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Mussolini seipel kancellár távozását 
követeli oiaszelienes kijelentései miatt, 
amelyek egész Európát megmozgatták

suiyas KOipoliM bonyoűaimak támadtak seipel es Mussolini viszályából
Benes a Rothermere-aKclQ miatt ugratta be selpei kancellárt 

olaszellenes Kiselemesébe — inak az olasz lapok
A szentgotthárdi ügy mellett a külpoliti

kai köröket a bécsi olasz követ visszahívá
sának ügye érdekli a legerőteljesebben. 
Mára már nagyszabású külpolitikai ese-1 
mérmjé vált a bécsi olasz követnek, Auriti- 
nék a visszahívása s Olaszországból érke
zett jelentések szerint ottani politikai kö
rök sokkal súlyosabban ítélik meg az Olasz
ország és Ausztria között keletkezett feszült 
helyzetet, mint amilyennek az az első pilla- 
natokban látszott. Olaszország mérvadó nt>- 
cipnaljsta politlkuMji ugyanis ma már »- 
minid Hétfőt Naplóhoz Rómából érkezett 
távitftpk jelentik a? olasz-oszjxák barát- 
ságps ’jóykzony további' ferttártáA.céljába 
azt kívánják? hogy •: ■*■*■».» ■ ' .

Selpe! kancellár ünnepélyes nyilatkozat
tétel formáidban vonja vissza az oszt
rák nemzeti tanács dflítroli vitájában 
Olaszországra vonatkoztatott kijelenté

seit
A_ radikális nemzeti irányzatú politikai kő 
rök, — amelyek, mint ismeretes, ma Olasz
országban vezetőszorepet játszanak, — kö
veteléseikben azt hangoztatják, hogy 
amennyiben Seipel nem vonná vissza az 
olaszokkal kapcsolatos kijelentéseit, úgy

Olaszország és Ausztria között a barát
ságos viszony csak Selpei távozása 

árán lenne fentartbaló.
A nagyszabású olasz-osztrák külpolitikai 

bonyodalmakról és a bécsi olasz követ 
visszahívásáról következő távirataink és te
lefonjelentéseink számolnak be:

Róma, február 26.
Mussolini magáévá tette az olasz nacio

nalista körök fölfogását, 
tocly szerint, ha Selpei szövetségi kancellár 
az olaszokra vonali, őzt alóli kijelentéseit 
nem vonná vissza, úgy azt követelik, hogy 
■ kancellár távozzék helyéről. Az olasz köz
véleményt az osztrák-olasz affér mlnderG- 
■ebben foglalkoztatja s kizárólag ez a pro
bléma áll az érdeklődés előterében.

Róma, február 26.
Olasz politikai körökben az az általános vé

lemény alakult ki, hogy Seipel kancellárnak 
Olaszországot sértő nyilatkozatai minden bizony
nyal o középeurópai francia-cseh intrikára ve
zethetők vissza, amit csak megerősít az, hogy 
Seipel ismert kijelentéseit éppen prágai látoga
ssa után tette meg. A csenek ugyanis általá
ban, de különösen most, amikor a francia pro
tektorátus lazulóban van irányukban, mindent 
megragadrak, amivel Franciaországnak látszó
lag szolgálatot tehetnek.

Politikai körökben bizonyosra veszik azt, 
hogy czekulán Bécsben az olasz diplomáciai 
képviselet most

Aurltl kövei visszahívás* után jóidéig kö
vet nélkül fog maradni

Vezető olasz politikusok szerint a legutóbbi 
osztrák nyilatkozatok elsimításokkal nem igen 
Intézhetők el s a történtek okvetlenül

újabb olasz követelések 
teljesítésének hangoztatását vonják maguk után. 
E követelések bizonyos feltételeket tartalmaz- 

Ausztria mai kot már goval szemben.
Róma, február 26

Fascista képviselők interpelláció formá
jában fogják szóvá tenni nz osztrák nem
zeti tanács délliroli vitáját s Mussolini az 
interpellációkra adandó válasz keretében 
ío8ja megtenni erre vonatkozó kijelentéseit.

Az interpellációk minden bizonnyal cs 
kedden fognak elhangzani, mert előzetes^ 
- hétfőn —

Mussolini fogadni fogja Aurltl követet, 
aki részletesen beszámol az osztrák ese

ményekről.
Róma, február 26

Aurltl követ Rőniábe való visszatérése után 
minden bizonnyal uj beosztást fog kapni, 
Olaszország bécsi követ.,égének élére az osztrák
olasz ügy tisztázásáig követet nem küld k|. 
—-*• -- Róma, február 18.

(A Hétfői Napló (adűsitó'játót.) M Imnerp a 
szentgotthárdi ügyről-Írva összefüggést lat Sei- 

/ölíLszéllenes Lcszédé és a fycp.szüvtlség. leg- 
közelebbi >üíé£éh 'szóbajölt problémák ’ kézért- 5 
azt irja/hogy’a Rotherinsre-akció folytan' Cseh
szlovákja érzi gyengeségét, Benes azbnl.an 
gyáva ahhoz, hogg nyíltan megtámadja a Ma
gyarországot támogató Olaszországot és ezért a 
prágai látogatás alkalmával beugrottá Scipelt, 
akj most olaszellenes beszédet mondott. Ugyan
akkor a népszövetségi tanács elnökével megint 
előrángatta a gépfegyver-ügget. A legújabb

Santarjay, a Máé. ainOKe 
vasárnap NrMa uín?.ott 

a lóumőtaii vasúti Kocs& usyóöe’

Kedden Párizsban nagyjelentőségű 
lárgyalás kezdődik a Jóvátétcli vasúti 
kocsik számának és azok árának meg- 
állapításáról. Ebben a jóvátétel! kérdés
ben, amely Magyarországot közelről ér
dekli, háromtagú bizottság tárgyal, 
amelynek elnöke Colson, a belga állam
vasutak villamosítási osztályának főnö
ke, aki a jóvátételi bizottságban a vasúti 
kérdések szakértője.

A párizsi tárgyalásokon Magyarorszá
got Samarjai Lajos a Máv. elnöke kép 
viseli.

Samarjay vasárnap utazott el Pá
rizsba a jóvátételt vasnükocsik 
ügyében folytatandó tárgyalásokra.

Kedden a külügyi bizottság 
a szentgotthárdi incidensről, a Bleyer Jakab elleni 
vádakról és a külkereskedelmi helyzetről tárgyal

Vasárnap politikai körökben sok szó esett 
azokról a külügyi kérdésekről amelyek 
nostanában a közvéleményt foglalkoztatják. 
Bethlen István gróf miniszterelnök vasár
nap délelőtt korán megjelent dolgozószobá
dban és kü'önböző lárgyatásokat folytatott. 
Ezek a tárgyalások legnagyobbrészt kül
politikai természetűek volt ílt.

Wrikó Lajos külügymlrlszlcrrcl ts, 
A mintatereinél vasárnap tárgyalt

zék — írja az Impero — már egyenesen 
clségessé teszi az egész Népszövetséget, 

.-elillan válasza /teljesen korrekt, a klsanlant 
magatartása azonban gyalázatos. A csehek, ro 
mánok, szerbek állig fel fegyverzett óriási had
seregé mellett áll a lefcgyvérzett Magyar
ország, amely tehát komolyan meg sem vádol
ható Az öreg Európa mégis megmozdult — 
írja a lap — és Genfben mindenki tárgyal és 
agitál, mert vannak olyanok, akik nem veszik 
komolyan ezeket az ostobaságokat.

Bécs, február 2ö.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjcfen 

lése.) Vezető osztrák politikai körökben az a 
vélemény kezd kialakulni, hogy az osztrák- 
olasz (konflililu«it ' ,;-

békésen kell elintézni.
Ennek legfőbb indoka .Ausztria és Olaszország 
nagy egymásrautaltsága. Olaszországnak szük
sége van Ausztria barátságára, már csak azért 
is, merj nyugateurőpai nagy ál.la.uokl.an — 
Angliában, Franc.iaoiszághan .és Németország
ban a közeljövőben lesznek az uj képviselő

A Hétfői Napló munkatársának 

teljesen beavatott helyről 

szerzett értesülése szerint a párizsi jóvá 
Léleli tárgyalásokon, amelyek 28-án. 
vagyis kedden kezdődnek, a békeszerző 
dés értelmében kiküldött úgynevezett 
cxperláló bizottság előtt

rendkívül fontos érdekeink kerül
nek eldöntésre.

A bizottság harmadik tagja Jugoszlávia 
delegátusa. A tárgyalások előreláthatóan 
több napig tartanak, úgyhogy Samarjag 
Lajos, a Máv. elnöke csak a jövő hét 
végén térhet vissza Budapestre.

akivel megbeszélte a külügyi bizottság 
keddi ülésének anyagát.

A külügyi bizottság keddi ülésén nagy 
fontosságú kérdések kerülnek letár

gyal ásr a.
Teljesen beavatott kormánypárti körö’ 

ben közö'ték a Hétfői Napló munkntúrávnl 
hogy a külügyi bizotság keddi ülését a 
többi között három fontos kérdés fogja fog 
lalkoztatniF' ~

1. 4 ssenlgotthdrdi incidens.

választások, amelyek az illető államokban 
minden bizonnyal a demokrácia képviselőinek 
győzelmét fogták hozni. A demokrata kormA 
nyok pedig bizonyára rossz szemmel nézik 
majd Mussolini [ateizmusát és egyeduralkodó- 
sát. Szüksége lesz lejlát

Mussolinlnek Ausztria szimpátiájára, 
a demokrata kormányzata Ausztria szimpátiá
jára, amely barátságra hangolhatja a vezető 
nyugati államokat Mussolini politikájával 
szemben. Ez a tény pedig az osztrák -politiku
sok véleménye szerint— nem lehet közömbös 
Másoltai elölt.

Egyébként
Aurltl bécsi- olasz nagykövet elutazása 
elölt kihallgatásra jelentkezett Seipel dr. 

kancellár előtt.
aklyel közölte, hogy minden másirányu híresz
teléssel ellentétben azért hívták Rómába, hogy 
tájékoztassa a helyzetről az olasz vezető állam 
férŰakaL Az olasz követ kijelentését nagj fon
tosságúnak tartják és hangoztatják, hogy ez 
után egészen más szempontból kell megbírálni 
a történteket.

2. A külkereskedelmi helyzet — tekintet
tat az európai ál Irmok kai kötött vutv meg
kötendő kereskedelmi szerződésekre és

3. A Bleyer-ügy.
A szentgotthárdi incidens ügyében — 

f vasárnap délelőtt a Hétfői Napló inun- 
• vsának a kormányhoz közelálló helyen 
intették — nincs ajság.

A szentgotthárdi incidens ügyét a Nép
szövetség márciust tanácsülése fogja 

érdemben letárgyalni.
I magyar kormányt ebből az ügyből kifo

lyólag vál nem érheti, éppen ezért a legtel
jesebb nyugaton- mai tekinthetünk ennek á 
kisanlunt által állandóan napirenden tar
lóit és alaptalanul kiélezett ügynek népsiö- 

ctségi elintézése elé.
A külügyi bizottság tagjait a keddi ülé- 

•eu a kormány a szentgotthárdi ügy összes 
részleteiről kimerítően fogja tájékoztatni.

A külkereskedelmi helyzetet Walkó Lajos 
külügyminiszter fogja ismertetni. Ennél a 
kérdésnél a kereskedelmi szerződésekről 
hosszas vita várható.

A külügyi bizottság keddi ülésére meg
hívják Fábián Bélát is, aki nem tagja a 
bizottságnak. Fábián Béla a bizottság ülé
sén elő fogja lárnj Bleyer Jakabra vonat 
ko-ó adatait, amelyekkel a képviselői.áz 
nyílt ülésén emelt'azt a vádat akarja bebi
zonyítani, hogy Bleyer Jakab a német szélső
jobboldali lapokat magyarellenesen infor
málja.

Károly román herceg 
nem fogadta Títulescut

Páris. február 26.
M Hétfői Napló tudősitőfátúl.) Feltűnést 

kellő esetről ad hirt a New York Héráid. 
Eszerint Károly román herceg egyik bizalmi 
embere Nizzában nyilatkozott az újságírók
nak és elmondotta, hogy Titulescú riviérni 
tartózkodása alatt meg akarta látogatni A’ó- 
roly herceget. Be is jelentette magét, a her 
ceg azonban

nem fogadta a minisztert, 
ntulcscu erre elutazott San Remoba.
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Százhúszezer pengőt csalt ki 
a budapesti gyáraktól 
az újpesti mentők nevé
ben négy kiskorú urifiu

A rendőrség nyomában van a szélhámosok
nak, akik jótékonycélu hangverseny ürügye 

alatt követték el vakmerő csalásukat
A rendőrség már napok óta folytat nyo

mozást egy vakmerő módon végrehajtott 
nagystílű szélhámosság ügyében, amelyet az 
újpesti menték nevében követett cl négy 
újpesti fiatalember.

Az elmúlt napokban a budapesti gvá 
rakat, valamint Ipari és kereskedelmi válla
latokat sorra járta négy fiatalember, akik 
az Újpesti Mentőegyesület megbizottainak 
mondották magukat.

Előadták, hogy az újpesti mentők jó
tékony célú hangversenyt rendeznek és 

jegyeket kínáltak megvételre.
A legtöbb helyen célt Is értek, mert csak 
nem mindenütt szívesen áldoztuk a jóté
kony célra. A vállalatok rendszerint több 
jegyet vettek át.

A társaság összesen 120.000 pengőt vett 
fel a ggdral.tőt éi vcl'n'ntol.től. A jegyeken 
fel volt tüntetve, hogv a hangversenyt az új
pesti Uránia mo/gófénvképszinhá-bán tart- 
jók meg. A kitűzött időben meg is jelentei 
a moziban azok, akik jegyeket vásároltak. 
Legnagyobb meglepetésükre azonban

az Uránia mozgóban ezen a napon a 
rendes mozlclőadás fo’yt

A jegy vásárlók 
mcntőegyesület- 
hogy vakmerő

és a mozitulajdonos mit sem tudott arról, 
hogy az ő helyiségében mára jótékonycélu 
hangverseny lenn® kitűzve, 
erre érdeklődtek az újpesti 
nél. ott azonban kiderült, 
szélh mosság történt és

visszaéltek a mentők nevével.
Az újpesti mentőegyesület nem rendez 

hangversenyt és igy természetesen senkii 
sem bízott ineg jegyek eladásával. A károsul
lak erre feljelentést tellek a rendőrségen, 
mire mcglndvlt a nyomozás, amely vasárnap 
meglepő fordulathoz jutott. Az eddigi ada
tok szerint ugyanis a vakmerő szélhámos- 
s got négy fiatalemberből álló bűnszövetke
zet követte el.

A Jársaság valamennyi tagja jómódú új
pesti családból származó kiskorú fiatal

ember.
A rendőrségnek már határozott gyanúja 

\nn a nagv fiatalember ellen és kiderült, 
hogy mind a négyen eltűntek hazulról. El
tűnésük még jobban megerősíti a gyanút és 
most városszerte keresik a vakmerő szél
hámosokul és valószínű, hogy rövidesen- 
rendőrkézre kerülnek.

Izgalmasak Igéikéin 
a síi’oiparosok mai kongresszusa

Vájná Ede tanácsnok nyilatkozik az éjjeli sütési tllalon 
módosításáról

mezősi ügyosztályának vezetőjéhez, Vájná Ede
* atiinácsnqkhoz, aki n sütők kongresszusán 

főváros képviseletében fog megjelenni.
Vaj na Ede

ki-

Ma, hétfőn délelőtt tiz órakor kezdődik a 
Budapesti Sütők Ipartcstületánck Hórsfaulcai 
síékházál.an n sütöipaiosok kongresszusa 
amelyet nagy érdeklő dós előz meg. A kongresz- 
síus tárgysorozatának első pontja a sütőipar 
legégetőbb problémának egyike,

u éjjeli munkatllalom reformja.

Ennek a kérdésnek a kapcsán tárgyalja n 
kongresszus az éjjeli munkatilalom miatt *’ 
szabott büntetésekre vonatkozó

amnesztia-kérelmet.
Tekintettel arra, hogy többszdz pékiparosra 
róttak ki büntetést, a tárgysorozatnak ez a 
pontja élénk izgalmat fog kiváltani.

A kongresszus az. említett legfontosabb kér
désen kívül tárgyalni fogjn a kontár-kérdést, a 
szövetkezetek és községi üzemek viszonteladó- 
xának ügyét, a bérsütés problémáját, a munka- 
piac rendezésének, országos központ felállitá- 
HÍinnk, illetőleg az országos szervezkedésnek 
kérdését, valamint a tanonc- és Icventeoktatáj 
ügyét is. .......... _____ ____ _______ _________

Az éjjeli sűleménysfltés problémájával kap-1 szabályzatot a gyakorlati életnek megfelelően 
eaolatbun kérdést intéztünk a főváros közélcl-1 A/ndn/rfb módosíttatni.

tanácsnok u hozzáintézelt kérdésekre vonatko 
zólag igy nyilatkozott:

— A sülök maguk is belátták, hogy az éjjeli 
munka szabályozása, amit a sütőkkel egyelér- 
lől.g a kereskedelemügyi miniszter léptetett 
életbe, nem vált be, sót egyenesen hátrányos, 
magóra a sütőiparra t'* a fogyasztó közönségre 
ts. Az éjjeli munka szabályozása lehetetlenné 
teszi, hogy a fogyasztók reggelijükhöz meg
felelő kenyérhez, Illetőleg péksüteményhez jus
sanak. A sütőiparra nézve pedig azért hátrá
nyos a szabályozás, piert a sülőiparosok egy- 
része kijátszván a szabályokat, egyenlőtlen ver
senyt idéz elő s megkárosítja azokat a sütő- 
I; árost, kát, akik polgári lelkiismeretűkkel nem 
tartják összecgyeztcthetönxk a szabályzat ki
játszását.

— A főváros egyébként a legnagyobb figyc 
lemmel kiséri az iparosoknak azt n mozgóknál, 
amellyel ni éjjeli munka ti.almára vonatkozó

A városi gungeolt építésének elünzodasa miatt bérelt garageokban helyezik el 
‘ auloDuszokata Köszüiö

A Mév. gépgyúr leHes gőzzel gyártja az 
autóbusz alvázakat, noha a főváros a kor
mányhatósági jóváhagyás hiányában a ren
delési még nem juttatta cl a gyúrnak. A 
jóví hagyás azonban ha késik Is, kétségtele
nül meglesz s a gyár addig nem akarja tét
lenül tölteni az időt. Májusra az első öt autó
busz alváz már készen lesz s erre az időre 
élőről Ibntólag elkészülnek nz első karos/- 
szériák Is, úgy hogy május végén nz uj autó
buszok első csoportja használatra készen fog 
Allanl. Most

kedden, február 28-án jár le az autő- 
luszk a rosszér iák leszámítására hirdetett 

versenytárgyalás,

néhány napon belül kiadják a vállalkozók
nak a megrendelést.

A száz autóbusz leszállítóba legalább egy 
évig eltart, de a főváros máris foglalkozik 
azzal a gondolattal, hogy a kocsik elkészü
lése után azonnal

újabb száz autóbuszt rendek

Ebben a, ügyben n kormánnyal ii folytat-

„maid a aesonvo 
„a ctg ar#|3“ 
„ZaazsaiOgia- 
.Bapfiingacla-
„llalogag az irogeprBl**

stb., etb.Ran Emire, ucmon Beia, Rajna ARoe. 
Posner Magdit. Keglovioh Marietta, Longvel 
Gizi, Kósza Irma, Szász lla, Gárdony'! 
tiarczeg, Sándor, Pethes Ascher, Berky 
Kom’ós, Bodó ’oa, Feleky Klári, Sasa Ollv, 
Tubav Nusi, Babos Rvl Sárosai, Fenyő, 

Barna, Várnai, Rónai felléptével

még néhány napig

Terézköruii S inpadon
Kezdete lél ft-kor.Telefon: 265—54.

Magyar textll^yárnk részvételével

tak tárgyalásokat éa a kormány a magyar 
ipar érdekében

hozzájárulását adta 
további száz autóbusz rendeléséhez.

Emiatt vették revízió alá az autóbusz- 
garageok terveit Az eredeti tervek azerint 
csak 60—60 autóbusz részére épült volna a 
budai és a pesti garage n Ilyen nagyságú épü- 
elnek megfelelő telkeket jelöltek ki a gara
geok számára Az uj tervek szerint azonban 
mindkét garage egyenkint

150 autóbusz befogadására épül 
« ehhez képeit kibővítettek a szükséges tel
kek mérőiéit és módosították a terveket A 
kisajátító bizottság pénteken a budai garage 
számára egy harmadik telket is vásárolt 
96.000 pengőért, úgy hogy a már meglévő 
két telekkel együtt a budai garage területe 
már

A garageok építése előreláthatólag hosr- 
bb időt fog igénybe venni az autóbuszom 

vrlószinüleg előbb is készülnek el, mint az 
épületek, a főváros éppen ezért tárgyaláso
kat kezdett megfelelő garacok ideiglenes ki* 
bérlése végett.275.000 pengőbe kerül.

A budapesti Lavaulx gróf nevén 
szélhámoskodik már évek óta egy 
veszedelmes nemzetközi kalandor

a

Eszéken meggyilkolta a feleségét, Marienbadban 
ékszert lopott és megszökött a {egyházból Essen

bach Friedrich, az ál-gróf
Még 1920-ban történt, hogy Bécsbcn az Int- 

pcrial-szállóLan találkozott a Bécsbcn tartóz
kodó Lavaulx gróf néhány budapesti isn r 
sível, akik legnagyobb meglepetésére azt 
hirt közölték vele, hogy

Marienbadban letartóztattak egy fiatal
embert, aki Lavaulx gróf néven különféle 

bűncselekményeket követett eL
A gróf azonnal a bécsi rendőrigazgatósé.ghoz 
sietett cs felvil.'gosilúsl kért. Megtudta, bőgj 
Marienbadban súlyos testi sértés, életveszélyes 
fenyegetés és okiralhamisitás bűntette miatt 
tartóztatták le azt az embert, aki az ö nevét 
viselte és nkinéd erre a névre szóló igazolvá
nyokat talállak Lavaulx gróf ekkor vissza
emlékezett arra, hogy a habomban visszavo
nul’s alkalmával egy lengyel faluban vissza 
maradt kalonazubbunya, amclvben iratai vol 
lak.

Nyilvánvaló,' hogy ezeket az iratokat ka
parintotta meg egy szélhámos, aki most 

az ő nevében szédeleg.
A rendőr iga zgatÖség intézkedésére Mayienbad- 
l;ól Bécsbe szállították az álgrófof,' alti rész
letes beismerő vallomást tett.

Elmondotta, hogy Essenbach Friedrich a 
neve, egy bajor kohómester fia, azanyja 
mosónő s-olt, ő maga erdésziskolát végzett, ál
lása azonban soha sem volt. Európaszerte csa
vargóit és kisebb-nagyobb szélhámosságokból 
Urtotla fenn magát. Hamburgban egy éjszaka 
olt volt egy kis matrózkocsmában, ahol részeg 
hajósok összevesztek és megbicskázlák egymást. 
A sebesüllek közölt volt egy fiatal malrózíegény, 
aki több sebből vérezve klvonszolta magát a 
rakod.parlra. Essenbach figyelte, hogy mi tör
ténik vele. Mindenütt a nyomába ment. A ra- 
kodóparton a matróz? összeseit és pár percnyi 
szenvedés utón meghalt. Essenbach azt hitte, 
hogy pénzt talál nála. Senki sem volt a közel
ben. Letérdelt melléje s kikutatta a zsebeket. 
Pénzt nem talált, ellenben

n zsebében Lavaulx Viktor gróf, Vrecourt 
bárója nevére szóld iratokra akadt Ugy- 
látszlk, a halott mntrózlcgény a háború 
alatt katona volt, fi tn'álta meg a lengyel 
front mentén fekvő faluban n gróf iratait 
és az okmányokat azóta mugánál hordta. 
Essenbach, akii a különös véletlen juttatott 

az iratokhoz, elhatározta, hogy az okmányok 
segítségével ezentúl Lavaulx gróf néven fog sze
repelni. Ezen a néven került szerb megszállott 
területre. Eszékre. Befurakodott a legjobb kö
rökbe Megismerkedett egy dúsgazdag özvegy
gyei. Krivdn Helénnel, a volt angol konzul egy
kori feleségével akit feleségül is vett.

Kétheti hiza*élct után azonban Krlrdn
Hclén meghalt

Az álgróf felesége halála után nyomban érté
kesítene az elhunyt ingatlanait és a temetés 
utáni napon eltűnt Eszékről. Az elhunyt özvegy 
hozzátartozói firtatni kezdték a dolgot és csak
hamar kiderült, hogy Kriván Hclén nem termé
szetes halállal halt meg:

a szerencsétlen asszonyt férje megmérgezte.
A szerb hatóságok elrendelték a körözéséi, 

azonban egérutat nyert és eltűnt. Hosszú időn 
át kóborolt azután Európában

Párizsban, Berlinben, Londonban, Bérsben. 
majd Budapesten szélhamosko lőtt. Az előkelő,

Jó-'sengésü név minden ajtót feltárt előtte s fi 
,m nden alkalmat felhasznált, hogy megszéditso 
és kifossza áldozatait. Essenbach-Lavaulx min- 
denült azt a hirt terjesztette magáról, hogv 
V/hnoj-excsászár legjobb barátja, Déiameriká- 
ban hatalmas birtokai vannak. Akkoriban útdí
jára Marienbadban járt. Itt ts a legelőkelőbb 
társaságokban forgolódott és megjelenésével 
egyidőben feltűnő módon clszaporodtak az ék 
szerlopások a marienbadi szállókban. A gyanú 
az állítólagos Lavaulx ellen irányult, a rendőr
ség elfogta és ekkor leplezték le a múltját. A 
kalandor álgrófot bíróság elő állitolták és az 
osztrák legfelsőbb bünletőlörvényszék 

életfogytiglani f egy házra ítélte.
Néhány esztendő múlva titokzatos módon 

sikerült megszöknie a börtönből Szökése után 
pár évig semmi hir sem hallatszott róla és a 
hitvesgyilkos álgróf története már-már a fele
dés homályába merült.

Nemrégiben azonban a müncheni rendőrség 
átiratot küldött a bécsi rendőrigazgatősághoz, 
amelyben közölte, hogy

egy Lavaulx Viktor gró! álnevet használó . \ 
ember egész sereg bűncselekményt követett 

el Németország területén.
így többek között bigám.át követett el ezen 
a néven, azonkívül magánlaksértés, csalás, sik
kasztás és lopás szerepelt bünlajstromán. A 
müncheni rendőrség értesülése szerint az ál
gróf Bécsbe szökött. A bécsi rendőrség azonban 
nem találta az álgrófot az osztrák fővárosban 
s mivel régi bűnügyeinek magyarországi vonat
kozásai is voltak és az igazi Lavaulx gróf 
Budapesten él,

a müncheni rendőrség átiratát ■ budapesti 
főkapitánysághoz továbbították.

Itt azután széleskörű nyomozás indult. A fő
kapitányság intellektuális osztályán vasárnap 
kihallgatlak az igazi Lavaulx Viktor grófot, 
aki részletesen ismertette a rengeteg kellemet
lenséget, amelyet a neve alatt szélhámoskodó 
Friedrich Essenbach okozott neki. Laoaujx 
gróf kihallgatásáról jegyzőkönyvet vettek fel. 
A jegyzőkönyv alapján

elrendelték Essenbach Friedrich körözését.
A körözőlevelet megküldölték az összes európai 
hatóságoknak, úgyhogy rövidesen egész Európa 
területén nagyszabású nyomozás indul a ma
gyar gróf neve alatt szélhámoskodó nemzet
közi kalandor kézrekeritésérc.

Kolors Jenő.

Biztos álláshoz untatom 
Ka a régi ÓMENT soűőrlakolában 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adok 
napi 2 pengőért 0 RIE N T f ONOrttKOlfi. RZlV 

Telefon Teréz 222 62.
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oesv Géza elmondja.
hogy ö nem „Máir a numerus clausus 
szavazatai, hanem mar eiűhb bejelen

tette mmassy nariemökneK. hogy 
a Kormány javaslatai nem szavazza meg

Griger Miklóson súlyos 
operációt hajtott végre 
Neumann bécsi tanár

A szívbajos plébános-képviselőn koponya lék elést 
végeztekegy veszedelmes gennyedés eltávolítása 

végett

Hosszas és szenvedélyes agitáció után vasár
nap délelőtt folytak le a Pesti Izraelita Hitköz
ség képviselőtestületének választásai. A három 
év előtt választót 280 tagú képviselőtestület fe
lének mos! járt le a mandátuma és ennek a ki
sorsolt 140 mandátumnak az elnyeréséért olyan 
. les korleskedés folyt, amilyenre a Pesti Izrae
lita Hitközség éleiében példa még eddig nem 
volt. Hosszú ideig egy táborban egyesült az 
egész fővárosi zsidóság és már-már úgy látszott, 
hogy a választás közmegegyezés alapján, min
den izgalom nélkül fog lefolyni. A tárgyalások 
során azonban váratlanul személyi és poli
tikai nehézségek támadlak.

A zsidóság vezetői személyi és politikai 
okokból két táborra oszlottak.

\ két tábor között egyszerre éles harc fej
lődött ki, amit csak fokozott az a körülmény, 
hogy á választási agitáció ideje egybe esett a 
numerus clausus módosításáról szóló kormány
javaslat parlamenti vitájával, A régi hitközségi 
párttal szemben alakult uj párt, amely Hitköz
ségi uj és Hagyományhű Párt elnevezés alatt 
bontott zászlót, az agitáció körébe vonta a zsi
dóságot legközvetlenebbül érintő kérdést: a 
numerus clausus ügyét. A zsidóság hangulatára 
természetesen erős hatást gyakorollak az uj 
párt vezetőinek, Sándor Pál, Bródy Ernő és 
Fábián Béla dentokratapárli képviselőknek a 
parlamentben elhangzott numerus clausus-cllc- 
nes beszédek

Vasárnap reggel már a kora délelőtti órákban 
óriási tömegek vonultak fel a Síp-utcában hogy 
a zsidó hitközség épületében felállított urnák
nál leadják szavazataikat. A tömeg egyszerre 
úgy felszaporodott, hogy tiz óra körül már

közel ezer választó szorongott a választási 
urnák előtL

Általános, lelkes hangulat nyilatkozott meg az 
uj párt listája mellett és ezt a hangulatot csak 
fokozták a tömegben elhintett politikai jelsza
vak. A régi hitközségi párt ellen különösen 
azzal a kijelentéssel agitáltak, hogy Dési Géza 
a numerus clausus módosításáról szóló törvény
javaslat névszerinti szavazása alkalmából nem' 
mert színt vrilláni, etlBntétben afc nj hitVöt,- 
ségi párt képviselőivel, akik a végsőkig bareál
iák a kormány javaslala ellen. Tizenkét óra 
körül mintegy 2500 szavazatot adtak lé, ame
lyek közül hir szerint csak 500 szavazat esett 
a régi hitközségi pártra. A hangulat láttára

» régi hitközségi párt vezetői rögtönzött 
értekezletet tartottak, amelyen elhatároz
ták, hogy a választási küzdelmet, amely 
Intenciójuk ellenére a politika terére csa
pott át. abbahagyták és egyben írásbeli dek 
laráclót készítettek, amelyet azonnal átad
tak Blum Ödön dr. miniszteri tanácsosnak, 

a választás elnökének.
A deklarációban a régi hitközségi párt ki

jelenti, hogy a választástól visszalép, jelöléseit 
semmiseknek tekinti és a választás helyiségé
ből kivonul.. A dck'aráció e bejelentés mellett 
sikert kíván a győzelmes Hitközségi Uj és Ha
gyományba Pártnak, amely ilyen körűimé, yck 
között mind a 140 mendátumot megszerezte. Az 
uj párt listája százszázalékos győzelmet aratott.

A győzelem után beszéltünk
SÁNDOR PÁL

országgyűlési képviselővel, a Hitközségi Uj és 
Hagyományhű Párt vezérével, aki a következő 
nyilatkozatot tette a Hétfőt Napló munkatársa 
előtt.

— Amidőn nagy örömmel állapítom meg 
százszázalékos teljes győzelmünket, egyben 
ny godt lelkiismeretiéi konstatálom, hogy 
a választási harc megindítása elölt minden 
rendelkezésre álló eszközt felhasználtam 
árra, hogy a régi hitközségi párt vezetőit

engedékenységre bírjam. Belátom és

elismerem, hogy Ehrlich G. Gusztávnak 
sok érdeme van nemcsak politikai te
kintetben, hanem különösképpen abból 
a szempontból, hogy nagyon sok em

beren segített.

Sajnos, a béke nem sikerült és igy kényte
lenek voltunk harcba szállani. Én a magam 
részéről egyénileg nem kerestem semmiféle 
vezetőszerepet. Engem a politikai élet any- 
nyira leköt, hogy hitközségi ügyektől kény
telen vagyok magamat távoltartani. Ez a 
távolmaradás azonban csak addig tart, amig 
a hitközségi életet veszély nem fenyegeti. 
Ami a jövőt illeti, itt nagy problémák tor
nyosulnak elénk. Alaposan még kel! vitat
nunk a zsidóság helyzetét és meg kell ol
danunk az Országos Iroda problémáját is.

A választás eredménye azl jelenti, 
hogy a hitközségi életben uz Intelligen

cia jutott uralomra.

az az intelligencia, amely tudni fogja a kö
telességét agy erkölcsi, mint anyagi tekin
tetben.

Beszéltünk ebben azN ügyben
DR. DÉSY GÉZA

kormánypárti országgyűlést képviselővel, a régi 
hitközségi párt vezérével is,a ki ezeket mon
dotta a Hétfői Napló tudósitójának;

— Néhány’ nappal ezelőtt már békeszóza
tot intéztem a budapesti zsidósághoz. Már 
akkor az volt a felfogásom, hogy nem sza
bad éles harcba keverednünk annál kevésbé, 
mert hiszen itt nem életbevágó program
különbségekről van szó, legfeljebb személyt 
kérdésekről, amelyek miatt nem érdemes a 
zsidóság egyetértését felforgatni. Amikor azl 
láttam, hogy külső politikai szempontokat 
akarnak beleve^viteni a képviselőtestületi 
választásba, akkor még inkább igazolódott 
az a felfogásom, hogy a békességet minden 
áron meg kell menteni. Ezért azt tanácsol
tam barátaimnak, hogy hagyjuk abba a 
küzdelmet. A küzdelem abbahagyásával a 
helyzet elmérgesítésének akartam elejéi 
venni. Ila mi a küzdelmet végig lefolytat
juk, olyan tövisek maradiak volna a válasz
tás után, amelyeket nem lehetett volna 
többé kihúzni. A mi kivonulásunk folytán 
természetesen a győzelem könnyűvé és si
mává vált. Én tiszta szivemből kívánom, 
hogy azok a kiváló emberek, akik a hitköz
ség vezetőségébe kerüllek, minden tekintet
ben a legszebb és legjobb eredményt érjék 
el munkájukkal. Fogadják mindnyájan leg- 
öszinlébb szerencsekivánataimat.

Fölemlítettük azl a vádat is, amivel a válasz
tások alatt ellene korteskedtek, amely véd sze
rint „bujkált" a numerus clausus javaslat par
lamenti szavazásakor. Erre vonatkozóan Désy 
igy nyilatkozott;

— Én nem bujkáltam. Napokkal előbb 
bejelentettem Almást] László párt
elnöknek, hogy a numerus clausus mó
dosításáról szóló törvényjavaslatot nem 
szavazom meg. Minthogy pedig a szava
zást pártkérdéssé tették és igy a javas
lat ellen nem szavazhattam, a szavazás
tól távol maradiam. Ez nem bujkálás, 
hanem nyílt állásfoglalás, amit én előze
tesen pártom elnökének bejelentettem.

A politikai és társadalmi világ osztatlan 
érdeklődéssel és aggodalommal kiséri
nagybeteg Griger Miklós plébános, képviselő 
állapotát. Tudvalevő, hogy Griger Miklós 
ez év elején középfű'.tögyulladásban meg
betegedett. A súlyos betegségből szerencsésen 
kilábolt, amikor január végén a lakásán hir
telen

oly erős orrvérzést kapott, hogy azonnal 
be keleti szállítani a Bókus-kórházba.

ahol kisebb műtétet hajtottak rajta végre. 
A kórházban megállapították, hogy Griger- 
nek még egy

súlyosabb betegsége
is maradt vtssza a középfültőggulladásból. 
A balfülc mögött az

egyik koponyacsont elgennyesedett

és a gennyedés egyre veszedelmesebben ter
jedt tovább. Orvosai éppen ezért sürgős poe- 
rációt tartottak szükségesnek, ami azonban 
Griger szívbaja miatt esetleg életveszede
lemmel járt.

Griger Miklóson éppen ezért nem hajtot
ták végre az operációt és a beteg képviselő 
február közepén elhagyta a Rókus-kórhá at. 
Lakására ment, ahol tovább ápolták. Álla
pota azonban egyre roszabbodoft, orrvér
zése is megismétlődött, upy hogy orvosai 
mindsürgősebben követelték az elkerülhetet
lenné vált operációt.

A képviselő hozzátartozói erre érintke-

Lelepleztél! Erdélyi Béla 
legújabb vauméra okirathamisitásat
Egy toidbirtoHos gepaíre hamis

Erdélyi édesapja, Erdélyi Márk két évvel 
ezelőtt bérszántást végzett Bleyer Jenő föld
birtokos fegyverneki birtokán. Bleyernek 
két cséplőgépes garnitúrája volt, amit el 
akart adni Erdélyi Márknak, az üzletet azon- ■ 
bán névleg Ércc'yi Béla kötötte volna meg. 
A cséplőgépgarniturákhoz úgynevezett ka 
zánkönyv tartozik, amelynek alapján az 
iparfelügyeleti hatóságok ellenőrizhetik a 
gépet.

A kazáakönyv eket Bleyer át is adta 
már Erdélyinek.

amikor az üzlet később visszament. A köny
vek azonban Erdélyiné.l maradtak. Most az
után uj vevő jelentkezett a gépekre, ame
lyeket a fegyverneki földbirtokos el akart

Fodor Modor ujsíalró Rothermere lord magyar 
tilkára lelt - havi 1500 dollár fizetéssel

A budapesti sajtóban napok óta másról 
sem beszélnek, mint arról a kivételes és 
szerencsés karrierről, amelynek egy Ameri
kában élő magyar újságíró a hőse. Fodor 
Nándor dr.-ról egy nagy budapesti ujság- 
vállalat newyorki tudósítójáról van szó, aki 
esztendőkön keresztül tudósította lapjait az 
amerikai eseményekről s legutóbb llother- 
mer lord amerikai útjáról is sok érdekes 

zésbe léplek Neumann professzorral, a vi
lághírű bécsi fülspccialistával, aki vállal
kozott a súlyos operáció elvégzésére. Griger 
Miklós erre felutazott Bécsbe és

Neumann professzor szombat este mű
tétet hajtott rajta végre.

A nagybeteg képviselő betegágyánál tartóz
kodik két nővére, akik féltő szeretette! ápol 
ják.

Vasárnap este telefonon felhívtuk a bécsi 
Lőíu-szanatóriumot, ahol Griger Miklós 
fekszik és érdeklődtünk a beteg képviselő 
állapota felől. Nővérével, Griger Ilonával 
beszéltünk, aki a kővetkezőket mondotta:

— Neumann professzor kijelentette, bogy 
az utolsó árában hajtotta végre az operációt, 
mert késedelem esetén a genny áttörte volna 
az agyhártyafalat és ez feltétlenül halálos 
kimenetelű lett volna a betegre. Az operáció 
igy is borzasztó veszélyes volt.

— Maga a műtét — amely koponyaléke- 
lésből állott — több mint másfél óráig tar
tott. A műtét után rettenetes aggodalomban 
voltunk, vájjon sikerült-e az operáció vagy 
sem. Aggodalmunkat mégjobban növelte az, 
hogy a műtét után olyan jelek mutatkoztak, 
amelyekből esetleges komplikációk bekövet
kezésétől kellett tartanunk. Most már javult 
a helyzet s bár bátyám a veszélyen még nin
csen teljesen túl, reméljük, hogy kompliká
ciók nem lesznek és kiheveri ezt a súlyos 
betegséget.

okirattal zítogHöicsönt vett tat
adni és ezért visszakérte Erdélyitől a kazán- 
könyveket. — Ekkor azonban kiderült, 
hogy Erdélyi Béla a földbirtokos kárára is 
szélhámosságot követett el.

A kazánkönyvbe ugyanis be van írva a 
géptulajdonos neve. Erdélyi egyszerűen át
húzta Bleyer nevét és helyébe odaírta a ma- 
gáél.

A könyvek alapján ezután ötven millió 
korona kölcsönt vett fel a gépekre 

a belvárosi Buchor-féle bankházban és a 
knzí'nkönyveket is zálogba hagyta Most, 
bogy kiderült a csalás, a vizsgálóbíró intéz
kedésre a rendőrség lefoglalta a köny
veket és a legújabban leleplezett szélhámos
sága ügyében is eljárást indítottak Erdélyi 
ellen.

cikket közölt. Rothemere lord ugylátszlk 
megszerette az Amerikába szakadt fiatal, 
fürge magyar riportert s fényes ajánlatot 
tett neki;

magyar titkárául hívta meg s 1500 dol
lár havi fizetést ajánlott fel neki.

Fodor elfogadta az ajánlatot és március el
sején megkezdi működését

mormősz neiKUi. lágyítón (eső) vízzel

„KIRÁLY" GŐZM0SÓDR
VEGYTISZTÍTÓ és ruhafestö

raiaian: reráz »a-M • iv„ maggar-inca a. laieian: jozs. M8-az. 
vidéki képviseletek az ország mtnaan neszeken viu Onnan v-utca zo. falaton: JOzsai sis-io. ♦ vw uaci-ni izo.
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HVUGATIHDIGI BAHAN 
A LEGJOBB 

de csak Érettem

A tiszántúli cipésziparosok 
gyűlése Debrecenben

Drbrrcen, február 2fl.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A deb

receni lábbelikészitök vasárnup délelőtt 
gyűlést tartottak, amelyen a tiszántúli vá
rosokból és községekből 38 iparteslület kül
dötte jelent meg és amelyen a szakma sú
lyos helyzetének orvoslása végett külön
böző igen érdekes javaslatokat terjesztettek 
elő. Sdpy István elnöki megnyitója után 
Kohn Hcrrmann. a börkercskcdők elnöke, 
a bőrdrágulásról beszélt Kovács József, a 
cipésziparosok nehéz gazdasági helyzetét 
ismertette. Mdzló József árszabályt terjesz
tett elő és indítványozta, hogy amelyik 
iparoi ennél olcsóbban dolgozik,

azt közösítsék ki éa annak a bőrkerts- 
kedők ne adjanak bőrt

Babák Gábor indítványára elhatározták 
hogy az egyfázisút forgalmiadó rendszer 
bevetetése érdekében feliratot intéznek c 
kormányhoz. Mester Lajos indítványozta, 
hogy az ipar túl lengése miatt

tg? Ipnroa csak egy tanoncot tarthas
son.

Végül K ráüss Ignác hangsúlyozta, hogy a 
hatóságoknak meg kell védeni az ipart) 
sokai a kontárokkal szemben.

ADMIRAL
az giokbiö vilAB tattikozMeiyo

A házi jazz-band mellett

Bócs kodvolt zongorahumoristája

Magyar utca 8. Telefon: J. 454—49.

Rírpltosíru. ws- 
és rézbutoreyára 

Szőnyeg, pokróc, flitfgUny, ágy- és a«l 
laltcritők minden kivitelben kaphatók

ŰÍCHNER JA'NOÓ
BudanosL ErnWHrt-Mnrt 29.

Abcy tfeUlőgust 40 ff II. allsfőbn pottAa Mnaentve k Ildii

Egy nyugdíjas törvényszéki 
tanácselnök leányát tévedés
ből előállították a IV. kerületi 

kapitányságra
A tévedés kiderült s az urilány vádlóját 

háromnapi fogházra Ítélték
A bíróság előtt egy gödöllői vendéglős a 

vádlott. Személyes szabadság megsértésével 
vádolják, mert a Kálvin-téren néhány héttel 
ezelőtt

hangos botrány közepette rendőrrel Iga- 
moltalotl 6a kísérleten be egy urileányl a 

rendőrségre.
A különös bünpemek nemcsak előzményei 

érdekesek, de érdekes a bírói ítélet indokolása 
is, amely a vádlott védekezését cáfolja.

Olt kezdődik a per előzménye, hogy a Kál- 
vin-téren keresztül sietett hazafelé II. B. 22 
esztendős urileány, egy nyugalmazott törvény
széki tanácselnök leánya. Amint az úttesten ál 
akart haladni, egy idősebb férfi állta el az 
útját:

Rendőrt Rendőr! Fogják el ezt a nőt!
— kiáltotta torkaszakadtából a leányra mu
tatva.

A következő pillanatban ott volt már a rend
őr, nagy csődület támadt i az idős, jól öltözött 
férfi ezeket mondotta a rendőrnek:

— Ezt a nőt csalásért, sikkasztásért, lopásért 
'eljelentettem s körözik. Tessék előállítani a 
kapitányságra}

A leány sápadtan, az izgalomtól remegve vé
dekezett az inzultus ellen. Mivel azonban

semmiféle Igazolvány nem volt nála, a 
rendőr bekísérte a IV. kerületi kapitány

ságra.

A polgármesternek fizették le a temetési 
dijat, mert a temetkezési üzem nem akarta 

vállalni a temetés rendezését
Február 23-án meghalt Mosonvi-utca 10. 

szám alatti lakásán özvegy Gradl Sándorné, 
óllamvasuli főtisztvisclö özvegye. Mrsnap az 
elhunyt leánya, Gradl Anpa megbízta Bach- 
manck Kálmán Dohány-utcai koporsókeres
kedőt, hogy a temetkezéshez szükséges kopor
sói és kellékeket küldje el s mivel az egyéb
ként is beteges lányt édesanyja elhunyta 
rendkívül megviselte, írásos megbízást adott 
Rachmaneknek, nogy a temetés egyéb rész
leteit a temetkezési üzemnél Intézze el.

Bachmanek Kálmán a megbízásnak eleget 
kívánt lenni, mikor azonban a temetési di
jat a temetkezési üzemnél le akarta fizetni, 
legnagyobb megdöbbenésére a pénzt azzal 
az indokolással, hogy Bachmanek Üzletsze
rűen foglalkozik a temetésekre adandó meg- 
nizasok elintézésével, nem fogadták el. Hiába 
hivatkozott a kegyszerkereskedő arrn, hogy 
ő a megbízást honorárium nélkül kereske
dői előzékcnys.gből teszi, a temetési költsé
get még sem fogadták el tőle, mert a teme
tésre szóló megbízást csak az elhunyt leányá
tól voltak hnjlandők átvenni. Gradl Anna 
azonban annyira gyengélkedett, hogy ncn. 
tudott a temetkezési üzembe elmenni. Szorult 
helyzetében Bachmanek Kálmán különös 
eszközökhöz folyamodott. Még aznap

levelet Intézett Slpőcz Jenő dr. polgár
mesterhez.

akivel közölte a történteket s kérte, utasítsa 
a temetkezést üzemet a temetés elvállalására 
és a levélben mellékelte a temetkezési költ
ségeket is. ;

A kegyszerkereskedö másnap megjelent 

közjegyző kíséretében

a temetkezési üzemnél, ahol újból vissza
utasításban részesült. Erre azután Gradl 
Annával együtt elment a főváros közegész
ségügyi ügyosztályába, itt kérte a temetke
zési üzem referense a temetés elvállalá
sát Az ügyosztályban az esetről nyomban 
jegyzőkönyvet vetlek föl, eközben azonban 
Gradl Anna a temetés körüli bonyodalmak 
miatt rosszul lelt, elájult, úgy hogy súlyos 
állapotban lakására kellett szállítani.

Közben rohantak az órák, mind jobban 
közeledett a temetés időpontja, amely dél
után fél négyre voll kitűzve. A temetési üzem 
azonban még ekkor sem intézkedett a te
metés meglnrlása iránt

Ebben a kritikus Időpontban érhetett 
a polgármesteri hivataltól az ügyosztály-

Bachmanek levele az ahhoz csatolt pénzzel 
együtt, amit aztán végül mégis elfogadtak, 
így történt azután, hogy negyvennyolc órás 
izgalmas bonyodalmak után végül mégis el
temethették özvegy Gradl Sándornét.

Felesége után ment a halálba 
Scheibel Adolf nyolcvanöt éves magánzó

„Jó házaslársaknak egymás melleit a helye" — mondta este 
és reggelre megmérgezve, holtan találták

A rákoskeresztúri zsidótemetőben tegnap 
földelték el Scheibel Adolf nyolovanötéves 
magúngzót, aki világitógázzal mérgezte tneg 
magát. Az öregur halála mögött megindító 
tragédia húzódik meg.

Scheibel Adolf a Rákőczi-tér 12. számú 
I úzbnn lakott. Tiz héttel ezelőtt meghalt a 
felesége éa özvegyen maradt Családja dé-

delgette, ápolta az öreg urat, aki hajlott 
kora ellenére is makkegészséges ember volt. 
Semmi anyagi gondja nem volt, családjával 
a legnagyobb harmóniában élt. Békés, csőn- 
des és megelégedett életében azonban nagy 
csapást jelentett felesége halála. Nem tudta 
elviselni a gondolatot, hogy nincs mellette 
évtizedeken át voll hitvestársa.

ÉRTESÍTÉS!
VlCtor Andró, Anglia legelső táncosa nem fogadhatta 

el Őfelsége az angol király legmagasabb meghívását, mi
után régebbi szerződés köti a Royal OrlOUin-hoz, ahol 
március 1-én kezdi meg egy hónapi vendégjátékát

1928 február hó 22-én.
A®EXCE SPADONI _____________ BERLIN

Kihallgatása után egy rendőrt küldtek ki lakó 
sára, hogy megtudják, valóban ott lakik-e s 
valóban azonos H... nyugalmazott törvény
széki tanácselnök leányával. A rendőr pár perc 
múlva vissza Jött s igazolta a leányt, mire 
sűrű bocsánatkérések közepette elbocsátották a 
rendőrségről.

A leány nem hagyta annyiban a dolgot s 
személye* szabadság megsértéséért és be- 
esGIetsértésért feljelentette tnzultálóját, 

Prill Gyula gödöllői vendéglőst
a tárgyaláson így védekezett:
Én, kérem nem a kisasszonyt, banem 
Károlynál, azt a nőt, aki engem meg-

Prill

A nyolcvanötévé* aggastyán, aki rajon
gásig szerette feleségét, 

állandóan panaszkodott hogy nem tudja 
elviselni az életet felesége nélkül. Hétfőn 
este egy szomszédja volt nála látogatóban. 
Hosszasan elbeszélgettek. Scheibel Adolf 
szomorúságról panaszkodott:

— Jő bázasláraaknak egymás mellett a 
helye — mondotta. — Nincs már ne
kem keresnivalóm itt. ha feleségem a 

másvilágon van.

Szomszédja vigasztalni igyekezett, azután 
elbúcsúzott Scheibel elköszönt tőle és háló
szobájába ment. Reggel azután, mikor a 
szobalány benyitott, sűrű, fojtó gázszag ter
jengett a szobában.

Scheibel halálsápadt arccal, kotlán fc- 
kfldt a padlón.

Azonnal értesítették a rendőrséget A főka. 
ntányságról rendőri bizottság szállt ki 
Megállapították, hogy öngyilkossági szán
dékból még este nyitva hagyta a gáz
kályha csapját és

a kitóduló gáz megölte.

A rendőri vizsgálat befejezése után tegnap 
temették el a nyolcvanötéves aggastyánt, 
aki meghalt felesége után.

Nika_______ . .. . ... . „
lopott, akartam elfogni, a kisasszony tehát nem 
vádolhat azzal, hogy öt sértettem meg szemé
lyes szabadságában és becsületében. Tévedés 
történt...

A bíróság azonban nem fogadta el ezt az ér
velést és három napi fogházra ítélte el a ven 
déglőst a következő érdekes indokolással:

— Tény az, hogy Pill Gyula tévedett és nem 
II. B.-t, hanem tolvajnőjét akarta elfogni, de

Ujren esetben sem a tévedés, sem a sze
mélycsere senkit sem mentest! a becsület- 
sértés és a személyes szabadság megsérté

sének vádja alól.
Az ítélet jogerős.

Magyar klasszikusok
A Kisfaludy-Társaság aj vállalkozása

A magyar múlt nagy irodalmi kincsét az 
emberek általában csak éretlen és fél-érett ko
rukban olvassák, amikor még nincs sem értelmi 
fejlettségük, sem elég élettapasztalatuk ezeknek 
teljes megértésére és igazi élvezésére. Csokonai 
vagy Kölcsey nem gyermekek számára irta ver
seit. A nagystílű költészet csak az éleiben fór- 
golódás, az érzés és szenvedély tüzélien ni eged- 
zelt, tapasztalatokon kitágult lélek előtt tárul 
fel a maga egészében. A nagy költőt a fejletlen 
ifjn lélek csak hézagosán ismeri meg és sok
szor félreismeri, szépségeit nem látja meg elég
gé s ezért gyakran unalommal gondol rá visz- 
sza. Mindenkinek újra kellene olvasnia felnőtti 
korában klasszikusaink könyveit. Csak akkor 
látnák az emeberek, mennyi szépség-érték, a 
gondolat mennyi változata é amilyen emelke
dettsége, a kedély milyen gazdagsága van fel
halmozódva irodalmunk klasszikus kincstárá
ban.

Ezek a meggondolások vezették a Kisfaludy- 
Társaságot, mikor megbízta a Franklin-Társo- 
latot a magyar klasszikus költők müveinek u| 
gyűjteményes kiadásával.

A» uj gyűjtemény negyven szép kötetben 
Magyar klasszikusok 

címmel már el Is készült és néhány nap itat! 
forgalomba fog kerülni.

Kazinczyval kezdődik, adja irodalmunk nagy 
reformátorának verseit és Pályám emlékezete 
clmü önéletírását. Ezután sorra következnek: 
Kisfaludy Sándor Himfj-je és kél legszebb re
géje, Csokonai versei. Dorottyája, é* Karnyóná 
vígjátéka. Berzsenyi Dániel versei, Kisfaludy 
Károly versei, egy ma is élvezetes novellája, 
főbb színmüvei: Kölcsey és Bajza versei éa ta
nulmányai. a Bánk Bán és A keyyenc, Czuczor 
és Garay versei, Jósika Abafíja, Vörösmarty, 
Petőfi, Arany müveit 4 -1 kötetben. Tompa 
müvei 3 kötetben. Kemény Zsigmondiét a Zord 
Idő, Madách /ömflvei, Gyulai Pál sokágú mun
kásságának legjava. Szigligeti főbb színmüvei. 
Vajda János költeményei, a magyar essny két 
klasszikusának, Péterfy Jenőnek és Beöthy 
Zsoltnak válogatott tanulmányai s végül a ma
gyar népballadák és népdalok egy-egy kőtele.

Az egyes költőket és Írókat kitűnő bevezeté
sek kalauzolják a közönség elé. E bevezetések 
külön szenzációi a Magyar Klasszikusok gyűj
teményének. Szerzőik a m..gyar kultúráiét és 
irodalmi tudomány vezércmberci: Ambrus Zol
tán, Balt ha zár Dezső, Berzeviczg Albert, Csá
szár Elemér, Dézsi Lajos, Galamb Sándor, He
vesi Sándor, Kapi Béla Kéky Lajos, Kozma An
dor, Lányi József, Négyessy László, Pékár 
Gyula, Pintér Jenő, Hálóst Jenő, Rád A Antal, 
Ravasz László, Sajó Sándor, Szász Károly, Tor
dal Ányos, Vargha Gyula névsor kitünően jel
lemzi az irodalom múltjának éa jelenének szo
ros összetartozását

Az egész gyűjteményhez gr. Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter irt szép és emelkedett hangú 
előszót.

Ára meglepően olcsó:

kötetenként mindössze 3 pengő 70 fülére 
az egész gyűjtemény 148 pengő.

Ezért az árért az olvasó valóban szép kiál
lítású 40 kötet könyvet kap, a kötelek élén az 
illető költők finom müvü arcképeivel, pehely
könnyű famentes papírra nyomtatva, elsőrendű 
ízléssel készült vászonkötésben. A Frnnklln- 
Társulat nyomdája remekelt a Magyar Klasszi
kusok nyomdai kiállításával.

üftlf VIU AkAcfa-u 4. kerékpárosMII W Ryorsküldöncökkei minden megbízást 
Ilii a pontosan elintéz.
lrw I Pilonok: JÖZ8.430-50. Ter.298-87

A Budapest és Mohács közötti személy- 
halt forgalom megnyitása

Első hajó Budapestről (Petőfi tér) Mohácsra 
indul csütörtök f. é. március hó 1-én 12 
órakor, Mohácsról-Budapestre pénteken. 
L ó. március hó 2-án 11 órakor.

A magyarországi forgalmi 
igaagatSsAgI
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Erős szájöblités Odollal-frissé és üdévé teszi a leheletet.

Székely Mihály operaénekes éjszakai 
kalandja egy írakkos úrral a körúti művész- 

kávéház ruhatárában
Ruhatári inzultus

A vasárnapra virradó éjszaka kínos botrány 
játszódott le a körúti müvész-kávébáz ruha
tárában. Az incidens akti vszereplöje Székein 
Mihály, az Operaház ismert énekese, szenvedő 
hőse pedig egy írakkos ur.

Székely Mihály az éjszakai órákban beiért 
a KafTé-restaurantba és megvacsorázott, majd 
löl-b ismerősével beszélgetett. Úgy három ónt 
tájban távozott. A ruhatárba érve a télikabát
ját kérte. Mivel a szűk és keskeny ruhatárban 
nagyon sokan voltak, Székely Mihálynak vá
rakoznia kellett. Egymásután érkeztek a külön
féle társaságok: eslélytruhás hölgyek, szmokin- 
gos urak, jókedvű emberek. A foigalom olyan 
élénk volt, hogy a művész nem tudott kabát
jához futni, csak állt és várt. Székely Mihály 
már türelmetlen volt és kissé nyomatékosan 
szólt a ruhatár egyik alkalmazottjára:

— Adja már a kabátomat! Tiz perce állok 
ebben a forgatagban.

— Azonnal adom, nagyságos ur, — mór-

Hét bányamunkás borzalmas 
szerencsétlensége Pásztón

Kiröpülteka drótkötél pályán haladó csilléből
Pásztó, február 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A heves
megyei Pásztó község közelében levő mátia 
szöllösi kavicsbányában szombaton borzal
mas szerencsétlenség történt. Egy kitermelt 
kavicsol szállító csillében, amely (ejtősdrót
kötél pályán haladt, szombaton délután' hót 
munkás i.tnzott, hogy munkahelyéről igy 
hamarrbb juthasson el haza. A csille a meg
engedettnél nagyobb sebességgel haladt és 
az egyik hirtelen kanyarodénál

a kocsi kiugrott s a bcnntEők óriási 
lendülettel kirepültek.

Helyszíni szemle lesz a ragály
kórházban, ahol kétségbeeset
ten nézik az orvosok, hogyan 

sülyed az egyik pavillon
A szakértő-bizottság végigjárja a többi 

közkórházakat is
A Szent László-kórház szörnyű állapota he

tek óta foglalkoztatja már a nyilvánosságot. A 
ragálykóiház kétségbeejtő helyzetére Csordás 
Elemér dr. tisztifőorvos jelentése irányította 
először a közvélemény figyelmét. A tiszUfőorvos 
a főváros közigazgatási bizottságában, mint 
emlékezetes, kimerítő jelentésben számolt be 
arról, bogy

a kórház rozoga, ócska fabarakjalban a 
férgek százezrei között sínylődnek a bete

gek.
A közigazgatási bizottság ülése után Csordás 
Elemér dr. azonnal hozzáfogott annak a me
morandumnak elkészítéséhez, amelyet Ripka 
Ferenc főpolgármester elé kell terjesztenie 
Értesülésünk szerint a memorandum mór el
készült 8

a hét elején kerül ■ főpolgármester elé. 
Csordás referádájában megdöbbentő képet fest 
a ragálykórház állapotáról óz rámutat arra, 
hogy

nem lehet elég gyorsan segíteni a bajokon, 
olyan katasztrófáiig a betegek és az orvo

sok helyzete.

után lovagias ügy
dotta a szolga.

— Ne csak mondja, hanem adja is!
Amint igy folyt a diskurzus, a ruhatárban 

lévő társaság egyik tagja
meglökte Székely Mihályt.

A művész úgy gondolta, hogy véletlcnségböi 
történt és nem szólt semmit. Időközben egyre 
jöttek lés mentek A vendégek szorosan egy
más hegyén-hátán tolongtak, úgy hogy moccan! 
is alig lehetett Székéig Mihály végre megkapta 
kabátját, amit éppen magára akart ölteni, 
amikor

▼alak! egyszerre csak formálisan ráesett.
A művész ekkor már nagyon ideges v«lt és 

areulfltötle a frakkos urat
A kissé illuminált állapotban lévő ur hasonló 

módon akart válaszolni, de erre nem volt al
kalma,, mert társai lefogták. St ügynek lova
gias folytatása lesz.

A borzalmas szerencséllens'g során Rácz 
Pál 16 éves pásztói illetőségi bányamunkás 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. Nyom
ban a pásztói kórházba szá'iilolták, ahol 
rövid szenvedés után

* meghalt.
Ifjú Tóth Imre bányamunkás balkarját 

törte, ti többi öt munkás pedig
súlyos belső sérüléseket

és zuzódárokal szenvedett. Valamennyiükeí 
a pásztói kórházba ápol’á’t. A csille vezetője 
e len gondatlanság miatt élj rás indult s va 
sárnap őrizetbe is vették.

Dr Gerlóczy Zsigmond egyetemi tanár, a fő
város közkói házainak központi igazgatója 
ugyancsak eljárt az elmúlt napokban a főpol
gármesternél, a polgármesternél is a népjóléti 
minisztériumban, hogy segítséget kérjen a kór
házak részére. Igen érdekes a tulajdonképpeni 
oka annak, hogy miért nem sikerüli eddig se
gíteni a kőzkórhózakon. A főváros nemrég 
elhatározta — a sok sürgető követelésnek en
gedve, — hogy felemeli az ápolási dijakat né
hány fillérrel. Ez a néhány filléres emelés már 
olyan jelentékeny összeget biztosítana, hogy 
ebből ugy-ahogy rendbe lehetett volna hozni 
a kórházakat és a legégetőbb bajokon segít
hettek volna.

A kormány azonban nem járult hozzá as 
emeléshez,

mivel átokért a betegekért .akik nem tudnak 
ápolási dijat Űzetni, az állam tartozik fizetni 
a fővárosnak Az emelés következtében tehát 
nz államot nagyobb megterhelés érné a fővá
rosnál, erre pedig a költségvetés nem nyújt 
fedezetet.

A tárgyalások a főváros és az állam között 
▼égül eredménytelenül értek véget.

Most azután, amikor már halaszthatatlanul 
szükségessé vált a segítség, más uton-módon 
kísérleteznek a bajok orvoslásával.

A Szent László ragálykórházban egyébként 
— információnk szerint — ezen a héten a fő
város részéről

helyszíni szemlét tartanak.

hógy szakértőbizottság is megvizsgálja a bajo
kat. A bizollsóg a többi kórházakat is végig
járja. A szakértőknek kétségkívül sok látni
valóban lesz részük a düledező, roskadozó

Lovag Sambncci Bless Viktort
9 ferencvárosi zseometszöakaoemia egykori lanáríl kez'yfl opSs gyanúin miatt 

le:arióz alfák
A rendőrség rabszállitó autóján tegnap egv 

szemmellóthntóan megtört, sápadt férfit szállí
tottak át az ügyészség fogházába: lovag Sam- 
bueci Bless Viktort, a pesti zsebmetszők egy
kor híres mesterét. A zsebtolvaj lovag hírhedt 
tagja a bűnöző társadalomnak. Leghíresebbé a 
ferencvárosi zscbmetsző-akadémiával tette a 
nevét. Esztendőkkel ezelőtt egy ferencvárosi 
zugkávéhnzban alakult meg az akadémia, ahol 
a „Franzstadt remény teljes csemetéi"

a ssebmet«7.és művészetét tanulták elmélet
ben és kitömött szalmabábnknn.

Az akadémia legkiválóbb pedagógusa Sam- 
bucc.l Bless Viktor volt.

A lovag azonban azóta már jó útra tért. Évek 
óta nem ,,dolgozott1* szakmájában. Az egykor 
fürge ujjak, amelyek játékos könnyedséggel 
fokozták művészetté a zsebmetszés mesterségét, 
megpihentek. A változásnak egyik legfonto
sabb fényezöj* olyasvalami volt, nmi a börtön
nél sokkal nagyobb átalakító hatással jár:

a lovag szerelmes leli és a becsület útjára 
akart térni,

hogy feleségül vehessen egy fiatal munkás- 
leányt.

A régi viharos élet azonban nyomokat ha
gyott fizikumán és idegzetén. Mostanában so
káig ápolták kórházban, utána pedig az an

Amikor a feljelentő és a tolvaj a 
őkapitányságon találkoznak — és 

mindkettőjüket letartóztatják
Szabó Viktor széníuvarozót kiiebb összeg 

inkaszá lás’.val bízta meg néhány nappal ezelőtt 
a gazdája. A megbízás alapján fel is vett negy
venhat pengőt. A pénz azonban meg sem me
legedett a zsc! ében, bement egy vendéglőbe és 
bort rendelt. Egyik pohár a másikat követte, 
több liter lelt belőle, mulatozás közben a szom
széd asztaltól melléje telepedett egy A. Lászlóné 
nevű asszony és együtt idcg’ltnk. Az asszony 
később eltávozott. Mikor fizetésre kerüli a sor 
az inkasszált 46 pengőből akart fizetni. Ki
derült azonban, hogy a pénzből 14 pengő hiány
zik. Szabó a főkapitányságra sietett cs mivel az 
asszonyra gyanakodott,

feljelentést tett a vendéglőben szerzett Is
merőse ellen.

Kertész Dezső és Kabos Gyula 
vasárnapi átférje a Fővárosi 

Operettszinházban
A Fővárosi Operett Színházban készülő 

.Zenebona" vasárnapi főpróbáján kitört az 
első igazi zenebona. Az operett kél vezető 
színésze ugv összeveszett egymással, hogy 

otthagyták a próbát.
Tekintve, hogy színész- és próba-verekedés
ről van szó. komolyra nem kell gondolni, 
de tanulság céljából érdekes a következő 
kis történetet megírni.

A „Zenebona" próbái fokozottabb mér
tékben folynak, úgyhogy vasárnap délelőttre 
is próbát irt ki az igazgatóság. Az első fel
vonás közepén kezdődött az első összecsa
pás. Kertész Dezsőnek játéka lett volna 
Habossal, amely idő alatt Habosnak hall
gatni kellene.

Kabos erre nem volt hajlandó, 
hanem a szerep előírása ellenére félreállt

ragály kórházban, amelynek
egyik nagy kőpavillonja hónapok óta egyre 

jobban süllyed.
A kórház vezetői és orvosai kétségbeesetten éa 
tehetetlenül nézik az épület süllyedését és a 
többi épület roskadozását s hiába könyörög- 
nek, követelnek, sürgetnek segítséget, eddig 
csak tárgyalások jelentések, felterjesztések 
történtek a ragálykóiház és a többi budapesti 
közkórház megmentése érdekében. A szakértői, 
helyszíni szemlétől várják az első komoly se
gítő lépést.

gyalföldi állami idrggyőgy intézetben kezelték, 
ahonnan nemrégiben mint teljesen egészségest 
bocsátották el Sambucci Bless Viktor sehogy- 
sem tudott azonban visszatérni a tisztességes, 
munkás életbe. Börtönnél, bilincsnél sokkal 
súlyosabban nehezedett rá a múltja. Most is az 
lett a veszte. Három nappal ezelőtt egy isme
rőse megkérte, hogy vegyen fel számára pénzt 
a Munkásbiztositó Pénzt’mái. Sambucci Bless 
sorba állt a pénztér előtt, mikor valaki lármát 
csapott, hogy ellopták a kesztyűjét.

Valaki felismerte • lovagot,
ráterelődőtt a gyanú, rendőr került elő én 
Sambucci Blcsst a főkapitányságra vitték. Meg
történ, fáradtan állt Alvinczy Roland rendőr
kapitány előtt-

— Nem én loptam el a kesztyűt Becsületes, 
tisztességes ember akarok lenni, miért nem 
akarják elhinni! ..

A gyanú súlyos a bűnügyi nyilvántartóban 
ott áll, hogy lopásért mér büntetve volt, ez a 
rend: le kell tartóztatni Tegnap megint az 
ügyészségre vittél- lovag Sambucci Bless Vik
tort, aki annyi év után most egy kesztyiilopús 
vádján csúszott cl es ak1 becsületes ember 
akar lenni és segítséget kér, hogy ne kérgén 
sék el a tisztesség útjáról, ahová vissza akar 
térni.

Az asszonvt beidézték a főkapitányságra, hogy 
kihallgassák. Közben azonban a szénkereskedő 
a 4(3 penRŐ elsikkasztása miatt feljelentette 
Szabót. Mikor Szabó a rendőrségre ment és 
várta, hogy a? asszonyt behozzák, a gazdája 
feljelentésére már őt is keresték és

mikor mint panaszost holl'pitták kt. ki
derült, hogy sikkasztás miatt feljelentést 

adtak lie ellene a főkapitányságon.
Erre azután letartóztatták, de vele együtt a fog. 
díiba került A. Lászlóné is, aki viszont a sik
kasztott pénzből lopott tőle. A tracikőmilus 
sikkasztási ésl opári iig két szereplőjét egy és 
ugyanazon rabszállitó kocsin vitték á| aa 
ügyészség fogházába.

és ezzel lehetetlenné tette Kertész játékát
A próba tovább folyt s a második felvo

nás vegén hasonló, de fordított helyzet állt 
elő.

Most viszonzásul Kertész nem volt haj
landó Kabos staffázsául szolgálni, 

amit a színpadon meg is mondott Habos
nak. Kertész igazsága teljes tudatában védte 
álláspontját, mire Kabos

sértő kijelentésre regadtatta el magát, 
majd vette kabátját és otthagyta a 

próbát.
Kertész sem volt rest, kabátja utón nyúlt és 
bejelentette a direkciónak, hogy addig nem 
hajlandó próbálni, mig Kabos neki és Fejes 
Terinek kellő elégtételt nem szolgáltat.

Eddig ez a helyzet. Lehet, hogy hétfőn 
délelőtt már széni a béke.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Egyelőre még túlnyomóan de
rült idő várható, éjjeli faggyal, nappali fel
melegedéssel. Később változékony idő való
színű.

— A gróf Tisza István társaskör közgyűlése. 
A Tisza István társaskör vasárnap délelőtt 
tartotta rendes ívi közgyűléséi Kálmán Gusz
táv elnök megnyitója után dr. Biró Béla tit
kár felolvasta ,i Kör 1927. évi jelentését. Ez
után a közgyűlés a szánni/.--gúlóbizotlsóg tag
jaiul cgv é'n Kolbenschlag Béla, Kclányi 
Zkigmond és Nagy Sándor dr- tagokat, választ- 
mányi tagokul pedig 3 évi időtartamra többel, 
között Beláliny Artúrt, ifj. Chorln Ferencet, 
báró Hazag Samut Süpkéz Sándort és Tolnay 
Kornélt választotta meg.

— A Nemzeti Lovarda Losasilnnepélye. Elö- 
kMŐ és nagyszámú közönség töltötte meg im
már ötödször a Nemzeti Lovardát, hogy a lát
ványos és bravúros lovusmutalványokban gyö
nyörködjék. Ma, vasárnap a Lovarda igazga
tósága uj progr.unszámokkal is kedvezett kö
zönségének. llerberstein Ilcnrikné grófnő, 
Éber Amália, láp Halász Ida, Ruzirska Pálné 
Mária Terézia kosztümben szebbnél szebb figu
rákkal nyújtottak sok élvezetet, melyért óvóció- 
ban részesültük n közönség részéről. A másik 
uj programszám a Ferenc .Tózscf-intézct nö
vendékeinek hangos jókedvet keltő humoros 
fovasjátéka volt. Az ünnepélyen ezenkívül a 
bemutató műsora került előadásra, amelynek 
most is kiemelkedő eseménye a nyolc lovaspár 
által lovagolt kosztümös karousszcl volt. Az 
ünnepélyt a mai műsorra) március 1-én köz- 
klvánnthi mZgegyszcr megrendezi a Nemzeti 
Lovarda.

— Sbakrspcare-matlné. A Kisfaludy Társaság 
vasárnap délelőtt a Tudományos Akadémián 
Miakcspetirc-malinét rendezett. Berzeviczy Al
bert ejnőki megnyitójában hangsúlyozta, hogy 
most lett busz éves a Társaság Shakespeare- 
bizottsága Ezután Hevesi Sándor, a Nemzeti 
Színház igazgatója, majd Gdry Árpád tartott 
-dőadást, mely utón Gál Gyula és T ásnády 
Ilona az Othello egyik- jelenetét játszották el.

— Országos Népművelő Szeminárium Egye 
sUlcL Vasárnap délelőtt tartotta alakuló üléséi 
r<z Orsrúgo* Népművelő Szeminárium Egyesü
let. Rótt Nándor megyéipüspők dnöki mcgnvi 
tója után megválasztották a tisztikart, amely
nek elnöke fíott Nándor püspök, alelnöki 
Nayer János földművelésügyi, miniszter,’Schűnd/ 
Károly, Karnis Gyula államtitkárok és Ereszig 
Elemér főispán lettek. Ezután Steinccker Fe
renc nagyhatósu előadásban ismertette a moz
galom célját, majd indítványára táviraíilau 
üdvözölték Horthy Miklós kormányzót és Se
riül Jusztinján hercegprímást.

— Beszámoló gyűlés a Józsefvünisban 
Vasárnap délután n régi képviselőhúzban 
nagygyűlést tartott n Keresztény Községi 
Pórt, amelynek józsefvárosi bizottsági tag- 
jái: Cseprcgby Horváth János, Lakatos 
Géza Szakáll Géza, llnvszly János és Mül- 
ler Antal beszámoló-beszédeket mondottal-. 
Nagyobb beszédet mondott Wolff Károly is 
aki a szociáldcmokráciu ellen hadakozott.

— Vakmerő kas* ralin ók kifosztották a 
Salgó-féle niüAzerlizkt páncélszekrényét. A 
vas rwapra virradó éjszakén betörők .járta! 
a Vilmos csúszár-ut 37. számú hátban levő 
Sc-lgó Imrc-féle műszaki kereskedésben. .'. 
betörők a ruktárajtón keresztül behatolt k 
a helyiségbe, megfúrták a Werlhelm-szek 
rényt s a benne levő pénzt elvitték. A belő 
rést reggel fedezték fel. A cég főnöke eddi 
még nem tudta megállapítani, hogy a kasszá
it rók milyen összeget vittek magukkal ,n 
fölfeszitrtt páncélszekrényből. A rendőrség
nek az a gyanúja, hogy fi So/gó-féle üzletben 
ugyanazok a knsszafurók jártak, akik né
hány hónappal erelőtt több betörést követ
tek cl a főváros területén és mostanában 
egy ideig'pihenlek. Ké/rckerilésükrc széles 
körű nyomozást indítottak.

— Orvosi h'.r. Dr. Rothmann István orvos, i 
bőrgyógyászat giesseni egyet, c. rk. tanára 
rendelését Budapesten, Andróssy-ut 23. meg
kezdte Tel. 213-05.

— Iparosbarc Egerben. Egerből jelentik: 
Négy érdeklődés és óriási izgalmak mellett 
folyt le vasárnap Egerben az egri iparlcs 
tültl elnökválaszló közgyűlése. Két jelölt 
állott egymással szemben; Losoncig Sándor 
egri _ kárpttOMnesl.tr. a hivatalos kormány
párti és Radil Károly nyomdaigazgató az 
ellenzéki púit jelöltje- Á szavazás délután 
három órakor kezdődött A szavazás során 
az ellenzéki csoport izgalmas tüntetést ren
dezett a város vezetősége él en s csaknem 
verekedéssé fajuló jelenetek játszódlak le. 
A szavazás során fíadil Károly ellenzéki je
lölt 238, mig a hivatalos jalqlt, Losoncul 
Sándor mindösze 19 szavazatot kapott. Az 
iparhalósági biztos bejelentette, hogv a vá 
/osztást megfellebbezi, miután Radil Károly 
ndm ónálló iparos, hanem alkalmazóit 
igazgató

— Sr.urkálás. Báli Sándor és Balog Sándor 
gyári munkások a Tárna-utca 1 számú ház
ban összevesztek, majd veszekedés közben 
zsfbkéssrl összcszurl.állók egymást úgy, hogv 
u ’ mentők mindkettőjüket súlyos állapotban 
szillitotisk a Kun-utcai kórházba

— Megtámadták az utrán. Varga Ferenc 
munkást a Horthy Miklós-uf 9 számú ház 
elölt ismeretlen tettesek megtámadták is fejbe- 
tértik. A mentők súlyos, .űlanolbst) szAllil il
lák N Rókus-kórházba. Az ismeretlen tóműd ók 
k'érrekerités'rc a főkapitányságon megindult 
a nyomozás

Vasárnap a Deák Ferenc szállóban 
megmérgezte magát egy makói orvos
Vasárnap este az Aggteleki-utcai Deák* 

Frrenc-szállodában öngyilkosságot követelt 
I egy vidéki orvos.

Pénteken este egy jól öltözött, elegáns ur 
leien! meg a Deák Ferenc szállóban, aki dr. 
Lntranyik Sándor makói orvos névén szo
bát béreli.

Azonnal szobába ment s meghagyta- 
hogy ne zavarják, mert ki akarja pihenni 
magót. Miután sem szombaton, sem vasár
nap nem jelentkezett, a szálló személyzete 
rosszat sejtve kopogtatott az orvos szobá
jának ajtaján s mikor nem kaptak választ.

A csehek nem tiirnek 
magyar uccaneveket 

Érsekújváron
azt u szombati közgyűlésen már le is tár 
gyalták. A minisztérium leiratában többek 
között a kővetkezőket mondja:

—■ Mivel a nevezett egyének olyan szere
pet játszónak a magyar történelemben, ami 
a csehszlovák népnek nem rokonszenves, 
sőt

képviselői lévén a magyar hazafias 
gondolatnak,

Nagyamagyarorszdg eszméjéért éltek és hal
tak meg, kívánatos a neveik eltüntetése.

A leirat azután közli a tanáccsal, hogy 
amennyiben saját hatáskörében nem tenne 
eleget az utcanevek megváltoztatásának, 
úgy

karhatalommal 'fog érvényt szerezni 
leiratának.

Érsekújvár, február 26.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A cseh 

kormány nemrégen elrendelte, hogy Érsek
újvár magyar vonatkozású utcaneveit vál
toztassák meg. A városi tanács ennek a 
rendeletnek eleget feli, azonban felterjesz
téssel fordult a pozsonyi minisztériumhoz, 
hogy néhány magyar utcanevet, mégis en
gedélyezzen. Így azt kérték, hogy

Széchenyi György grófról, Rákóczi 
Ferencről, Bercsényi Miklósról, Bér- 
tótby Istvánról és Jávorka Adómról el

nevezett utcák nevelt hagyják meg,

meri ezek szoros összefüggésben vannak a 
város történelmével.

A pozsonyi minisztériumtól most érkezett 
!e a válasz a városi tanács előterjesztésére s

1:..... .....
iVéördntf/ Sándor báró elnöki megnyitója 
1 után megválasztották a tisztikart, amelynek 
j elnöke báró Korányi Sándor letL Vámossy 
! toltán dr. indítványára elhatározták, hogy 
alőadássorozatokat tartanak, amit könyv- 

I alakban is kiadnak. Végül táviratilag üdvö
zölték a népjóléti minisztert.

— Elfogták az. orosz cseka magyarországi 
megbízottját. A záhonyi határkirendeltsé-- 
csendőrei a debreceni ügyészségre szállitol- 
tfík Pokol Lajos és Szabó Péter. Záhony! 
földműveseket. akikről megállapítottál-* 
b^gy ' kommunista szervezkedést folytattál 
és a csókával. látottak összeköttetésben. 
Szabó Péterről kiderült, hogy az orosz cse- 
kdnnk.a magyarországi megbízottja, aki 
1919 óta folytatta tevékenységét. Mind 
keltőt letartóztatták.

— Elgázolt egy hatvanötére* matrónát 
egy kerékpár. Vasárnap délután nagy ré
mületet keltett, amikor a Királyi Pál-utcá 
bán teljes sebességgel haladó Bn. 4.2—29?? 
: zámu motorkerékpár elütötte Otvédi Fe- 
rencné hetvenötéves‘magánzónőt. A szeren
csétlen matróna eszméletlenül terült el az 
utcán s a kihívott mentők sérülésével a 
Magdolna-utca 12. 6zám alatti lakására 
szállították. A rendőrség a gázoló motor
kerékpározó ellen megindította az eljárást

— Edda hirdető oszlopok.. Szombat óta egy teljesen 
újszerű, müuésd látványosságban. ítvAnyörködik . a ló
város publikuma: A Kossuth Lajos utca és Károjy- 
kórjf sárkán valóm nt a Nyugati d. v -nal felálfltótlál: 
az. ui Elii a-bir<i?iöoszlopokat. melyeknek kivilágítható 
hatalmas oldalfclulstpin művészi kivitelű eredeti olaj 
.cslésü ábrái és szövegek hlidr.tik ,«z Elifa pipere 

észllrr.ér.yck kiválóságait. Tuútunkkal ilyen művész" 
.iv.tolbeU : és méretekben még - a külföld metropolisai 
lan sem dolaózott a reklám, az • Eiida illatszörgyár » 
zzk sióvá.ősi Hirdető Vállalattal karöltve ezen művé 

szi hirdelöoszlopokkal a ' képzőművészeinek uj trÁn.v:. 
‘c lóilési alkalmat mártott. A Székes-óvárosi H'r. e.i 
Vállalatot mindt-n dicséret msg'lleti. botor az elavult 
reklámeszközök lelvén kifejlődést téret ad a művészei- 
r.ek és Ízlésfejlesztő Iránvúak. Az Ellda oszlopok festé- 
Pnaánv Lajos festőművész kezeinek pompás munkája 
akt r-mekty oldotta meg a nappali és transparrns es 
hatás . nehéz fefadalát. As oszlopoka* Holltscher Zsi?- 
mond -s Tsa cég szállította és szerelte. Az El da hir- 
detóoszlopok szombat délutáni első felszerelésénél és 
klv Halt ősénél Liber Endre fővárost tanácsnok és La- 
mottt Ernő a (Óvárosi hirdető vállalat igazgatója ti 
megjelentek

— Életuntak. Masszőrt Margit 18 éves ház
tartási alkalmazott Gergely.-utca 51. — Knerper 
Jórtosné háztartásbeli asszony MagdolnaAj.tca 
27. — Ublik Anna gyári njunkásnő a Fccpke- 
utca 12. — Schnürgcrhutter rIda Fcrénr.-körui 
8. szómu húrban Icgkőoldattal megmérgezic 
mngát. A mentők va’amcnnyiőkct körházta 
szállitollák

— Négy hónapig feküdt egy hulla ax erdő- 
ben. A Debrecen melletti Nagyerdőben eg’ 
kunyhóban oszlásnak indult meztelen férfi- 
holttestre bukkantak. A rendőri nyomozás 
megállapította, hogy a szerencsétlen ember 
megörült, letépte ruháit s a nagy bidegbei 
megfagyott. A boncolás szerint a hulla novem
ber óla tohrlott a kunyhóban.
- Az ui Igkásrendelet. A lakásrendelet uj’ kiadás 

'■•h.nt mca » Mrgvnr Törrénykezé.s kiadásában. A könvv 
■r rmjáracz Jenő magyarázatain ' kívül tartalmazza' a 
rm-klet dánján kifrjládöti. .jóggvaknrlalot is. Közi 
nié<i az űzlftbérllzetesre vonatkozó tóvárosi szabAlvnr, 

JH^h^renktvü^bér|^^

— Eltűnt Gdncsos Piroska 18 éves báztar- f| — Megalakult a Magyar Orvosok Reuma
■j-i alkalmazol! TüzoHÓ-uka 4n számú házban EgTMÍlele. Vasárnap dfielSU lártotta «1»- 
■ nt “ r' i-ló gyűlését a mm elleni küzdelemre
unysagon megindult a nyomozás. l.. . . __ —7.

— Változások Heves vármegye kő/Igazgat/sl 
állásaiban. Gyöngyösről jelentik: Heves vár 
megye vezető közlgazpató’ állásaiban rövidesen 
személyesére fog törlénnL A vármegye már
ciusi közgyűlésén töltik be az árvaszék elnöki 
lisztét, amely, mint tudvalevő.. a botorai vadá
szat alkalmával tragikusan elhunyt Mdrtonfíy 
Lajos rilhfilnto.’Aáa ’ folytán üresedett meg. A 
l özuonll egri járás vezető szolgahirájává dr. 
Gröber Ferenc, gyöngyösi járási föszo|gnbiróf 
választíák meg. vbzoni az eddigi főszolgabírói, 
dr. Szabó Gyulát. Meyer János főldmivelcsügyi 
m-nhztcr vejét. a heliigyminizstcriumba ren
delik be szolgálni (éleire.

— Izgn’mas tnlva.HHd'izép u Podmaniczky- 
-jleában. Vasárnan délelőtt a Podmnniczky- 
itea 49. számú házban levő dohánytőzsdéhe 

' cállitotl egy fiatalember és vásárlás ürügye 
■ilatt 09 rpngő értékű okmánybélyegel vá’asz- 
fotl ki. Mikor a trafikos cgv piílanntra elfor
dult, zsebre gyűrte a kiválasztott bélyeget, ki- 
’-ohnnt az njlón és futásnak eredt. A dohán’*- 
tőzsdés kiáltásaira összefutottak a járókelők

s üldözőbe vették a tolvajt. A fiatalember vad 
'•lássál rnereküll végig a Podmaniczky-utcán. 
'■"v kapu alól énneD kilépett egy.nő. a tolvaj 
-ckirohant és a ’ irlclen összeütközés, követkéz- 
'é’en elbukott. Mig föltápá'zkodolt, addigra 
'’daértek nz üldözők és rendőrnek adták • át. 
Előállították a főkapitányságra, ahol kiderült, 
bogy Dózsa István a neve, 39 éves állásnélküli 
'■creskodősegéd. Letartóztatták.

— Hal’los szerencsétlenség a gőzmalom
ban. A néceli gőzmalomban munka közben 
'ikapta egy gópszij Jármai Sándor 28 éves 
"olnth-l. A szerencsétlen ember bnll b't 
’őrte és súlyos sérüléseket szénvcdAll. Vona
ton Budapestre hr\’ták. n Keleti'pálvau lva- 
-on mér a mertö’i várták, akik n Rő’r’s- 
’ őrházba szárították Já-mai a kórhá-bn*' 
"•éhánv órn múlva kiszcnve'’cll. A hatóságok
rictoru vi’syálntot indítottak annak meg'Un- 

nilására bo-v a szerencsétlenség miatt kit 
''rhel a felelősség.

— Hnsxnnttt előkelő külföldi érkezik hétfőn 
•éggel Budapestre ■ német-magyar Idegenfor- 
•alnm rlőmozdltá«ára. Hétfőn reggel huszonöt 
Őnvi előkelő külföldi társaság érkezik Buda

örsire. A külföldiek n német birodalom idegen- 
ergnlmi és társadalmi szftvete-'gcinek vezetői, 

két német város fönrdg^rmesterc és négy város 
■'olg'rmcstrc, valamint kekttergeri fürdők 
•gazffMót és tulajdonosai, — Berlinből utaz
nak ide a Magyar Idegenforgalmi Szövetség 
meghívás'ra. A keleti pályr..rbaron hivatala- 
«nn fogadok őket a székesfövé rös, az Ideven- 
'orgalmi Szövetség, az Országos Balneológiái 
Egyesület és a Bndancst Fürdőváros Egyesület 
’ épvisclői. A külföldiek hétfőn délelőtt meg
felelő kalauzolás mellett autón körsétát tesz
nek a fővárosban.

— Sserencséllenség a hitballpályán. 
Weixler Gyula szerelő, vasárnap délutá*' 
néhány társával futballozott a kelenföldi 
Csuka-utcai pályán. Játék közben Wcislcrt 
úgy megriigtók, hogv elesett és láblöré ' 
szenvedett. A mentők a Telepi-utcai kór 
házba szállították.

' aeivírosi' M á Cl 
színház

autón körsétát tesz-

futballpályiii.

F>.

föltörték az ajtót.
A szoléba lépve, ágyon habzó szájjal, 
eszméletlen állapotban tataiak a ven

déget.
Azonnal értesítették a mentőket, akik 

megállapították, hogy ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. A mentők gyomormo
sást alkalmaztak az orvoson s súlyos állapot
ban a- Rókus-kórházba szállították. Búcsú
levelet találtak asztalán, melyben bejelenti, 
hogv nagyfokú idegessége miatt válik meg 
az élettől.

A Magyar-Olasz Bank Sölái lökél 
26 nimló pengőre emelkedtek

A Magyar-Olasz Bank Bt Igazgatósága meg
állapította az 1927. év mérlegét, amely uzulla.1 
már a Takarékpénztárak és (tankok Egyesülete 
által elfogadott egységes séma szerint tétetik 
közzé. A mérleg, az. előző évvel összehason- 
itva a banküzlet keretének lényeges kibővü

lését mutatja fel
A mérleg minden adata fényesen igazolja 

azt az óvatos üzletpolitikát, amit Éber Antal 
dr. és Halmi Miklós dr, a bank kitűnő vezetői 
az ország megváltozott gazdasági helyzetet 
szem előtt tartva folytattak és amely üzleti 
politika helyes alkalmazása volt, hogy a ma
gyar valuta stabilizálása nyomán a legelsők 
között hajtották végre intézetüknél a mobili
zációt munkát. ’

Az üzleteredményszáinlán a tiszta kamat
jövedelem ar előző évi 1,061.000 millió pengő- 
vei szemben 1927-ben 2,219.000 pengő, mig a 
különféle jutalékok 988.000 pengővel (1926-ban 
845.000 pengővel), a nyereség értékpapírokon, 
külföldi értékeken és egyéb jövedelmek 
1,löt.009 pengővel (1926-ban 970.000 pengő), a 
házbérjövedelem 181.000 perfgővel (1926-ban 
114.000 pengő), a kiadások közölt pedig a 
tisztviselők és alkalmazottak illetményei 
1,404.000 pengővel (1926-ban 1,281.000 pengő), 
költségek és adók 1,459.000 pengővel (1926-ban 
1,445 ODO pengővel) szerepelnek.

A betétek nagyarányú emelkedése nyomán a 
saját és idegen tőkék közötti arány lecsökkent, 
úgy hogy az igazgatóság a március 12-én tar
tandó közgyűlésnek javasolni Ingja, hogy

az eddigi 10.8 millió pengő alaptőkét 9.2 
millió pengő névértékű '184.000 darab uj 
részvény kibocsátásával 20 millió pengőre 

emelje föL
A javaslat szerint az u| részvények már az 

1928. évre osztalék jogosultak lesznek és a régi 
részvényesek az összes újonnan kibocsátandó 
részvényekre elővételi jogot nyernek és pedig 
23 uj részvényre. 27 régi részvény után, uj 
részvényenként • 65 pengő elővételi áron. Az 
elővételi logot március 14.-től március 28-ig gya
korolhatják. A kibocsátás sikerét a Banca 
Commereiale Hallana vezetése alatt álló szin
dikátus biztosiíja. amely az elővétel utján át 
nem vett uj részvényeket a kibocsátási árban 
veszi át. «

Az alán tőkeemelés után a bank saját tőkéi 
kerek összegben 26 millió pengőt fognak 

kitenni.
Az igazgatóság a közgyűlésnek azt a javasla

tot fogja tenni, hogy
a tiszta nyereségből részvényenként 3 pen
gő,-vagyis a részvény névéi léke után szá- 

mlntva 10 százalék
(1926-ban 8 százalék) osztalék fizettessék.

__ A Leszámítoló Bank nyilvánosságra 
hozott mérlege 2,367.141— P tiszta , nyere
séggel zárul, az előző évi 1,297.344.— pen
gővel szemben, ami azt jelenti, hogy a Le
számítoló Banknak sikerült 1920. évi üzleti 
eredményét teljes 85%-kal fokoznia, amely 
eredménnyel az intézet a nagybankok kö
zött úgyszólván egyedül áll. Az intézet 1927. 
évi tiszta nyeresége a 12 millió pengős 
részvény tőkének közel 20%-os kamatozását 
jelenti. A kimutatott tiszta nyereségből az 
intézet a részvényeseknek 6.5 pengős oszta
lékot fizet az előző évi 6 pengővel szemben,

— A Magyar Országos Központi Takarék- 
pénztár igazgatósága megállapította az 1927 
december 31-én lezárt üzletévének mérlegét, 
melyet már az egységes séma szerint állított 
össze, a tételeknek olyan csoportosításával, 
melyet jövőben az összes .pénzintézetek alkal
mazni fognak zárszámadásaik összeállításánál. 
A számok a korábbi évek adataival össze
hasonlítva,, az intézet minden üzletágában egy 
megszakítás nélkül óllandó haladás képét ma
tatják- A pénztári forgalom 1.798.164.802.80 
pengőt ért el, 612,106.443 pengővel többet, 
mint az előző évben. Takarékpénztári köny
vekre és pénztárjegyekre elhelyezett betéteknél 
60.48 százalék, az intézet által kezelt összes 
idegen tőkéknél pedig 54-94 százalék veit az 
emelkedés. Leszán itoltak 88.586 dat ab. váltót 
117.7 millió pengő érlékben, 33.826 darabbal 
ás 41 millió pengővel többet, mint az előző esz- 
.endöben. Az igazgatóság a közgyűlés
iek a. tavalyi 4.50 pengővel szemben 5.50 peí.gő 
Izétését javasolja.

— A Hazai Bank Rt. megtartotta gróf 
Wenckheim Dénes v b t. t. elnöklete alatt 
jXXIII.- üzletévj rendes -közgyűlését. A kőzgyü- 

lés az .előterjesztett 1927. üzletévi mérleget éa 
elhatározta, hogy a mérleg szerinti 1,053.988.39 
pengőt tevő tiszta nyereségből, az előző évi 3.60 
pengővel1 szemben, részvényenként 4.50 pengő 
osztalék fizettessék ki.

A közgyűlés a> igazgatóságnak az intézet 
alaptőkéjének felemelésére vonatkozó indít 
vónyút magáévá téve, elhatározta, hogy a bank 
alaptőkéje 90.000 darab uj, az 1928. üzleti v 
rfdményében mór részesedő 40 pengő n. é. 

részvény, kibocs tésa utján a jelenlegi Ö^OÓ.OpO 
pengőről 10,000.000 pengőre emeltessék fel Az 
uj részvényekből 80 000 darab 2 s í aré,nyLan 
njánltatik fel a régi részvényeseknek 60 pengős 
elbocsátási árfolyamon Az elővételi'jog c hó
nap - 18-tól 28-ig gyakorolható. ,

— A Magyar. Forgalmi Bank Bt március 
2-ra összehívott közgyűlésen javasolni fogja 
6 pengő osztalék kifizetését.

— Ai E:»fl BudWvU Gfiimalml Rt. kfiIliVülése 2.SÓ 
‘‘í’n®ó osztály kjUzeteíct haiúrorta el. arficlv február 
*» ó|a kerül klflzclésrc a Kereskedelmi Bank pénztáré, 
mii Ui laazeatósóai tacr.ak dr. Danivárv Géza v. b. L t. 
választatott me«.

— A Hunnórla műtrágya kinMv- és veoilpar rt.. Bu- 
aoest. folyó hó 25-én larlo't rendes közavülésén mai-

■diapitnl a az 1K.7. üzlet v mérlcaét és részvényenként 
4 oenaő osztalék kiüre-évél határozta el. A részvények 
- az. «re|yénve a Pesti Ma>*var Kerestedetml Banknál 
és az Anilo Intcrnationalbank Ltd. Budapest Rcpresrn- 
:ationnát március 1-étól kerül beváltásra.

—- A. Brassói Celluloregyár BL igazgatósága 
clhalározln, hogy a március 9 érc egybe
hívandó közgyűlésnek jnvhsolni fogin, hogy nz 
1927. évre részvényenként 3 pengő (10 százalék) 
oszla’ék fizettessék.-A szelvények március ‘ 10- 
ISI • <•«!!• In„k b, a Magyar Általános Hitelbank 
pénztáránál.

rpttOMnesl.tr
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5ZINHAZ
BÁNKY ÉS A MOZISOK AFFÉRJÉNEK IGAZ TÖRTÉNETE

Miért nem üdvözölte Geiger 
Richard kormányfőtanácsos 

Bánky Vilmát, akit a kormányzó 
50 perces kihallgatáson fogadott?
Bánky Vilma elmondja hogy miért nem tett eleget 
Geiger meghívásának, aki ismeretlenül követeket 
küldött hozzá — Körtelefon Bánky Vilma ellen

A kormányzó szombat délrt magán - 
kihallgatásra hívta meg Bánky Vilmát üt
vén percig tarlót' Magyarország kormány
zója és i. világhírű magyal lilmprimadonna 
beszélgetése, amelynek során a kormányzó 
melegen érdeklődött a fiatal filmsztár élete, 
küzdelmei és pályája iránt, do közben nem 
felejteti elismeréssel adózni a magyar kül
politika eme bájos nagykövetének sem, aki 
úgyszólván az egész világot megtanította 
pompás magyar nevére.

Ugyanekkor Geiger Richard, a Star film 
kölcsönző vezérigazgatója, a magyar film- 
szakma helyi Cézára nem tartotta érdemes
nek köszönteni a színésznőt, akinek — 
minden magasabb nézőponttól eltekintve — 
eddig csak hasznát látta. Filmjein mindig 
keresett!

I.
Bánky Vilma tavaly a Fehér Ház ven

dége volt, Coolidge elnöknél Washington 
bán. Az idén a budai Vár nyílt meg karcsú, 
törékeny alukju elötL Kél év óta pedig 
Honkongban, a Fidzsi szigeteken,, Berlin
ben és Nem Orleansban, Honoluluban, Pá
rizsban és Kalkuttában nyílnak meg a szi
vek a magyar leány elölt és Budapesten 
Geiger elnök ur „körtelefonáltat" ellene.

Nevetséges!
Sok Aesopus mesél lehetne ráhúzni erre 

a minden izében, pesti történetre, amely 
hiteles nyilatkozattal súlyosbítva itt követ
kezik:
■' ~ n.

Két hittel ezelőtt;- amikor .Ránkjf Vflitr.i 
Pestre érkezett, öles kommünikék jelenték 
meg a pesti lapokban:

„Bánky Vilma a Feltámadás premier
jére jött haza.4*

A Feltámadás cimü, közepes értékű film
ben, amely a Star filmkölcsönző égisze alatt 
jelent meg a pesti mozik vásznán, Bánky 
Vilma férje, Rod la Roque játssza a fősze
repet. Jól gondolkoztak tehát, ha föntebbi 
kommünikéjükkel Bánky Vilma személyes 
megjelenésének varázsához kötötték a film 
üzleti uszályát is. Azonban Geiger tervez, 
Bánky végez!

Érdekes, bogy Bánky Vilma egyáltalában 
nem tudott arról, hogy ő a Feltámadás pre 
mierjére utazott volna két héten keresztül 
éjjel-nappal Hollywoodból. Ellenben csak 
szüleit akarta látni és a kommünikén egy 
kicsit bosszankodott.

Ugyanakkor jelentkezett Bánky Vilmánál 
egy ur, aki Geiger Richárd, a Slar filmgyár 
vezérigazgatójának nevében

megkérte Bánky Vilmát, hogy jelenjen 
meg ■ Corvln-filmszlnház csütörtöki 

premierjének második előadásán.
Hogy mit válaszolt * Bánky Vilma, azt 

könnyű elképzelni
Tény az, hogy nem vott a Corvin-fllm- 

szinházban.
Bocsássa meg nekem Geiger Öméltósága, ha 
megírom, hogy Bánky ViJina nevének hirét 
re hallotta, fogalma sem volt pesti relációi
ról. Nem ismerte őt, aki a nagy filmsztár
hoz, a világhírű asszonyhoz megbízottat 
küldött anélkül, hogy

előzőén nála tisztelgett és neki bemu
tatkozott volna.

Bánky Vilmát ugyanis nem szokták is
meretlen urak mozibu invttálnll

III.
A Star lenyelte a visszautasítást, de az 

hem tagadható, hogy igyekeztek a filmszak

mában hangulatot kelteni Bánky ellen. A 
filmszakma azonban magáénak követelte 
Bánky Vilmát és részére

bankettet akartak rendezni a Magyar 
Filmklubban.

Mivel Geiger Richárd nemcsak a fUmköl- 
csönzöknek, hanem a Magyar Filmklubnak 
is egyik vezető tagja, újra elküldte meg
bízottját Bánky Vilmához, majd személyesen 
telefonált a művésznőnek, hogy mikor ren
dezhetik meg részére a Magyar Filmklub 
bankettjét.

Geiger Richárd, aki nem vette észre előző 
mlyos tévedését,

újra elfelejtett bemutatkozni Bánky 
Vilmának,

így Öméltósága telefonüzenete csak Bánkv 
Vilma öccséig és menedzseréig, Bánky Vik
torig jutott, aki a legudvariasabban vissza
utasította a Filmklub meghívását azért is 
mert

előzőén Bánky Vilma a Magyar Nem
zett Film-Egyesület bankettjára szóló 

meghívót már elfogadta.

A Magyar Nemzeti Filniegyésuletnek ugyan
is választmányi tagja Bánky öccse és ennek 
a szövetségnek elnöké a Magyar Filmalap 
elnöke, Pékár Gyula nyugalmazott minisz
ter is. Bánky Vilma tehát legteljesebb jó
hiszeműséggel utasította vissza Geigei Ri
chárd mghivását és legnagyobb szivesseggei 
hivatta meg a Magyar Nemzeti Fihut-gye 
sülét-bankett  jére azokat az urakat, akik ré
szére a Magyar Filmklubban' akartak bán 
kettéi rendezni, 0 ugyanis nem gondolt a 
klubok konkurenciájára és arra, hogy a 
Magyar Filmklub nem szívesen veszi, hogy 
rajta kívül más filmegyesület is élhessen 
Budapesten.

IV.
Megvolt tehát a Bánky-bankett a „Magyar 

Nemzeti Filmegyesületben", amelyen részi
vett a Magyar Filmalap, a kormány, a mi
niszterelnökség, a főváros, a magyar irók 
hivatalos képviselői is; de nem voltak ott a 
filmesek. Igaz, volt ott kéj ur, annak a mo

zinak igazgatói, amely a legközelebbi 
B/inky-filmet fogja játszani. Több senki!

Miért?
Mikor Geiger Richárd megkapta a Magyar 

Eilmegyesfllet meghívóját, ingerülten szólt 
ki telefonos kisasszonyának:

— Azonnal kör tele font az összes filmesek
hez, mozikhoz, hogy

Bánky Vilma bankettjén nem veszünk 
részt.

A körtelefon pontos szövege pedig ez volt: 
„Tudatjuk a tisztelt tagtársakkal, hogy sem 
az elsőhetes filmszínházak, sem a Ftlmköl* 
csönzök Egyesülete nem vesz részt hioatalo- 
losan a mai Bánky-banketlon." Pont

V.
Tisztelettel legyen mondva, a pesti filme

sek megértették a körtelefon rendelkezéséi 
ét teljes mértékben szolidaritást vállaltak 
Geiger Richárddal, aki Bánky Vilma kettős 
re fűje miatt sértve érezte magát. Geiger Ri- 
rhárd

úgy állította be a saját hibáját, mintha 
a filmszakmát érte volna súlyos sére

lem.
Holott erről szó sem lehet. Bánky Vilmának 
eszeágában sem volt megbántani senkit, leg
kevésbé a magyar filmszakmát, amelynek 
néhány tagja indította el öt nagyszerű út
jára.

Beszélgettünk erről Bánky Vilmával, aki 
tagadhatatlanul nagyon bántott a film
szakma ünneprontása. A Geiger Richárdra 
vonatkozó aíTérről egy magánbeszélgetésben 
a következőket jegyezte meg:

— Egyéniségemmel nem tartom össze- 
egyeztethetőnek, hogy polémiába kezdjek. 
A Star vezérigazgatója engem a Feltáma
dás, férjem filmjének premierjére meg
hívott. Ezt több okból vissza kellett uta
sítanom, legfőképpen pedig azért, mert 

furcsának találtam volna férjem si
kerét zsebre vágni.

Meg vagyok győződve arról, hogy Rod la 
Rogue sem ment volna el az én filmem 
premierjére. Ami pedig a mozisok távol
maradását illeti, kijelentem, hogy nagyon 
szívesen szorítottam volna kezet a film
szakma kitűnő, jeles fér fiaival, azt persze, 
hogy ez hol történik meg, nem lehet ne
kem előírni!

VI.
íme, Bánky Vilma és Geiger Icormányfö- 

tanácsos ur aflerjfe. Nem tudom, hogy mit 
kell ehhez hozzátenni. Talán csak azt, hogy 
múltkor Bánky Vilma megjelent a Magyar 
Színházban és lemept gratulálni a színpadra 
Törzs Jenőnek. Törzs Jenő Bánky indulá
sakor a Belvárosi Színház igazgatója volt 
és a leghevesebben tiltakozott az ellen, hogy 
egy Bánky Vilma nevű fiatal színésznő ott 
szerződést kapjon. Ez a Törzs Jenő most 
majdnem könnyes szemekkel a következő
ket mondotta:

— Életem egyik legboldogabb pillanata 
ez. amikor Vilmácska, a maga kezét meg
csókolhatom és konstatálhatom, hogy ak
koriban igazam volt. Nem egy kis pesti 
színházba, hanem a világ színpadára való 
maga.

Stób Zoltán.
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SZÍNHÁZI napló
Vasárnap délelőtt táviratot kapott a lég- 

szőkébb magyar primadonna, Pcchy Erzsi, 
akit a Városi Színházban a „Húzd rá Jonng“ 
próbái közben ért el a sürgönyhordó. A sür
gönyt a Johnnn Strauss Theater küldi, 
amelynek igazgatója közli Péchy Erzsivel, 
hogy minden feltételét elfogadta és Pidock 
nevű angol táncossal

leszerződteti junius elsejei dátummal

Bécsben junius elsején kezdődnek Schu
bert centennáriumának ünnepségei. A nagy 
zeneünnepély keretében fog Péchy Erzsi fel* 
lépni esti 1Ó0 dolláros gázsival. A zeneünne
pélyek ulán a Johann Strauss Theater a 
Mersz-e Maryt illeszti műsorába Péchy Erzsi 
vei és Pidock-ko\ a főszerepekben.

Miután elolvastuk Szász Károlynak » szín
házi Vojnlch-dij kiosztása alkalmával irt bírá
latát, amelyben azl a szomorú megállapítást 
tette, hogy a mngánszinházak nem igen forszí
rozzák a magyar szerzőket, jóleső elégtétellel 
állapítjuk meg, hogy a jövő hét a magyar szer
zők aratása jegyében fog lefolyni, Három nagy 
színház és egy kis színház magyar szerzők 
müveit mutatja be a héten s a három színház 
közül kellőre a külföld figyelmének reflektora 
is rávilágít. Elsősorban a Magyar Színházról 
beszélünk, amely Európa és Amerika érdek
lődése közben

Molnár premiert

tart pénteken. Molnár Ferenc „Olympiá“-j&naV- 
bemutató előadására két amerikai, két bécsi 
egy berlini, egy svéd és egy francia direktor 
jelentették be érkezésüket. Ez magábanvévc 
már ol ynngy erkölcsi sikert jelez, amely hosz- 
szu időre elveszi n színház müsorgondjál is. A 
Magyar Színházban nem is gondolnak arra, 
hogy a Molnár-darab után még más is követ
kezzen.

A magyar irók színházi nagy hetének 

másik nagy eseménye Móricz Zsigmond Úri 
murija a Vígszínházban. Azokon a próbákon, 
amelyeken a színház engedőimével rész Ivet
tünk, megállapíthattuk, hogy Móricz Zságmodd 
darabjával

a Vígszínház játékstílusa megváltozott
Vígszínházt színészekkel Nemzetiszinházl elő
adást láttunk már a próbákon is és ezt nz ells^ 
mérés olyan hangsúlyával kell mondanunk, 
amely a Nemzeti Színházat az ország első 
színpadává kvalifikálja.

A harmadik bemutató a Fővárosi Operett- 
színházban lesz. Magyar irók és zeneszerzők 
munkája ez az operett, amelyben hasonló zsá
nerű még nem volt magyar színpadon. Szerzői 
Lakatos László és Bródy István, négy kitűnő 
belátnék szerzője a mindjobban érvényesülő 
fiatal komponista, Abrahám Pál. Az operett 
Írói

jazz-ra szerelték át
az operett szövegkönyvét is. Lakatos László ki* 
jedentése szerint a ma emberének a ma szóra
kozását akarják nyújtani. Egyik slágere 8 
„Kairó", amelyet Szokolay Olly és Radó Sán
dor fognak clőpdni, már most megtették a 
népszerűséghez vezető utal. Abrahám Pál és 
Harmath Imre engedőimével egyik előkelő ét
terem zenekara eljátszotta, a közönség fel
figyelt és azután mást sem akart hallani, 
mint a „Kairót".

Az

Andrássyuti Színház
is magyar műsort ad szerdán. Békeffy István 
és La/thay Lajos vidám egyfelvonásosa a da
rab egyik tengelye Fedák Sárival a főszerep
ben, mig a másik eseménye ennek az uj mű
sornak Húzd rá Ojfenhach! cimü jazz-operett 

paródia, amely Szokolay Ollyval a főszerepben 
bizonyára háromnegyed óráig fogja megnevet
tetni a közönséget.

Sajnálatos lemondó levelet kapott Mólnál 
Ferenc feleségétől, Darvas Lilitől. A kitűnő 
művésznő, aki tudvalévőén Reinhardttal 
Amerikában járt és csak minap érkezett 
vissza Becsbe, közli Molnár Ferenccel, hogy 

az Olympia premierjére nem jöhet haza 
mert elsején Paul Gerardy „Són mariájá
nak ő játssza a női főszerepét s igy.a pre
miert követő nap nem kaphat szabadságot, 
Molnár Ferenc ezért már szombaton Bécsbe 
utazott feleségének látogatására, akit ame
rikai útja óla nem látott.

Hymen birt is jelenthetünk. Dr. Vajda 
Ödön, Bajor Gizi volt férje, holnap vezeti 
oltár elé Herczeg Paulát, 4

Herczeg Ferenc unokahugát 
aki egy előkelő verscci famíliának a leánya. 
Tanuk: n menyasszony részéről Herczeg Fe
renc, a vőlegény részéről Zilahy Lajos lesz, 
nck. t

Pénteken, máreiu, 2-án eltf«>Ur

OLYMPIA
Molnár Ferenc uj vígjáték, 

■omutzggi friss ettnng Ksrtsss E’ia Zala Ksróis eoth Sándor 
Kiss Fsrsno HsgsdUs Gyula sieiia Gyula

Csorlos, Kisroii, B.Tiirk Berla, Roll Ferenc, Ferenczy, Érczkövy MM*
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SPORT Gólzáporral győztek 
az első liga vezető-csapatai

vasárnapi

Eötvös Zoltán szenzációs 
rekorddal győzött 5000 
méteren és ezzel meg
védte gyorskorcsolyázó 

bajnokságát
A városligeti műjégpályán vasárnap futották 

lé a gyorskorcsolyázó-bajnokság harmadik fu- 
Limát. A szombaton lebonyolított 500 és 1500 
métere* futamokat — mint ismeretes — Eötvös 
Zolién nyerte

Bajnokunk bet--gén lázasan óljt ki vasár
nap az 5000 méteres futamra. Verseny közben 
szerencsétlenségére el is esett, de még igy is

9 p. 12 mp.-es országos rekorddal abszol
válta u bajnoki távot.

A gyorskorcsolyázó bajnokság 
eredménye a következő.

SflOf mélATMi
1 EMvös 9 p 12 mp Orszáao* rekord/ 2. Erdélyi 0 p

16.2 tnp. 3. Bihari 9 p 37.3 mp. L Wintner 9 P 52.8 
top 8. Víu 10 p 02-', mp. 6. V|<Ja. 7. Mérd. 8. Schncl- 
í»r 9. Piskcr. 10. Kricccr.

A balDokwic vézeredtaénza.
bajnok. Eólvós Zoltán 3 ront. 2. Erdélyi 7 és f«l 

Pont, i Wintner 12 és tél pont. 4. Srbnrlkr 13 pont. 
5. Bihari Iá pont, r Móró 19 pouL 7. Vlda !•) pont. 
3, Vidj 22 Pont. 9. Kríeger. 26 pont. 10. P.skor 27 pont.

A mültoresobáxó-bajnnksii* 
eredményeinek kiszámításával a kéjd éjszakai órákban 
készültek cl. A bajnoksáB véHtredménye a kóvcike-zój 

Fért) ecves; bajnok; Lápóczy 2. Vajas 12, 3. ho- 
tsuba 15. 4 7á,1lner 18. 5. Horváth 25 helyezési szám.

Női rave*. Lnjno.; Hecht Edit 9. 2. Slieber Lotll «.
■3. Ixvlczkv Piroska 12. 4. Ny.las 18. 5. Bévay 27, 6. 
Zőllher 28 helyezést szám.

Vecvrsoéros; Balnok az Orgonista—Szalay-pár 7. 3.
.» Nerpes-hárasnér 11. 3 a Roller— Szabó pán 12 4. a 
Filipp<n-irh-Pillinger-pár 20. 5. az Ulhelyi-Urmos-
Pár 25 helyezési szám.

Heves küzdelem után 
Steiner Pál (MTE) szakította át 
a célszalagot az ÍTC mezei 

futóversenyén
A tavaszi cross country szezón második ver

senyét az FTC rendezte meg vasárnap kb. hat 
kilométeres tavon. A versenjen 191 benevezett 
futó közül több, mint 150 elindult. A táv na- 
gypbbik felében Papp György vezeteti, ám a 
vezetést csakhamar át kellett adnia Huszár 
Józsefnek, az MTE-r.ek most szeniorrá lett ki
váló futójának Huszár valósággal külön ver
senyt futott klubtársával, Steiner Pállal és a 
finisben a két futó között hatalmas küzdelem 
fejlődött ki- A két versenyző azután egymás 
frielIcH futott -be-« célba és ...........

Steiner végül mellszélcaséggcl győzőt L
Hogy milyen hatalmas küzdelem volt nz él
csoport tagjai között, jellemzi az a körülmény, 
hogy

» győztest 12 másodpercen belül busz 
versenyen követte a célba.

Hogy ezekután a befutás sorrendjének hiva
talos uiegallanitásM nem ment a legsimábban, 
az csak természetes.

Az ifjúsági versenyt a tehetséges Lintner Pál 
(Vasas) nyéllé Cser Béla (^ITE) előtt.

A verseny eredménye a következő:
6 ki lómét eres szenior-verseny II. osztá

lyúak részére.
Egyéni győztes: Steiner Pál (MTE) 13 p. 

15.3 mp. 2 Huszár József (MTE) 13 p. 45.8 
mp. 3 Juhász János (Vasas) 13. p. 52-8 mp. 4. 
Tuza Miklós (Folyamőrség). 5- Papp György 
(FJC). B. Motika Gyula (Szolnok) 7. Nyirfásl 
László (Székesfehérvár). 8. ósusfth Béla 
(MTE) 9. Gergely Ferenc (Vasas). 10. Aczél 
Vilmos (FTC)

Csapatversenyben: I. az MTE csapata 35 
popttal. 2. az FTC csapata 72 ponttal. 3. az 
MTE b) csapata 102 ponttal

8.'-í kilométeren Ifjusági verseny tt, ast- 
táiyyuk részére.

Egyéni győztes: Lintner Pál (Vasas) 7 p. 43 
mp 2. Cser Béla (MTE) 7 p. 43 mp. 3. Kiss 
László (MTE' 4. Eper Imre (ESC). 5. Istenics 
Ferenc (Szolnok). 6. Almási Hermáim (MTE). 
7. Lovász Béla (MTE). 8 Rózsa Imre (MTK)). 
0 Hlálky Károly (MTK). 10, Juhász Sándor 
(MTK)

Csapatversenyben: 1. ar MTE csapata 20 
ponttal. 2. az MTK csapnia b'i ponttal. 3 a 
Vasas csapata 72 ponttal.

A MAFC 3',? kilométeres főiskolai vezet 
versenye kezdők részére.

A Lágymányoson nehéz terepen lefolyt ver
seny a. következő eredményekkel végződött:

Egyéni győztes: Orbán Ferenc (MAFC) 12 p 
47 mp 2 Bcree/ky László (MAFC) 13 p 03.2 
mp. 3. Kassal Dénes (MAFC) 13 p 03.4 mp.
Versenyen kívül; Schiller (KGAA'C) második-
i;ak tulotl be.

Csopatuersengben: 1. a MAFC csapata 35
pont. 2- A Ludovika Akadémia csapata 49
pont. 3. A Testnevelési Főiskola csapata 58
pont.

X Kbláiuollák a német Euröpabajnokot. 
\ hivatásos boimérkőiés, amelyet szombaton 
a Majna mtllctl Frankfurtban hosszabb szünet 
után rendeztek, a német közvpnchézsuly-Európo 
bajnok Ma» Schinciing és az angol bajnok 
Glpsy Daniels közöli váratlanul és gyorsan 
végzödüll Az angol ökölvívó, akit Schmeling 
Berlinben már egyszer pontozással vert, a tíz- 
menetes revansküzdeleml en még az első me
net befejezése elölt leütötte ellenfelét. A német 
Euröpabajnokot versenyzése óta először szó- 
zpnllák ki.

NYOMATOTT A CLOBVS NVOMOAl SÖÜÖÖCT Í. T. KOOTOaGOGO-UN, M)»MPBST, VL, ARADI UCCÍT-

4 Ferencváros 8:l-re győzte le a Harminchármasokat — 6:6 
arányú győzelmet aratott a Hungária a Vasasok fölött — 4:0-ru 
győzött U/oest a Bástya fölött — A Sabária csak 1:0 arányú 
győzelemmel tudott revánsot venni Kispest csapatán — A 111. 
kerület legyőzte a Nemzetit — Az Attila győzelmévé/ végződött 

a vidéki derby
Az elmúlt bajnoki vasárnap bizonyítást nyert 

nz a tény, hogy nálunk igazi proflklasszisl 
csak a bajnokság első 3—4 helyezettje képvi
sel. A vasárnapi mérkőzések a vezetőcsapatok 
hatalmas győzelmét hozták. Valóságos gól- 
özön! zúdított a Ferencváros, a Hungária is 
Újpest ellenfeleinek hálójába. A Ferencváros 
csatárai uem kevesebb, mint 8 gólt lőttek a 
33-asoknnk, de respcktábills a Hungáriának a 
Vasasok fölött arutott (i:0 arányú győzelme' is. 
Újpest támadósora is kivette részéi a gödöréi
ből. Ezzel ízemben a Sabaria csak nagy ügy- 
gyel-bajjal tudta revónsszomját Kispest csa
patán kielégíteni. Ezt a gyönge, 1:0 arányú 
győzelem teszi valószínűvé.

Az alsóbb régiókban Debrecen • és Miskolc 
élethalálharca felé fordult vasárnap az érdek
lődés. Miskolc 2:0 arányú győzelme súlyos csa
pást jelent az otthonában játszott Bocskayra, 
amelynek most már minden energiájával kell 
a kiesés veszélye ellen küzdenie.

Az Atilla elkerüli az utolsóelőtti helyről.
A vasárnapi mérkőzések eredményei alapján 

az Attila egyelőre megmenekült az osztályozó
mérkőzést jelentő uto’só helyről es helyette 
Kispest került a veszélyes pozícióba A vasár- -x-l.M-A--..’ ...a_ _ ..... . jgynapi mérkőzések után a bajnoki táblázat 
alakul;

1. Ferencváros
3. IT inest
3. Sabaria
I. HutucáH-i
5. Ncmnü
0. Bástya
7. Itt. kv. FC, , 
i. Budai """
9. Vasas

10. Attila 
lt. Kispest
13 Bocskay 

-2.4 pont 
21 pont 
21 pont 
19' pont 
1| pont 
10 pont 
10 pont 

10 pont 
9 pont 
8 pont 
7 pont 
0 pont

Ferencoáros-Budai 33.

.33"

CM -13)

<11-20) 
<27—16) 
(15-26) 
(25-37) 
< 13-40) 
(23-34) 
(16-24) 
(23-43) 
(17—34)

8:1(3:1)
A nagy- formában levő bajnokcsaiat iskola

játék után könnyen győzte le a 33-?i6okat. Az 
első félidőben még nagy ellenfél voll a fekete
fehér együttes és akkor vezetett is támadásokat 
bőven n Ferencváros kapuja ellen, de a máso
dik félidőben, amikor a megsérült Löwy nél
kül állt ki, teljesen visszaesett, úgyhogy a 
zöld-fehérek tetszés szerint rúgták góljaikat. A 
FcMneVánjA védelme atyélső;'félidőben, a’inikpY 
még a 33-as cllentátlott, a zöld-fehér védelpm 
nagyon ingadozó játékot produkált. A -hnWfwr 
a szokott jó Játékát mutatta, mig ;i csatársor
ból a feltűnő gólképes Kölnit emelkedett ki. 
A gólokat Köhui (4); Szcdiácsek (2), TaRáts II. 
és Túrái ll-ésből lőttek,-mig a Harnijnchárma- 
sok .egyetlen gólját 'Nagy dr. szerezte meg.

Hungária - Vasas 6:0 (2:0)
A Hungária pompás ésaíárjálék után katasz

trofális vereséget mért a Vasasokra. A nagy 
gólarány ellenére sem elégített ki a győztes csa-
paf, amelynek csak a csatársora megfelelő, inig l védelem volt a legjobb, különösen Dudás Já/-

í Szerdán Fedák-premier 
___ az Andrássy-uti Színházban 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Dr. Gombos Sándor kétszeres Európa 
bajnokunk nyerte az első olympíaí 

kardpróbaversenyt
Vasárnap délelőtt és délután rendezte a 

Wesselényi Vívó Klub a Műegyetemen az 
első olvmpiai kardpróbaversenyt, mely al
kalomból • a műegyetem auláját szinültig 
megtöltötte u nagyszámú és előkelő közön
ség. mely mindvégig nagy érdeklődéssel 
nézte ar érdekes mérkőzéseket. Annak elle
nére, hogy a versenyről felmentést kapott 
Fachs Jenő dr., Garay János. Scnkcr Zol
tán stb. nagyon érdekes és izgalmas mérkő
zéseket hozott a verseny.

.4 verseny sima lefolyását a zsűri bizony- 
talansága vitássá tette és hogy nagyobb bot
rányok nem keletkeztek, annak egyedül 
Krcncscy Géza, a Vivószövetség ügyvezető 
elnökének nyugalma, tapintatos fellépé
sére vezethető vissza. A zsűri ítéletei külö
nösen Gombos dr. és Petschaucr Attilát súj
tották, úgy hogy a két feles versenyző a 
visszalépés gondolatával ú foglalkozott. 
Feltűnő volt a zsűri Ítélkezése n Gombos— 
Rozgonyt, valamint Gombos—Kalmár asszék- 
nál.

A zsűri mentségére hozható, hogy blráik 
nagyobb résre szintén nz aktív versenyzők 
közöli szerepellek s így kevésbé rutlnirotolt 1

Mi a pehelypaplan?
Ejj modurnlzált dunyha! imsm

a többi csapatrészek még mindig gyengék. Kel
lemes meglepetést kellett Braun kitűnő játéka, 
ugylálszik a népszerű csatár kezd; elérni régi 
formáját. Mindegyik gólban részes volt fejes 
gólja pétiig ritka, szép volt. De a csatársor többi 
tagjai is megfeleltek. A halfsorban csak Schnel- 
der volt Jő. a többiek gyengék. A védelemben 
Kocsis volt a jobbik. ,Á Vasasok csak az első 
félidőben voltuk ellenfelei a kék-fehér együttes
nek', szünet után azonban visszaestek és igy 
nem tudták feltartani a .Hungária csatárok 
megújuló támadásait. A gólokat Hirzer (2), 
Konrád (2), Braun és Skravek lőtték.

U/pest - Bástya 4:0 (3:0)
A bajnokságra törő lila-fehér legénység a 

nagy gólnrárfy ellenére sem mutatta azt a já
tékot, amit nagyszámú hívei elvárlak tőle. Egy 
héttel a Ferencvóros-mérkőzés elölt Újpest csa
pata nagyon gyenge játékot produkált. Csak 
egyetlen része van, amely fix és ez a csatársor. 
A nagy védelem rossz volt, feltűnt Fogl II. 
durva játéka, amelyikek Höss és Abrahám lett 
az áldozata. A halfsor szürkén mozgott. A csa
társor ellenben pompás játékot produkált, kü
lönösei! Spitz volt elemében. A Bástya csak, a 
mezőnyben mulatott valamit, mig a kapu elölt 
teljesen elvesztették a fejüket. A legjobb tagja 
az együttesnek Ácht, aki válogatott formában 
van. őr. első, félidőben Újpest nehezen találja 
fel magát, míg szíínet. utón.Acht szenzációs vé
dése megakadályozta n katasztrofális veresé
get. A gólokat Spitz (2) és P. Szabó rúgták. 

fíZ. kér. FC—Nemzeti 3:2 (3:1,
IH. kér. FC-Nemzetl 8:2 (3:1).

Az újlakiak megérdemelten győzték le a 
fekete-fehér együtest. A győztes csapatban a 
védelem, különösen Lenkey jó volt, a.halfsor is 
megfelelt, mig a csatársorban Kónya és a jobb
szárny játéka é-rdemel említést A Nemzetiek 
múlt heti játékuk után csalódást okoztak. A 
védelem mindent megtett, amit tehetett, a fede- 
zetsorból csak Bartos nevét említhetjük meg, 
mind aki megfelelt A csatársor nagyon rossz 
volt. Eleinte változatos a játék, de mindjobban 
kidomborodik nz újlakiak fölénye. A gólokat 
Kynyor (2), Lutz II, illetve Biháini lől,l^-

SáiáriÁ— Kfspest l.-Ö (Ó.-0)
Szombathely, február 26.

61 Hétfői Napló tudósitójának telefonjeten- 
tése.) Szombathelyen régen láttak ilyen öldöklő 
iramu és izgalmas mérkőzést. Sabariát az őszi 
váratlan súlyos vereség ; revánsvágya hevitette,' 
mig a Kispest Szombathelyen is be akarta bi
zonyítani aí őszi mérkőzés realitását. A győz
tes csapat legjobb rérze a védelem volt. A fe- 
dezetsor szürkén játszott, mig a csatársor na» 
gyón széteső játékot produkált. Kispestnél is • 

versenybírák ítélkezéseinek voltak kitéve a 
versenyzők. Az elsősig kérdése csak hármas 
holtverseny után dőlt el. Gombos Sándor dr. 
többszörös Európa bajnokunk javára, az 
utolsó asszóknál, amikor a döntés csak egy 
tussra ment, Goaibog Pelschaaer parádri- 
posztban. Tersánszkyt pedig gyors támadás
sal győíte le.

Gombos gy-őzelmét nagy nyugalmának és 
gyors támadásainak köszönheti, pétschauert 
a zsűri ítélkezései idegessé tették, ami a 
versenyzés rovására ment. Tcrsánszky ki
fáradt u sok küzdelemben. Feltűnést keltett 
Sréder Gyula nagyszerű szereplése, aki 
az előkelő negyedik helyet foglalva el, 
maga mögé utasítván számos nagyhírű ver
senyzőt. A vert mezőnyben végzett Mészáros 
Ervin, Kovács Andor dr., Szécsi László és 
Gönczy Lajos.

Részletes eredmény: 1. Gombos dr. (Tisza 
VC) 6 gy. 2. Pctschnuer (NVC) 6 gy. 3. 
Tcrstyánszky (MAC) 6 gy. 4. Schréde- 
(RAC) 4 gy. 5 v. Vhlvaryk (WVC) 3 gy. 6. 
Glykais (SzVC) 3 gy. 7. dr. Rozgonyi (WVC 

Bády íMAC> 3 Kalmár
(MAFC) 2 gy.

téka tetszett A halfsor erősen dolgozott, anél
kül, begy valami különösebbet mutatott volna. 
A csatársor, mint a Sabariáé, széteső volL Az 
első félidőben változató: játék folyik, mind < 
ké» csapat csatárai számos gólhelyzetet hagy
nak kiaknázatlanul A második félidő közepén 
kiállítják Tárnokot és Wégnert. A 30. perc 
meghozza a Sabariának a győzelmet jelentő
gólt. Mészáros lövéséből Ezótán a kispesti 
csapat -rős ostrom ala veszi VVéinhardt kapu
ját, de a jól . tömörülő Sabarla-védelem, min* 
dent ment.

Attila—Bocskai 2:0 (1:0)
Debrecen, február 26. ’

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelen
tése.) A két kiváló vidéki csapat mérkőzése a 
jobb futballt Játszó Attila győzelmével végző 
dőlt Az Attila egységesebb volt és'igy. nagyobb 
győzelmet is megérdemelt volna. A Bocskay 
abszolút gyöngén szerepelt. A vereséget előse
gítette az a körülmény, hogy a most megszer
zett Sághyt is beállította Debrecen, holott az 
egyébként kitűnő futballista az ősz óta nem 
játszott. Az Attila kitűnő összjáték után a !3. 
percben érte el első gólját: Powolny kornerét 
RieíT góllá értékesítette. A második gól a má
sodik féJidönek ugyancsak 13. percében esett. 
Friesz beadását Dellrich cl akarta hárítani,' de 
a résen álló Muhoray a hálóba juttatta a lab
dát. Az Attilának különösén a fedezetisora 
produkáJt Jó játékot.

| Hungária-ut, vasárnap d. u. >' 4 órakor

Hungária-Budai 33«
Előtte fél 2 órakor

Nemzeti - vasas
I. Ugabell mérkőzések

Döntetlenül végződött a mísodlk liga nagy 
mérkőzése.

Nagy érdeklődés előzte meg a második profi
liga döntő fontosságú mérkőzését, amelyen a 
Turul és Pesterzsébet csapatai állottak szem
ben. A mérkőzésen a Turul határozottan jobb
nak bizonyult, Pesterzsébet csapata azonban 
sikerrel védekezett és ' igy

a mérkőzés gólnélküli döntetlent hozott
A második liga vasárnapi eseményeinek’ 

szenzációja, hogy
a Terézváros 3:0-ra verte a Bak-ot

Nem kevésbé érdekes, hogy a Kaposvárott 
lejátszott Somogy-rSoroksár-mérkőzés előbbi 
4 :0 arányú győzelmével végződött. A vasár
napi mérkőzések teljesitményeinek alapján

Pesterzsébet egyelőre elveszítette első he- 
Bftoa'

A második helyéi Somogy foglalja «L mig a 
harmadik helyre Pesterzsébet csúszott le. •

A második profiliga
vasárnapi eredményei egyébként 

Turul—Pesterzsébet 
Somogy—Soroksár 
Terézváros—Bak FC 
Rákospalota—Vas FC 
Húsos—Erzsébetváros 
Kossuth—Ékszerész

A második B) liga

a következők;
0:0 / 
4:0 {
3:0
2:1
Síi
1:0

vasárnapi küzdelmei során a Wekerie 5:l-re 
győzött a Szemere, a Józsefváros 2:l-re a II. 
kér. FC ellen, mig a Lipótváros—U. Törekvés 
találkozása 1 :1 arányú döntetlen eredménnyel 
végződött. *

Vasárnapi sporthírek
Wy!. “ üwOwth'.Wg Mqtjtl.

A M?8yar Lszószövetség vasárnap tartóttá 
1fÓISyulésél 8 MASz helyiségében'. A 

közgyűlés simán és incidensek nélkül folyt le 
iní ’r* k*1?™Kla -T?nt cpyban8u*n kérész
iül. Kresch Miklós titkár kibukott és helyette 
Gu/gds Bélát (BEAC) választották meg. Az uj 
hsztikar névsora a következő: Társelnökök: 
Babmszky Nárcisz és Senn Ottó dr., ü'-’uezető 
alclnökök: Kiss Géza (MAC). Alelnökök: Bde-z- 
nay László dr. (MAFC), Speisegger Ernő (FTC), 
holár Nándor (Miskolc). FŐtitákr: Máray Já
nos (MAC). Titkáp: Gulyás Béla (BEAC). üsző- 
kapitány: Halmay Zoltán (MAC). Ellenőr: 
Polinszky Gyula dr. (Bankszövetség). Ügyész: 
Kisfalvi István dr. (MTK). Vizipólókapitány: 
Komjádi Béla. Orvosok: Mólba Armand dr., 
Gáspár Ferenc dr. Jegyző: Faggyas Miklós'dr. 
'MAFC). Számvizsgálók: Onody József (MUE), 
M-arton F. (III. kér TVE).> l

X Bécsi futballeredmények. Admira—Hertha 
4:0. Vienna—Ilakoah 1 : 1. Wacker—-Austria 
1:1. “ ■* - ■ • 
2 :1.

Rapid—Briglllenau 4 : 1. WSC—WAG 
l. Simmering—Slovan 3:2.

X Uj német uazóstafétarekordok. Lipcséből 
:elentik: a Carola-fürdőben rendezett Hellas- 
Magdeburg és Poseidon-Leipzig közötti klüb- 
mérjtözésep a Hcllas-legénység a 3X1G0 méte
res medluszóstafétában 3 perc 59 másodperc 
idővel uj német rekordot állított fel. A régi 
rekordot Spárta-Köln tartotta 4 perc 0.1 má
sodperccel. A magdeburgi stafétában Hclns 1 
nerc 21 má’odnerc. Kummert 1 perc 20.Q má
sodperc és Erlch Rademacber 1 perc 17.4 mí- 
sodnerc időt úszott ki. A 6X200 méteres sza
badúszó stafétában Poseidon-Leipzig a nem* 
hivatalos rekordot 17 perc 0.2 má.odperrrdl jS 
perc 0.3 másodpercre iavitotta.

A uerkentésért ét kladitiéri feleli 
Dr. EI.EK HUGÓ

K fad<a:
A Jurát Ufolr UwártvMhht


