeket itt adtuk: 
Pcstcraébel—Húsos 4 :1 
RSki^paloia—Terézváros 7 ; 1 
Bak—Ékszerész 1 . t 
S>mogy-Kossuth 6«t 
Tur.!)-5oroksór 3:1 
ErzsébetYaros—Városi. 2 :1. 

B) IÍK^ _JŐ4scfvaios--SziTnere 1 ; 0.l!

A Magyar kupáért
vívott küzdelmek sardz. vasárnap Ismét h-irom CMPOt 
vérzett *1. A Kecskeméti AC, » '.syíregyháMi KerenkedA- 
Jjalí Sportegvesölnte és az Aszóid bajnok^pat. a diós, 
győri •,'asgyár pompás csapata tűntek el eruttal • részi- 
verik torából. n-Jg a BSE. az UTE éj, a Szombathelyi 
Vasúia»ok legénysége tovább is állva maradnak. A va- 
sárnapi kupaeredmények a kóvetkczftk:

BSF--Kcct>keinéU AC 5 t 8 (I : «).
Scombath'hl Vasnlas—5yfl*«yháial KereskedóMjak !;t 

nÚTE-DVTK 1:0 (0 :0).

A vivóspori vasárnapi eseménye
Az elmúlt vasárnap két vivőveraenyt bonyoli- 

toltak le a fővárosban- A Spárla AC kizárásos 
kardversenyének kétnapos küzdelmeiből a te
hetséges rendőrtiszt-vivő, Doros György dr. ke- 
lüit ki győztesként, mig a Bankszövetség baj
noki kardversenyet Szűcs dr. (Angol-Magyar 
Bank) nyerte meg.

A Spúrta Atlétikai Club kizárásos kardser 
senyén

hatvannnyolc vivő állt ki a plansra. A verseny 
meglepetése, hogy Misley György dr. (BEAC) 
kiesett a küzdők sorából. A nyolcas döntő ered
ménye a következő: Győztes: Doros dr. (Rend
őrtiszti AC) 7 győzelem. 2 Markovits (Szegedi 
VE) 5 győzelem, 3. Pápai dr. (MAC) 5 győze
lem, 4. Borovszky (Tiszti VC) 4 győzelem, 5. 
Szűcs dr. (NVC) 3 győzelem, 6. Szigeti (MTK) 
2 győzelem, 7. ,n ”.............. *
zelem, 8. Slark

Eckl (Rendőrtiszti AC) 1 győ- 
(NVC) 1 győzelem.

A Pénzintézeti Sportszövetség bajnoki kard
versenye

az alábbi eredményekkel végződött: Bajnok: 
Szűcs dr. (Angol-Magyar Bank), 4 győzelem,
2. Gönczy (Keresk- Bank), 4 győz., 3. Szigeti 
(Postatakarékpénztár), 3 győz., 4. Páll dr. (Ke- 
resk. Bank), 3 győz., 5. Jele (Postatakarék
pénztár), 1 győz., 6. Lovag Fuchs (Postataka
rékpénztár), 0 győzelemmel.

Huszár József és Mauréry Tibor 
nyerték a szezon első mezei 

intóversenyét
Az atléták mezei szezónja vasárnap hivata

losan is megindult. Az első cros6 counlry ar 
MTK rendezte kezdők és juniorok részére a 
Hungária-uti pálya környékén. A nagy töme
geket szemléltető versenyen az ifjúsági kor
osztályból kikerült Haszár József (MTE) elő
ször indult mint szenior és versenyét termé
szetesen meg is nyerte. Az ifjúsági verseny 
győztese Maaréry Tibor lett. A verseny ered
ménye a következő:

4 kra.-es szenior-verseny. Egyéni gyórtes Huszár Jó. 
zsef (MTE) 16 p. 53 mp. 2. Juhász (Vasas) 17:12Z5 mp. 
X bftrgelv (Vasas) 17:12.8 wn 4. Túra (Folyamőrség). A 
Lakos (Töirkvés). 6. Mach (Vasas). 7. Kölbium (Vasas). 
X Sütő (MTE). 0. Győri (MTE). W. Wiener iVssas). -. 
Csapatversenyben: 1. Vasas 28 pont. 2. MTE 52 pont 
3. Folyamőiség 71 pont.

Mlnsfigf verseny. E»énJ győztes: Mau
réry. Tibor (MAC). 10 p 35 mp. 2. Lfntner (Vasas) 10:40 
mp. 3. Eper (ESC) 10M1 mp. 4. Cser (MTE). • S. Lová«z 
(MTE). — Csapatversenyben: 1. Vasas 53 pont. 2. MTE 
5> pont. 3. MTK 65 pont.

Befejeződtek a téli olimpiász 
küzdelmei

Az olimpiai jéáhokki-tornát Kanada nyerte 
Svédország előtt — A svéd Andersen a 

síugrás olimpiai győztese

St. Morltz, február 19.
(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A st- 

moritzi téli ollmpiósz küzdelmei sok kellemet
lenség utón vasárnap végre befejeződtek. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vasárnap ün
nepi külsőségek között kiosztotta a dijakat és 
a diplomákat és a versenyzők vasárnap este 
el is hagyták a téli olimpiósz színhelyét.

Az utolsó jékhokkimérkőzések 
során Kanada 13:0-ra verte Svájcot, mig 
Svédország 3:1 arányban győzte le Angliát. 
Az olimpiai pontverseny végeredménye a kő
vetkező:

Győztes: Kanada 6 ponttal
2. Svédország 4 ponttal
3. Svájc 2 ponttal
4. Anglia 0 ponttal.

A műkorcsolyázó páros verseny 
végeredménye: Olimpiai bajnok: Andre Jóig 
's Brunet (Franciaország), 2. Lilly Seholz és 
Katser (Auslrla), 3. Melitta Brunner és Wrcdc 
(Ausztria).

A síugrás
végeredménye a következő: Olimpiai bajnok: 
Andersen (Norvégia) 19.208 ponttal, második 
Ruud (Norvégia) 18.542 ponttal, harmadik 
Purkert (Csehszlovákia) 17.037 ponttal, negye
dik Lundgrcn (Svédország) 16.708 ponttal, ötö
dik Monson (USA) 16.687 ponttal.

A kombinált álverseny
végeredményét akként helyesbítették, hogy el
sőnek Vinjarcngent (Norvégia) helyezték, a 
svéd Snersudot megelőzően.

Vasárnapi sporthírek
Az FTC JéghokklcflapaUnak győzelmével 

végződtek a MŰÉ serlcgmérkőzérel. A városli
geti műjégpályán vasárnap befejeződlek a MUE 
'.erlegmérkőzései. A vasárnap lebonvolitott 
mérkőzések során az FTC 6:3 (2:2) arányban 
győzte le a MUE-t, 3:1 (2:0) arányban a 
RKE-t. A Kassai AC 3:2 (0:0) arányban győ
zött a BKE, 3:1 (2:1) arányban a MUE ellen. 
A végeredmény tehát a következő: 1. FTC. 2. 
Kassal AC. 3. BKE. 4. MUE.

A swkentésért él kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadta;
A .Hétfői l.ai olt’ UjsjuváHakt

NYOMDAlGAZGATÓt HAVAS M.


