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Vasárnap délután leszakadt 
az újpesti Stadion bílffé teteje

és ötven ember megsebesült
Százötven fiatalember felmászott a büffé feletti tetőrészre, 
ahol tilos a tartózkodás, a tető leszakadt a tömeg súlya 
alatt, a büffébe zuhantak és a lezúduló gerendák eltemet

ték őket. — A sebesültek nagyrésze elmenekült, nehogy 
felelősségre vonják őket

Sebesültek jajveszékelése és a mentők 
munkája közben tovább folyt 

a Ferencváros-Ujpest mérkőzése
Vasárnap délután megdöbbentő és kőny- 

nyen végzetessé válható súlyos szerencsétlen
ség történt: az újpesti Stadion tribünjének 
egyrésze, ahol a tilalom ellenére nagyobb tö
meg helyezkedett el, a tömeg súlya alatt be
szakadt, a tetőn tartózkodó emberek a tri
bün alatti büffébe zuhantak és csak a vélet
len szerencsének köszönhető, hogy a bal
eset halálos áldozatokat nem követelt.

Több mérkőzés közölt az FTC—Újpest 
profiniérközést hirdették mára az újpesti 
Stadionban. Erre a tavaszi beköszöntő mér
kőzésre nagy tömeg vonult fel a verőfényes 
délutánon a Mcgyeri-uti stadionba. A .tribü
nök zsúfolásig megtellek. A stadion egyik 
oldalén félköralakban húzódik végig az ülő
helyek és a páholyok tribünje. Ezzel szem
ben egy másik hosszú tribün van építve. Ez 
a lejtős, alógerendázott tribün állóhelyeknek 
van szánva. A tribün egyrészének aljában, 
körülbelül tiz méter hosszúságban húzódik 
cl a pályabüffé helyisége.

A büffé feletti tetőrész korláttal van el
kerítve,

ide nem adnak jegyeket és ezen a helyen 
senkinek sem szabad tartózkodni. A zsúfolt 
pályát ellepő közönség közül azonban körül
belül

százötven fiatalember a tilalom ellenére 
itinászolt a korláton ds a büffé feletti 

tetőrészen helyezkedett el.

hogy pár méterrel közelebbről láthassa a 
mérkőzéseket. A pi’lyán szolgálatot teljesítő 
rendőrök többiz.ben intézkedtek, hogy erről 
« helyről távozzék el a közönség. Hasztalan 
volt neonban minden erélyes felszólilás, a 
tömeg újra és újra átmászott a korláton és 
visszatért erre a tilos helyre. Néhány mérkő
zési már lejátszónak minden baj nélkül.

Megkezdődött a legizgalmasabbnak Ígér
kező meccs: az FTC—Újpest mérkőzése. Az 
Hső félidő baj nélkül telt el.

A második félidő első percében
azonban bekövetkezett a szerencsétlenség. 
A pályán éppen izgalmas jelenet játszódott 
le, n közönség tombolva, tapsolva biztatta 
a játékosokat. A legzajosabb és legélénkebb 
az a csoport volt, amely a büfTé felelt he
lyezkedett el.

Viharos lomlrolással, lábdobogással 
biztatták a Já!é! osokaL ‘

Az amúgy is túlzsúfolt és túlterhelt tető 
•ész deszkái és gerendái felmondták a szol

gálatot, a lábukkal izgatottan dobogó tömeg 
alatt a deszkák, gerendák meglazultak és a 
következő pillanatban

hangos recsegés-ropogással beszakadt 
a tetőrész és a felelte elhelyezkedett 
körülbelül százötven főnyi tömeg 
mintha a föld nyílt volna meg lábuk 
alatt, lezuhant az alattuk elhúzódó 

büfféhelyiségbe.
A félméternyi magasból lezúduló gerendák 
és lécek egytől-egyig magukkal rántották a 
százötvenfőnyi csoportot. A büffé helyiség
ben óriási pusztítást végeztek a lezuhanó 
faalkatrészek, a berendezést porrá zúzták és 
az emberek a romok alá kerültek. Pillana
tok alatt rémült, fejvesztett pánik keletke
zett a pályán, amelyet megtöltött a szeren
csétlenüljárt emberek kétségbeesett jajve
székelése. A közönség felugróit helyéről, a 
legtöbben fejüket vesztve, rémülten ki 
akartak rohanni a pályáról. Általános ki
áltozás támadt:

— Meneküljünk, leszakad az egész 
tribün!

A meccset vezető Bírd Sándor futballbiró 
szerencsére nem veszítette el lélekjelenlétét, 
nem engedte megállni a játékosokat, ami 
csillapító hatással volt a publikumra, a pá
lya néhány alkalmazottja pedig a higgad
tabb elemekkel együtt igyekezett lecsillapí
tani a megriadt közönséget. Néhány perc 
alatt lecsillapodtak az izgalmak ,a futballis
ták több-kevesebb figyelemmel

tovább folytatták a mérkőzést,

a közönség is lassan elfoglalta a helyét, csú
fján a beszakadt tetőrész körüli állóhelyek
ről távoztak el.

A beszakadt tető alatti büfféhelyiségben 
ezalatt izgalmas percek játszódtak le. A pá
lyán szolgálatot teljesítő rendőrök és tűz
oltók a szerencsétlenség első pillanatában 
mór odarohantak és igyekeztek kiszabadí
tani a romok alá temetett embereket. A 
százötvenfönyi tömeg közül körülbelül öt- 
venet temettek el a gerendák és az összetört 
faalkatrészek. A rendőrök eleinte kardhü- 
vcllyel és kézzel igyekeztek szétfeszíteni a 
rommá vált állványokat, hogv igy szahadit- 
ák ki a közhcszorult embereket. Időközben 

jelentért kül'tek az újpesti mentőknek 
akik teljes apparátussal vonultak ki a sze
rencsétlen'éjhez. Oszrrann Mór dr. főorvos
igazgató vezetésével két autón három orvos 
és az egész ápolószemélyzet kivonult 
Ugyancsak két autón kivonult az újpesti ka

pitányság egész rendőrlegénysége és a mén 
tőkkel együtt igyekeztek segítséget nyújtani 
a szerencsét lenül járt embereknek.

Egymásután segítették ki a romok alól 
a sebesültekéi, túlnyomórészt futball

rajongó fiatalembereket.

A büffé epvik sarkában valóságos rögtönzött 
kötözőállomást rendeztek be a mentők és 
egymásután kötözték be a sebesülteket, 
akik túlnyomó részben könnyebb ter
mészetű zuzódást szenvedlek. A sebesültek 
listáján szerepelnek a következői :

Für kő György, Furkó István. Kossuth Ist
ván, Tóth Lajos, Fuchs Gábor. Wcisz József, 
Rátkai Lajos. Konyeczky Sándor. Kiéin Jó
zsef, Heimann Győző, Lakod,y József, Erd- 
mann Miklós, Takácsi Imre. Takácsi Gyula, 
Tál ácsi Antal. Magyar István, Nagy Miklós. 
Reich István, Schönfeld Antal, buba Kál
mán. Fábián Sándor. Pollák Imre, Csendes 
Károly, Weisz Sándor, Sulyi Imre és Budik 
József.

A mentők huszonhat embert kötöztek 
be, bár a sebesültek száma jóval meg

haladja az ötvenct,

A sebesültek nagyrésze azonban, még mi
előtt a mentők bekötözhették volna őket, a 
saját lábukon távozlak cl .mert nem akar 
Iák a nevüket bemondani, nehogy felelős
ségre vonják őket azért, mert a tilalom elle
nére átmásztak a korláton. Félóráig tartott 
a mentők és a rendőrök munkája. Félóra 
alatt sikerüli mcgtiszlitaniok a rommá váll 
büfféhelyiséget és ekkor mégegyszer átkutat
ták a helyiséget, hogy nem maradt-e vélet-

Sopron, március 4.
Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi 

miniszter ma Kőszegről Kornis Gyula államtit
kár, Magyart/ Zoltán miniszteri tanácsos és 
Denhoff Antal miniszteri osztálytanácsos kísé
retében autón Sopronba érkezeit. A város hatá
rában vitéz Simon Elemér főispán és Thurner 
Mihály dr. polgármester fogadták a minisztert. 
A vóros zá.szlódiszt öltött. Az irgalmas nővérek 
zárdája elölt hatalmas díszkapu várt a minisz
terre, aki magyarruhús lányok és cserkészek 
sorfala között a közönség éljenzése melleit 
hajtatott a zárda épülete elé. Itt n miniszter az. 
uj tanintézet felavató >án vett részt.

Délben a városháza zsúfolásig meglelt dísz
termében vitéz Simon Elemér főispán elnökié

Klebelsberg ünneplése Sopronban

lenül valaki a romok alá temetve. A hu* 
szonhat bekötözött sebesült közül néhányan 
a saját lábukon hagyták el a pályát, a többit 
pedig a mentők a lakásukra szállították.

Ezalatt a szerencsétlenség hírére, amely 
pillanatok alatt elterjedt egész Újpesten,

többezer főnyi tömeg tódult a megyeri 
útra

és izgatott hangulatban körülfogták a sta
diont. A mérkőzés befejezése után a tömeg 
egy ideig még izgatottan tárgyalta a sze
rencsétlenség részleteit, azután a megnyug
tató hírekre lassan elszélcdlek. Az. újpesti 
kapitányságon nyomban széleskörű vizsgá
latot indítottak a szerencsétlenség körülmé
nyeinek pontos megállapítására.

A rendőrség szigorú vizsgálattal tisz
tázza, hogy kit terhel a felelősség a 
könnyen végzetessé válható szerencsét

lenségért.

Eddig minden adat arra mutat, hogy a bal
esetet nzok okozták, akik a tilalom ellenért 
a korláttal elkerített tetőrészen helyezked
tek el.

Langfelder Ferenc az Újpest futball- 
Igazgatója

a balesetről a következőket mondotta • 
Hétfői Napló munkatársának:

— Arra a helyre, ahol a szerencsétlenség 
történt, nem adtunk ki jegyet, ez a helv el 
van kerítve, oda senkinek sem szabad lép
ni. A pályát tehát semmiféle felelősség nem 
terheli a bekövetkezett balesetért.

sével díszközgyűlés volt. A főispón üdvözölte 
Klebelsberg Kunó grófot, mint aki Sopron sza
bad királyi város díszpolgárainak sorában 
méltóan sorakozik Széchenyi István gróf, We- 
kerté Sándor és Apponyt Albert gróf mellé.

Klebelsberg Kunó gróf .vallás és közoktatás
ügyi miniszler elfogódottan és könnyekig meg
halva köszönte meg Sopron város ragaszkodá
sának megnyilatkozását. F.r. erőt n<l neki, hogy 
tovább menjen azon az utón, amelyen elindult 
és amely meggyőződése szerint Magyarország 
fcllámndá'ához vezet. Amit tett, kötelességből 
tette. Nem igér semmit, de mint a hétközna
pok munkása dolgozni Sopron szabad királyi 
város nagyságáérL
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Apponyi Albert gróf 
vasárnap Genfbe utazott 

és nyilatkozott a Hétfői Naplónak a szentgotthárdi 
műfelháborodásról, amelyet kedden tárgyal a nép

szövetség tanácsülése
k népsióvetaég tanácsának márciusi üléseié

in .anx-lv kedden kezdődik, Mngyarorszúgol 
Apponyi Albert gróf és Walko Lajos külügy
miniszter képviselik. Walko Lajos külfigymi• 
nfuter szombaton délután négy órakor utazott 
el Genfbc, ahová vasárnap este érkezett meg.

Apponyi Albert gróf vasárnap délután ul»- 
zott el a keleti pályaudvarról a két órai 

bécsi gyorsvonattal
és így hétfőn este é. fienfbe.

Walko Lajos külügyminiszter azért utazott 
egy nappal előbb, me’i hétfőn, « tanácsülés 
megnyitását megelőző napon tárgyalásokat 
akar folytatni. így Appongi Albert gróf magé 
nótán teszi meg ar utat Genfbe. Amikor há
romnegyed kellőkor a másodosztályú váróter
men él khietetl a perronra, az utasok azonnal 
felismerték. Halk éljenzés hangzik föl, amikor 
Apponyi a bécsi gyorsvonat egyik ekőnsztályu 
fülkéjébe száll

A Hétfői Napló munkatársa ai elutazás al- 
kaiméból beszélt

APPONYI ALBERT GRÓFFAL, 
aki a hozzá intézett kérdésekre a következőket 
mondotta:

— Ezúttal a népszövetség tanácsüléséi kél 
magyar kérdés (s foglalkoztatni fogja. Az 
egyik n szentgotthárdi iigy, a másik az op- 
tánspör. Az utóbbi kérdésben aligha kerül 
sor érdemi döntésre, sőt az sem lehetetlen,. 
hogy ez a J
o kérdés szóba se kerül. 1

Ami a szentgotthárdi ügyet illeti, erről ne
kem, aki Magyarországot (leniben képvise
lem, legkevésbé lehet lényegbevágóvá nyi
latkoznom. Annyi m'r is

kétségtelen, hogy a tanács jelenlegi el
nökének a magyar kormánynál tett lé* 

pése nem volt jogosult.

Ebben a felfogásban osztozik a velünk szem- 
bená lő tábor is. Hogy ez szóbakerül-e Géni
ben vagy sem — az taktikai kérdés, való
színűnek tartom. hogy más oldalról fogják 
szóba hozni ezt a kérdést — a népszövetségi 
ügyek vezetésében megóvandó korrektség 
szempontjából A lényeg ebben az ügyben 
annak a kérdésnek az eldöntése, hogy

van*e helye InveazHgáelónak, vagy sem?
Minthogy itt nyilvánvalóan megállapítható 
müfelháborodássnl állunk szemben, o nép
szövetség tanácsa komolyságát veszélyez
tetné. ha a maga szervezetét a szcntgotthárai 
jelentékfelen incidens miatt mozgásba hozná

— A ml szerepünk arra szorítkozik, hogy 
a magyar kormány megbízottjai utján fel
világosításokkal szolgál a tanácstagoknak 
Egyebei ebben az ügyben ezldŐszerinl nem 
mondhatok, ‘mert a fejleményeket előre 
senlisem láthatja. Jóslásokba nem bocsát
kozom ■ ■ .

kfldt a földön

Varga József. A megrémült gazdasszony 
segítségül hivta a házban lakó dr. Laky 
Gyula orvost, aki a helyszínére sietett, s itt 
nyomban megállapította, hogy

Vargát szivszélhüdés érte és Wwenve- 
dett

A Mészáros Ipartestület vasárnap dél
előttre tűzte ki

rendes évi közgyűlését
a régi képviselöházban, amelynek tárgya a 
vasárnapi husárusitási tilalom megvitatása 
lett volna. A gyűlés résztvevői még a gyűlés 
kezdete előtt értesültek a tragikus halál
esetről, amely mély megdöbbenést és osz
tatlan részvétet keltett a megjelent tágok

között. A közgyűlést az elnök halála miatt 
nem tartották meg, hanem jövő vasárnapra 
halasztották el. A közgyűlés helyett rögtön
zött gyászülést tartottak, amelyen az Ipar
testület nevében Pathó Isvtán, a Hentes- 
lpartestület részéről Bittncr József paren- 
tálták el kegyeletei szavakkal a elhunytat 
és méltatták érdemeit, fáradhatatlan tevé
keny munkásságát. Kollár Gábor az ipar
testük! elöljáróságának, Bisztiánszkg Jó
zsef és Molnár Dénes a Husiparosok Orszá
gos Szövetségének, illetve a mészáros mun
kásság megemlékezését tolmácsolták.

A résztvevők egyhangúan elhatározták, 
hogy Varga Józsefet

ax IpartestUlet halottjának tekinti

és temetéséről maguk gondoskodnak.

másfél éue foglalkozott az öngyilkos
ság gondolatával Diószeghy János 

dr. belügyi államtitkár

Scitovszky belügyminiszter 
vasárnap visszaérkezett 

külföldi útjáról

Diószeghy János dr., aki szombaton este 
eszmélethez tért, mozdulatlanul fekszik a 
klinika második emelet? hetes számú kü- 
lönszobájában, ahová a legszorosabb hoz
zátartozókon kívül belépni senkinek sem 
szabad s ahová egy pillanatra nyerheteti 
betekintést a Hétfői Napló munkatársa.

A klinikai fehér ágyon fekszik szótlanul 
Diószeghy, akinek arcán látni, hogy fris
sen borotválták. A hozzátartozók vélemé
nye szerint a beteg állapotában vasárnap 
délután némi javulás állott be. A .asárnapi 
napon számosán érdeklődtek részben tele
fonon, részben személyesen Diószeghy Jó

nos dr. állapota iránt, úgy a politikai és a 
társadalmi világ, mint a belügyminiszté
rium főtisztviselői knra részéről.

Az öngyilkossóg oka felöl még mindig 
több verzió kering. Utánajárásunk során 
megállapítottuk, hogy Diószeghy János dr. 
belügyi államtitkár

nyugdíjaztatása óta másfél esztendeje 
foglalkozik az öngyilkosság gondola* 

latával

s öngyilkosságának egyetlen oka nyugdí
jaztatása volt, mert azóta nem fejthetett ki 
ambícióinak megfelelő tevékenységet

A fővárost reform csak ősszel kerülhet a képviselőház 
été. — Bizonytalan a vármegyei törvényjavaslat sorsa is

Scitovszky Béla belügyminiszter vásárnap 
hazaérkezett külföldi útjáról. A belügymi
niszter három hétig volt távol s legnagyobb
részt Canncsban tartózkodott.

A belügyminiszter hazatérését az a körül
mény telte szükségessé, hogy a képviselő
ház pénzügyi bizottsága most tárgyalja a 
költségvetést és a belügyi tárca kedden ke
rül sorra.

Scitovszky Béla belügyminiszter haza* 
érkezését főként várospolitikai körökben 
várták nagy érdeklődéssel, minthogy a fő
városi reform a belügyminisztériumban mór 
elkészült. A belügyminiszter ar uj főváros? 
törvényjavaslatot beterjesztése előtt b< 
akarja mutatni a fővárosi pártok vezetői

nek. Minthogy azonban a fővárosi pártok 
vezetői elutaztak Amerikába, a newyorki 
Koszul h-szobor leleplezésére ,n fővárosi tör- 
vényjavaslat -pártközi megbeszélésére csak 
április végén kerülhet sor. Ilyen körülmé
nyek között

a fővárosi reform legkorábban csak 
ősszel kerülhet a képvlaelöház napi

rendjére.
Ugyancsak bizonytalan a vármegyei tór- 
véngjavaslat sorsa is Ennek a törvénvja- 
vasaltunk, — mint a belügyminiszter mag; 
jelentette ki, — elsőbbségi joga van, — de 
i nagymértékben megnyilatkozott ellenző: 
iiialt ennek a Javaslatnak is több retortár. 

kell kereszlülmcnnie.

Súlyos motorkerékpár
szerencsétlenség Pilisvörös- 

vár határában
Vasárnap délután rendkívül súlyos tér 

mészetü moiorkerékpórszeroncaéllenség tőr 
tépi Vlgh Jenő ismert budapesti motor 
kerékpúrkereskedő és versenyzővel, aki Pi 
Usvörösvár község határában gépével nz 
árokba futott és több sérülési szenvedett

Vigh Jenő vasárnap délután Budapestről 
Győrbe akart kirándulni. Gépével normális 
tempóban haladt a pllisvörösvári ország
úton és a község határában lévő knnynró- 
dónál csökkenteni akarta a gép sebességét

Megdöbbenve állapította meg akkor, 
bogy a motorkerékpár fékje felmondta 

a szolgálatát 
áa mielőtt valamlképcn megakadályozhatta 
volna a szerencsétclnségct, a motorkerék
párjával teljes sebességgel berohant a ka
nyarba. A kővetkező pillanatban Vlgh Jenő 
egy hatalmas szólta mottóiéval lezuhant a

gépről, mig a motorkerékpár — félig össze 
törve — ez országút mellett elhúzódó árok 
fenekére zuhant. Körülbelül negyedóráig 
felehetett Vigh az országút porában, ami
kor egy távolról közeledő autó tülkölésére 
lelt figyelmes. Erejének utolsó megfeszíté
sével kivonszolta magát az országút köze
pére és ott jelt adott a közeledő autónak 
amelynek volantjánál Bcrkovils mérnök 
ült. A Whippet autó tulajdonosa közvetle
nül Vlgh Jenő előtt állította meg a kocsi
ját, segítségére sietett a szerencsétlenül Járl 
embernek, beemelte az autójábu és lelje: 
sebességgel a fővárosba robogott vele, ahol 
nz Irgalmaspk kórházába heyelzte el.

Vigh Jenőt a kórházban nyomban első 
segélyben részesítették, és miután operatív 
beavatkozás vált szükségessé, azonnal 
mcgoperálták, majd súlyos állapotban a la 
kására szállították.

Szivszélhüdésben 
hirtelen meghalt 

Varga József, a Mészáros 
Ipartestiilet elnöke

Szombaton éjjel Közraktár utca 12. szám 
alatti lakásán hirtclon szivszélhüdésben 
megáll Varga József a Mészáros Ipartest il
let köztiszteletben álló elnöke

Varga József a szombat estét két barátja 
társaságában egy kávéházban töltötte, ahol 
kedélyes mederben szakmai kérdésekről 
társalogtak. Tizenegy órakor hazament, le

fekvéshez készült. Vctkörés körben áron 
bán — úgy látszik hirtelen

roaarallét fogta el

Segítségkérő kiáltozásaira Ügyeimet lett 
gazdasszonya Js, aki besietett a axobába. 
ahol

akkor már mozdulatlanul elterülve te*

3 nap alatt soké szer vásárló 
és érdeklődőgyöiödölí meg 
arról, &ogy a magyar áru 
olcsó és kiváló minőségű, 

amit asz is biszonyit, 
Őogy vevőink 90 sszászaléka 
csak magyar árut vásárolt!

„Magyar hél” e hall árai:

DIVWrMOK
R*-’Aez*-nt 71>

Kenyeret ad;?, ha magyar írni vásárolsz I
I boldogabb magyar (oviit építed, ha magyar árut vásárolsz I
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Bethlen gróf miniszterelnök vasárnap 
Debrecenben f eltiinéstkeltő beszédben 
szállt síkra a trianoni békeszerződés 

revíziója érdekében
A miniszterelnök debreceni beszámoló beszédében til 
takozott a klsantanlnak az ellen a gyanúsítása ellen, 
hogy Magyarország fegyverkeznék - Bethlen bejelen
tette az uj szakszervezeti törvényt és a hbbzományok 

reformját — ígéri a közszabadságok kiszélesítését
Debrecen, március 4.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 
Mozgalmas vasárnapja volt ma Debrecen váro
sának. Ma tartotta ugyanis beszámolóját Deb
recen képviselője, Bethlen István gróf minisz
terelnök, aki nejével, Bethlen Margit grófnővel 
szombaton délután érkezett meg. A beszámoló 
elé nagy várakozással tekintett nemcsak Deb
recen város közönsége, hanem az egész magyar 
politikai világ, minthogy a minisztereinek az 
utóbbi időben a közvéleményt foglalkoztató ak
tuális kérdésekről nem nyilatkozott.

Vasárnap délelőtt dr. Hadházit Zsigmond fő
ispán Bethlen István gróf miniszterelnök tisz
teletére villásreggelit adott amelyen megjelen
tek a városba érkezett notabililások, valamint 
a város vezető férflai A villásreggeli alatt

■ miniszterelnököt felkereste az Izraelita 
hitközség küldöttsége Fehér Ferenc ügyvéd 
▼esetésével és kérték a miniszterelnöktől 
az egyházközség alapszabályainak jóváha
gyását és a debreceni zsidó reálgimnázium 

állami támogatását.
'X- miniszterelnök válaszában megígérte, hogy a 
kérést az illetékes faktorok elé futtatja. Ez
után az Országos Tanítóegyesület küldöttsége 
tisztelgett a miniszterelnöknél s a küldöttség 
nevében Dobos Sándor elnök díszes okiratot 
nyújtott át, amelyben a miniszterelnököt az 
egyesület örökös tiszteletbeli disztagjává vá
lasztja.

Beszámoló 
az Arany Bikában

Délelőtt 11 órakor az Arany Bika dísztermé
ben többezer ember jelenlétében tartotta meg 
beszámolóját Bethlen István gróf.

— Nem fogok sokat beszélni a múltról — 
mondotta a miniszterelnök — inkább a jövő
ről, mert tudom, hogy választópolgárainkat in
kább a jövő kérdése érdekli.

Miután vázolta a kormány eddigi működését, 
bejelentette, hogy törvényt alkotnak a valori
záció érdekében. Sajnos, nem mehetünk el 
odóig — mondotta — hogy az állami címlete
ket valorizáljuk, mert olyan megterhelése kö
vetkezett volna.be az államkincstárnak, amit 
nem bírt volna el- És itten tekintetbe kellett

Megszüntettem a pártharcokat, össze
fogtam az erőket — mondja Bethlen 

minis tere nők
•— Az ellenzéki padokból — mondotta tovább 

a miniszterelnök — az utolsó napokban felém- 
röppenl a kiállás, hogy a Bethlen kormányt 
nem lehet megbuktatni azért, mert nincs mit 
tenni a helyébe. Én azt hiszem, hogy

ez nem Igaz.
Ennek a nemzetnek mindig rendelkezésére ál
lottak olyan férfiak s kellő időpontban, akik ké
pesek voltak a szellemi és erkölcsi kvalifikáció 
alapján nagy és kielégítő szolgálatot tenni a 
nemzetnek. Én úgy látom, bogy

eddigi működésem alatt sikerüli összefogni 
az erűket. Tanúbizonyság erre hogy megszűn
tek az élez pártharcok és a politikai ellen
tétek nem olyan élesek már. mint voltak. 
Én a magam részéről ezt az egységet, amiért 
évek óta dolgoztam, nemcsak fentartanl, 
de gyarapítani, erősbltcnl, a nemzet javára 
hasznosítani kötelességemnek tartom a jö

vőben is.

Eoy b
egész tápértékét Ar fel, ha néhány táblácska 

&RNE4
lg vitaminta 
el naponta,

Az Arnea gyógytápszer pótolja a közönséges <trend hiányait 
és rövid néhány heti használat után meg.epő változást idéz 
elő az ember égési külsej ben. Eddigi kimerültsége és fásult
sága kitörő életkedvnek, munkabírásnak és biztos, öuéraetes 
fellépésnek ad helyet Mindenütt kapható I 1 doboz ára P 1.50

venni azt. is, hogy az államcimletek beváltása 
révén sok külföldinek is adni kellett volna a 
magyar pénzből, mivel sok címletnek külföldi 
a tulajdonosa. A magyar kormány nagyon szép 
munkát végzett a beruházási programm sze
rint, mert

az utolsó négy évben nyolcszázmillió arany
koronát fordított beruházásokra. Ez pél
dátlan teljesítmény, hiszen a háború előtt 
nagy Magyarország évente csak 100—150 

milliót fordított beruházásokra.
A népjóléti miniszter — folytatta a minisz

terelnök — megalkotta az uj betegségi és bal
esetbiztosítási törvényt, amely modern alapokra 
van fektetve és gerincét fogja adni a jövőben 
is az állam szociális ténykedéseinek.

Az öregség és rokkantság esetére szóló biz
tosítási törvényt a nanokban fogja a nép

jóléti miniszter a Ház elé terjeszteni.
Ez áldása lesz az ipari munkásságnak, amely 
nem lesz kitéve a szegény öregség szenvedései
nek. Sok kórházat, szanatóriumot, tüdőbeteg
gondozót állítottunk fel. a gyermek- és cse- 
csemőv-édclem terén is lépéseket tettünk, vala
mint a kislakások építése és az állami hitelek 
nyújtása bizonyítják a kormány gondoskodását.

— A közoktatásügyi miniszter egész sorát 
állította fel a tanyai iskoláknak. Fokozatos tá
mogatásban részesítettük az egyházakat. A ke
reskedelmi miniszter egész sereg külföld! szer
ződést kötött. Folyamatban vannak a tárgyalá
sok Olaszországgal és Jugoszláviával is. A Bu
dapest—bécsi vonalat villamosítja az állam, 
ugyanakkor, mikor egész Budapest villamos
árammal való ellátásáról gondoskodunk, nagy 
összegeket adunk még ki a posta felszerelésére 
és a telefónközpontok modernné való átalaki- 
tására. A földmivelésügyi miniszter is nagy ősz- 
szegeket bocsát rendelkezésre, hogy a kisgaz
dák és a földhöz jutott emberek megélhetését 
biztosíthassuk.

Megemlítette a miniszterelnök, bogy pótoltak 
egy hiányt a törvénykönyvünkben akkor, ami
kor Kossuth Lajos halhatatlan emlékét tör
vénybe iktatták és március 15-él nemzeti ün
neppé avatták. E szavak

percekig tartó orkánszerü tapsvihart és él
jenzést váltottak kt

Ennek az egységnek érdekében szükség van 
arra, hogy szociális tevékenységünket jobban 
kiépítsük, hogy az ipari munkásság érdekéji 
kívül a mezőgazdasági munkásság ügyével is 
fokozottabb mértékben törődjünk. Állami kézbe 
kelj venni a munkaközvetítést,

meg kell alkotni ■ szakszervezeti törvényt, 
amely megakadályozza a szakszervezetek
nek politi' al térre való siklását és arra, 
kényszeríti őket, hogy marad iunak csak 

meg a szociális kérdéseknél.
— Foglalkoznunk kell a legközelebbi jövő
ben, lehetőleg már az őszi ülésszakon, a 

hitblzományl Intézmény reformjával, 
meg kell gondolniok azoknak, akik a kapita
lista rend piramisának tetejére jutottak, hogy 
szociális feladatok biztosítása elsősorban az ő 
érdekük és az a kormány, amely konzerválni 
akarja az ősi intézményekből azt, ami beválik, 
ezt a feladatot helyesen csak úgy tudja megöl- 

danl, hogyha ezen tevékenysége mellett nem 
zárkózik el a hajadás elől. Ha ezt nem tenné, 
akkor a rosszal együtt feláldozná a jót is az 
esetleg uralomra kerülő radikális intézmények
nek, amely irányzatok csak azért, hogy népsze
rűségüket fokozzák, az elavult, a korhadttal 
együtt a beváltat és a jót is elpusztítani törek
szenek.

— Elodázhatatlanná vált
a közigazgatási reform

is, hogy mentesítsük magunkat a bürokratikus 
eljárások koloncaitól és szükséges az állami 
adminisztráció reformja.

Bethlen István gróf beszédében kitért a hitel
ügyletekre s bej elem tette, hogy a kormánynak 
szándékában van

uj kamattörvényí és banktörvényt alkotni, 
hogy azok a kilengések, amelyek most észlel 
hetök a magyar termelés rovására, a jövőben 
megszüntethetők legyenek.

Sok nálunk a bank
— úgymond — és ezek nagy kiadással bonyo
lítják le az üzleteiket.

Bethlen miniszterelnök ezután feltünéstkcltő 
kijelentést tette:

— Az hiszem, elérkezett az Ideje annak, 
hogy a kormánynak azt a kivételes hatal
mát, amely bizonyos téren most Is fennáll, 
megszüntessük és visszavezessük a nemzet 
közéletét a szabadságjogok terén legalább 
abba az állapotba, amelyben a háború 

előtt volt

A külpolitikai helyzet
— Rövid szemlét kívánok adni a mai 

helyzetről — mondja ezután a miniszter 
elnök. — Március 6-án ül össze Genfben a 
Népszövetség, hogy több fontos magyar 
problémáról tanácskozzék, igy

az erdélyi oplánsperekről és a szent
goi.hárdi Incidensről.

Mielőtt a cseh külügyminiszter Génibe ula 
zott volna, fontos nyilatkozatokat tett arról: 
a viszonyról, amely az ő országa és a mi 
országunk között fennáll. Elérkezett tehál 
az ideje annak, hogy félreérhelctlenül fog 
lalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. A nem
zet tudni akarja és tudnia kell, hogy hovr 
vezetik azok, akikre vezetését bízta. De

szükség Tan egy pár világos szóra a 
külföld felé Is,

l-ogy tudják meg, hogy az általános bék< 
érdekében mire számiihatnak Magyar 
országon, de mi az amivel mindig szemben 
fogják találni a magyar közncleményt és a
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magyar kormányt is. A múlt évben jelentő* 
változás állott be Magyarország külpoliti
kai helyzetében. A magyar pénzügyi ka
tonai ellenőrzés megszűnte után szerződést 
kötöttünk Olaszországgal. Ezt a szerződést 
megelőzőleg

déli szomszédunkkal la tárgyaltunk 
bizonyos jogi, gazdasági és pénzügyi 
kérdésekről, közeledést kerestünk, de 
a másfél évig húzódott tárgyalások nem 
a mi hibánkból, eredményre nem re

zeitek.
— A nagyhatalmak előtt többször szóba- 

került, hogy

a viszony Magyarország és szomszédai 
között nem mindig volt kielégítő.

De hogy a viszony nem megfelelő, annak 
nem ml vagyunk az okai.

Magyarországnak érdeke, hogy a fő oi- 
szonyt, a kedvező atmoszférát megteremtse, 
de ahhoz, hogy erre az útra ráléphet ünk, 
szükséges az, hogy

a túlsó oldalon rombolják le azokat a 
barrlkádokat, melyeket mesterségesen 

emeltek.
fia mindezeket a barrikádokat lerombolták 
volna már meglenne a kedvező atmoszféra, 
mely után vágyunk. .4 túlsó oldalról azon
ban azt vetik szemünkre, hogy ml irreden
ták vagyunk s a békerevlziót követeltük.

Az irredenta
Bethlen erre a két pontra vonatkozólag 

kijelentette, hogy a vádak alaptalanok, 
mert irredentának nem lehet nevezni azt a 
magyart, aki a magyar kultúrát akarja 
negvédeni és a magyar iskolába akarja 
küldeni gyermekeit, ellentál! annak, hogy, 
vagyonát elkobozzák és idegen nemzeti
égbe sorozzák.

A békerevlziót is követelhetjük mi. 
hiszen erre jogcímünk van, maga a 
trianoni békeszerződés kimondja, hogy 
az esetleges igazságtalanságokat orvo
solni kötelesség és a paragrafusokban 
benne van a határok kiigazítása Is, ha 

azt a béke érdeke kívánja.

A velünk szemben követett nolitika nem 
egyéb, mint a cukor és a vessző politikája, 
melyet a gyermek szobából ismerünk, amely 
mellett azonban egg évezredes nemzet csak 
mosollyal mehet el. Amíg ez a politika meg 
nem szrünik. addig minden szép muzsika 
Locarnokról és hasonlókról, nem egyéb, 
mint időelőtti szó. Márpedig kétségtelen, 
bogy a Duna medencének azon a pontján, 
amelyen a magyarok állanak, a béke a mai 
békeszerződések által, nincsen véglegesen 
biztosítva. Kétségtelen. hn«y n"godalo”'ra 
ad okot az a helyzet, melyben KözépeurópB 
van.

Békésebb atmoszférára van szükség, 

hogy azokat a nagyobb problémákat letár
gyalhassuk és megoldhassuk, melyek nélkül 
a béke elképzelhetetlen. Ma egész Európa 
i végleges békerend megteremtésén fárado
zik. Nem akarunk több háborút, le kell 
izerelnil — mondják — de ezzel szemben 
én azt látom, hogy Európában a nemzet- 
' özi politikának még Jamts feje van. Janus- 
•iák egyik arca egy uj békerend felé telint, 
a másik arca pedig hátra i éz, szövetsége
tek felé Ez a kéthkírág vi •zulu’ röződik nz 
európai kabinetek politikájában is, mert t

volna.be
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w/g os egyik oldalon a békerend szőnyegét 
szövik noppul, éjszaka kibontják a béke 
szálait.

Trianon börtön
I mai trianoni határok börtönt jelente

nek számunkra. A.t a magyar kormányt 
amely uj Trianont ima alá, a kapufélfához 
szegeznék.

— Aini a szentgotthárdi incidenst illeti 
az mindenre alkalmas, csak arra nem, ho - 
nz atmoszférát kedvezővé tegye. Amikor ■» 
hat.'ron lefoglalták az öl vágón gépfegyvert, 
amelyet Olaszországban adtak fel Sátor
aljaújhelyre, a Népszövetséghez jelentések 
érkeztek, amelyekben az a feltevés lapul 
meg. hogy Magyarország fegyverkezik. Ez 
nem igaz, hiszen még nz a harmincötezer 
katonánk sincs úgy föl fegyverkezve, ahogyan 
azt a békeszerződés megengedi. Alcímekkel 
külországból ideküidött fegyverszállitinány- 
nyal nem lehet vádolni bennünket. Nekünk

nincs semmi eltitkolni valónk, tiltako
zunk minden gyunusiláa ellen.

Különben képviselőink a Népszövetségben, 
ha majd oduállnak vádaskodni ellenünk. 
megvédik igazunkat.

A miniszterelnök beszámoló beszédét 
perceken át tartó lelkes tapsokkal és éljen- 
zéssel fogadták. Az óváció hosszú időn ál 
tartott. A megjelent nagyszámú közönség, 
amelynek soraiban a huszonöt országgyű
lés. képviselőn kívül jelen voltak Szatmár, 
Szolnok, Abauj, Szabolcs vármegyék fő- 
spdnjat Debrecen politikai és társadalmi 

előkelőségei mellett a polgárság és a mun
kásság képviselői is, hosszasan ünnepelte a 
kormányelnököt.

A gyűlés után többszáz terítékes diszebéd 
volt az Arany Bika-éttermében. Az első po
hárköszöntői lladházy főispán mondotta a 
kormányzóra. Halthazár Dezső református 
püspök pedig Bethlen István gróf minisz
terelnökre ürítette poharát. Számos felkö
szöntő hangzott még el a banketten, amely 
délután négv órakor ért véget. Délután öl 
órakor a miniszterelnök és kísérete, Had- 
házy Zslgmond főispán, dr. Magost György 
polgármester és Balthazár Dezső püspök 
társaságában visszautazott o fővárosba 
ahova este tiz órakor érkezeit meg.

A Schmoll-reklam repülőgépet 
leszálláskor baleset érte

A pilóta megsebesült — A
Az utóbbi hetekben a fővárosnak egyik 

látványossága volt a Schmoll és Kallós Rt 
’ kivilágított reklám repülőgépe, amely alko- 
j nyálkor felszállt és késő estig keringett a 
város felett, messzire világitó belükkel hir
detve a .Schmoll'4., nevet. A gyár a Rab und 
Kasselstein márkájú kis sportrepülőgépet 
Németországban vásárolta és ugyanonnan 
szerződtették a gép pilótáját: Zlrch Vilmost 
is. A géppel, amely egészen a legutóbbi na 
pokig kitünően működött, csütörtökön 
majdnem katasztrófái!* baleset történt.

A gép csütörtökön délután ismét felszállt, 
majd a körrepülés befejezte után a mátyás
földi repülőtérre repült, hogy ott leszálljon 
és a hangárba tolassák.

A pilóta el is érte a repülőteret, ahol le 
akart szállni. Lcszálási kísérlete kezdetben 
simán, zökkenés nélkül sikerült, mikor 
azonban landolni kezdett

a gép hirtelen olrialtblllent.
A repülőtér közönsége rémülten nézte a je
lenetet. mert adtál tartottak, hogy

a gép hirtelen felborul és maga alá te
meti a pilótát.

A megbillent gép jobb szárnya már súrolni 
kezdte a földet, majd hirtelen reccsenéssel 

eltörött

repülőgép szárnya eltörött
és a gép

teljesen féloldalt feküdt.
A pilóta a legveszélyesebb pillanatban min 
den erejét összeszedve, hirtelen megállásra 
kényszeritette gépét, amely féloldalra bil
lenve, néhány métert futott még a földön, 
azután megállt

Az izgalmas jelenet nézői nyomban a gép 
hez rohantak, hogy megnézzék, mi történt 
a pilótával, aki azonban csak

kisebb horzsolás! sérüléseket szenvedett
A pilótát a helyszínen bekötözték.

A repülőtér személyzete ezután a gép 
megvizsgálásához fogott. Megállapították, 
hogy a majdnem katasztrófáiig kimenetelű 
szerencsétlenséget

az egyik kerék gumidefektje okozta 
é.s csak a véletlen szerencsének és a pilóta 
ügyességének köszönhető, hogy a gép fel 
nem borul! és nagyobb katasztrófa nem tör
tént

A baleset következtében a gép szárnya el
tört és maga a gép több helyen erősen meg
rongálódott A sérült gépet beszállították a 
repülőtér hangárjába, ahol nyomban hozzá
fogtak megjavításához, ami azonban né
hány napig el fog tartani.

(a. M

Statáriálís bíróság elé állítanak 
gyújtogatás miatt egy földmivest

Véres hajnali verekedés 
az óbudai Korona Vigadó 

kávébázban

Eger, március 4.
A hevesmegyei Kerecsend községben Mayer 

Károly 38 éves földmives hosszabb ideig vad 
házasságban élt Kszel Máriával. Az utóbbi idő
ién elh ideged te k egymástól, napirenden volt 
közöttük a civódás és veszekedés. A mull hó
nap elején Kszel Mária elhagyta Mayer Károlyt 
és visszaköltözött anyjához. A férfi hasztalan 
kérte nz asszonyt, hogy térjen vissza hozzá. 
Kszel Mária és édesanyja kiadták Mayer Ká- 
rolynak az utat. Mayer ezen annyira felbő
szült, hogy a Kszel Mária édesanyja házának 
közelében álló

wénabogtyát felgyújtotta.

A csendőrök Mayer Károlyt, aki a gyújtogatást 
beismerte, őrizetbe vették és beszállították az 
egri kir. ügyészségre.

A vizsgálat során kitűnt, hogy Mayer Károly 
gyújtogatás! ügye

■ statáriálís bíróság elé tartozik,
mert az egri kir. törvényszék területén statá
rium van kihirdetve a gyújtogatásra A rögtön
ítélő biróság ötös tanácsa kedden reggel 9 
órára tűzte ki a statáriálís főtárgyalást, amely 
— mint ismeretes —

csak halálos ítéletet, vagy felmentést 
hozhat a vádlottra, ha a rendes biróság elé 
nem utalja a bűnügyet.

A vasárnap virradó éjszakán betértek az 
óbudai Korona Vigadó-kávéházba Szádeczky 
Károly éa Szádeczky József munkások. A két 
testvér rövidesen hangos botrányt okozott. Sö- 
r'tspoharaknt vagdostak a földhöz és folytono
san rajongtak Várlaky Albert kávés csendre 
hitélte őket, majd mikor nem fogadtak szól, 
kiutasította őket. Az egyik Szádeczky erre

(elkapott egy székel és te akarta Utat a ká
vést

Addigra azonban ott termett o kávés felesége és 
kicsavarta Szádeczky kezéből n széket. A pin
cérek és a vendégek odatódultnk és felhábo
rodva követelték a garázda emberek távozását. 
Szádrczkyék azonban a tömeg közé vetették 
magukat és székekkel csapkodlak j óbbra • 
balra elvnkullan. Óriási tumultus keletkezett és

általánossá váll a verekedés.
'A dulakodás hevében egy eddig még ismeretlen 
vendég sörösüveggel fejbesujtotta Szádeczky 
Károlyt, aki

Egy hónapi fogházra i.élték Vasek Ernőt 
aki 1922-feen megrágalmazta Kovács Jenő 

árvaszéki elnökhelyettest

| az ingatlan kinkön tulajdonosainak érdeke 
' megvédése céljából nem adta az árvaszétí bele* 
egyezését egy adásvétel, szerződés lebonyolító* 
sához, mire Székessy Ferenc gyógyszerész Ba- 
dlnyi ügyvéd irodájában azt a kijelentést tette, 
hogy

az elnökhelyettes azért nem egyezik bele a 
ház eladásába, meri nem kapott pénzt és 
Kovács Jenőt néhány ezer koronával meg 

lehet vesztegetni.
Vasek Ernő hasonló kijelentést tett ügyfele 

előtt és amikor ez a körülmény a sértett Kovács 
tudomására jutott, panaszára megindították 
mindhármak ellen aaz eljárást, fíadinyi Adolf 
dr.-t az elsőfokú bíróság jogerősen fölmentett* 
azzal az indokolással, hogy a bűnösségére vo
natkozólag nem sikerült kétségtelen bizonyító
kot szereznie a bíróságnak, ezzel szemben Szé- 
kessyt és

Vasek Ernőt öt öt millió korona pénzbün
tetésre ítélte.

A vádlottak és az ügyész fellebbezése folytán 
az ügy felkerült a Tábla Gadó-lanácsához, ahol 
a napokban tartották meg a főtárgyalást. A 
terjedelmes perirat ismertetése, valamint a per
beszédek elhangzása után a Tábla megváltoz

tatva az elsőfokú biróság ítéletét,
Vasek Ernő dr.-t három rendbeli rágalma
zás vétségében mondván ki bűnösnek, egy 
hónapi fogházra és 309 pengő pénzbünte

tésre Ítélte.
Mivel Székessy Ferenc gyógyszerész nem Jelent 
meg a táblai főtárgyaláson és jelenlegi tartóz
kodási helye Ismeretlen, ezért a Tábla elren
delte körözését. Egyben Intézkedés történt, hogy 
a rendőrség Székessy Ferenc elfogatása érde
dben a nyomozást megindítsa

Hamis zálogcédulákkal 
szélhámoskodik egy isme
retlen elegáns fiatalember

Schenker Sándor ékszerész megjelent a főka
pitányságon és feljelentést tett ismeretlen tettea 
ellen, aki hamis zálogcédulákkal akar szélhá- 
moskodni. Schenker üzletében tegnap beállt
lóit egy jól öltözött, elegáns fiatalember, aki

Hertelcndy Lászlónak mondotta magát 
és zálogcédulákat kínált megvételre. Az éksze
rész eleget tett a köteles óvatossági szabályok
nak, elfogadta a cédulákat de nem űzette azo
kat ki, hanem csak kisebb előleget folyósított 
reájuk és másnapra rende'te be a fiatalembert,

hogy ezalatt ellenőrizhesse, vájjon nem lo
pott holmit akar-e eladnL

Az ellenőrzés alapján kiderült, hogy az ott ha
gyott zálogcédulák hamisítványok. Az ékszer 
rész erre természetesen nyomban feljelentést 
lett. A főkapitányságon széleskörű nyomosáét 
Indítottak a szélhámos fiatalember fölkutatá
sára.

A budapesti királyi ügyészség Vasek Ernő dr. 
fővárosi ügyvéd, volt főispán és a Tanitóbank 
volt igazgatója, Székessy Ferenc, budapesti 
gyógyszerész, tíadinyi Adolf dr. ügyvéd ellen 
lelhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége 
elmén vádat emelt, meri 1922-ben Kovács Jenő

írvaszéki elnökhelyettesről olyanokat állítot
tak, amelyek valóság esetén alkalmasak leltek 
volna arra, hogy ellene megindítsák a bűnvádi 
eljárást.

1922-ben egy házeladásból kifolyólag Kovács 
Jenő székesfővárosi árvaszéki elnökhelyettes

vértől borítva, eszmélcttcnül rogyott flsase.
A lármára időköziken megérkezett rendőrök 
rendet teremtettek, majd a mentőket hivták. 
akik bekötözték Szádeczky Károly sebét. A 
rendőrség megindította a nyomozási a véres 
verekedés körülményeinek pontos megállapítá
sára.
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Szivem, ha este majd...
Plágiumper egy dal miatt

Érdekes plágiumper tárgyalását kezdte még 
dr. Fődy törvényszéki bíró. A pert Nádasrry 
László, több ismert dal kitűnő költője indította 
Kálmán László zeneszerző és Hajdú Oszkár író 
ellen.

A kereset szerint a múlj év nyarán /é<i/n;idn 
László zeneszerző megbízta Nádassy Lászlót, 
hogy egyik szerzeményéhez Írjon versesszöye- 
get. Nádassy a megbízásnak eleget is tett lés 
Kálmánnak átadta a kivárd verset, amelynek 
..Emlékszel, angyalom" volt a elme. Kálmánja 
verset elfogndta és megegyeztek abban, hocy 
majd gondoskodnak a dal kinyoinatásáról. \

Hónapok tellek el s Nádassy már egészdnx 
megfeledkezett a dologról, amikor egy nap kU» 
zébe került a „Szivem, ha este majd" cimü diit 
kottája, mely akkor jelent meg egy belvárosi 
zenemiikcrcskcdö cég kiadásában és rövid idn 
alat t igen nagy népszerűségre tett szert. N’4#‘ 
dassy elolvasta a kotta szövegét és megdöMt 
benvo konstatálta, hogy a kotta, amelynek 
zeneszerzőjeként Kálmán, szövegírójául pedig \ 
Hajdú Oszkár neve volt feltüntetve, az d szer- ' 
zeménye. A vérsszakok szószerint egyeznek, 
csupán a refrént változtatták meg.

Nádassy László erre plágium elmén feljelen* 
tette Kálmánt és Hajdú Oszkárt, akikkel szem
bén nagyobb kártérítési igénnyel Is lépett fel. 
Az ügyet most fogja a törvényszék tárgyalni és) 
kimenetele elé nagy érdeklődéssel tekintenek 
művészkörökben.

ADMIRAÍ
az eioasiD tniag taiaiKozúhsive

A házi jazz-band mellett

Btes kedvelt zonzorahumortetdja

Telelőn: J. 454—48tfajjrar-ntcj 5,
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374 koszorú szalagját viszik ma 
a két vonattal utazó zarán

dokok Amerikába
Ma. hétfőn reggel hét órakor indul a 

Keleti pályaudvarról a ncwyorki Kossuth- 
szobor leleplezésére utazó zarándokok 
egyik csoportja, a másik nagyobb csoport 
pedig hét után hat perccel különvonalon 
indul a Keleti pályaudvarról Párizsba, ősz- 
szesen négyszáznyolcvanan utaznak el ma 
Amerikába Kossuth szobrának leleplezésére, 
de ötvenen már előzőleg utaztak cl, azok a 
Cosulich Line hajóján teszik meg az utat.

A pályaudvaron a budai dalárda búcsúz
tatja az elutazó zarándokokat s Ripka Fe
renc főpolgármester intéz hozzájuk búcsú
beszédet

Az Amerikába induló magyarok között 
többek között nyolc alispán, tizenkét magyar 
▼áros polgármestere és harmincnégy kis 
gazda is van Utóbbiak valamennyien saját 
költségükön teszik meg az utal. A legtöbben 
eredeti nemzeti viseletben mennek a nagy 
ptra, a kisgazdák között az egyik legérdeke
sebb Pilisvörösvár jellegzetesen öltözött 
küldöttje, akit a község zenekara kisért va 
sárnap Pilisvörösvár határáig, midőn útnak

Meghalt az UFA mozgószínház 
előadása közben

Egy húszéves villanyszerelő rosszul lett a Rablólovag című 
film vetítése közben és néhány perc múlva kiszenvedett
Megdöbbentő és tragikus esemény szín

helye volt ma délután az UFA mozgó néző
tere. Az első előadás második felében egy 
fiatalember kínos hörgés közben lefordult 
fékéről és néhány perc múlva meghalt.

Ma délután a hároinnegyednépv órakor 
kezdődő első előadásra az UFA-mozgó 
pénztáránál jegyet váltott Hónig Ferenc, Ka
tona József-utca 28. számú házban lakó 
húszéves felvonókészitö. A támlásszék első 
soraiban elfoglalta helyét és röviddel utána 
megkezdődött a színház előadása. A szünet 
utón a ,.Rnblólovag“ film pergett, amikor a 
nézőtér közönsége

Ijesztő, kínos hörgésre lett fl'^'clmrs.
— Valaki rosszul lett! — hangzott min

denünnen.
Az előadás nem akadt meg, a film tovább 

pergelt, amikor a kézilámpásos jcg.yszedők

Százhatvan pesti ház falából kiszedte az ólom 
csöveket két vakmerő tolvaj

A főkapitányságra az utóbbi időben tömege
sen érkeztek feljelentések, amelyek arról szá
moltok be, hogy egyes házakban veszedelmes 
tolvajok garázdálkodnak, akik a sötétség be
álltával belopóztak a házakba, ott elbújtak, 
éjszaka kibontották az udvari mellékhelyiségek 
falait.

kiszedték az ólomcsöveket
és hajnalban, kapunyitás után elmeneküllek 
zsákmányukkal. A följelentések alapján széles
körű nyomozást indított a rendőrség. Tegnap 
reggel a detektívek egy józsefvárosi uceábaD I

Ismeretlen méreggel 
öngyilkosságot követett el 

az István király szállóban egy 
magán tisztviselő

Tegnap délután bejelentenék a rendőrségen, 
hogy Eckstein Hermáim 2U éves mugúntiszlvi- 
«elö szüleinek Káruly-körul t9. szám alatti la 
kásáról cilünl. A szülők bejelentésükben előad-

kapható a világhírű

müncheni

Salvator
idónysör-kOlönleoesség

Magyarországi vezérképviselet:

Mezey és Társa
VII, Egrewy ut 20 e. Tel.: József 324 01

indult
A magyar küldöttség

374 koszorú szalagját

viszi el Amerikába s a 374 koszorún kívül 
minden magyar község diszes zacskóba zárt 
földjét helyezi el a newyorki Kossuth-szr>- 
bor talapzatára.

Ncwyorkbi érkezés elölt az amerikai ma
gyarok kü ön liajőual utaznak a magyar 
küldöttség hajója elé s zeneszóval köszöntik 
az uj hazíba érkező testvéreiket. Newvork- 
bán elsőnek Newyork város képviselőtestü
lete nevében Walker polgármester fogja üd 
vözölni a vendégeket. Amerikában Józan 
Miklós és Kapy Béla püspökök több elő
adást fognak tartani, úgyszintén Hegedűs 
Lóránt is, akit több bibliaélöadús megtartá
sára kérlek fel.

Az amerikai ut rendezését, annak teljes 
lebonyolítását, a zarándokul kezdeménye
zője dr. Kun Andor, az Amerikai Magyar 
Népszava budapesti szerkesztője intézi.

a hang irányában kutattak. A szerencsétlen 
ember körül természetesen

tumultuózus jelenetek játszódtak le.

A két jegyszedő karonfogta a még mindig 
hörgő eszméletlen fiatalembert és a közön
ség élénk asszisztenciája mellett kivitték a 
folyosóra.

A színház igazgatósága azonnal mentők
ért telefonált, akik rögtön meg is érkeztek, 
de Hónig Ferencen már segíteni nem lehe
teti, mert

mire a mentők kiérkeztek, már meg
halt

A közönség körében természetesen percek 
alatt elterjedt a’ szörnyű tragédia hire. Ho
nig Ferenc holttestét a rendőri bizottság 
intézkedésére a törvényszéki orvosi bonc- 
tani intézetbe szállították.

figyelmesek lettek egy fiatalemberre, aki nehéz 
ólomcsövekkel megrakodva haladt. Igazolásra 
szólították, mire

eldobta terhét és futásnak eredt
A detektívek üldözőbe vették a fiatalembert, 
akit rövid hajsza után elfogtak és bevitték a 
főkapitányságra. Ili kiderült, hogy Leldenberger 
Ferenc a neve, állásnélküli bádogos. A lopá
sokban Polcz Ferenc kocsis volt a társa akit 
szintén behoztak a főkapitányságra. A két tol
vaj közel 160 ház fahibái szedte ki az ólom
csöveket. Mindkettőt letartóztatták.

iák. hogy attól tartanak, hogy fiuk öngyilkossá
got követelt el, ezért a rendőrséget az

Öngyilkosság megakadályozására 
kérték fel. A rendőri nyomozás azonban ered
ménytelen murudt.

Vusúrnap délben azután a tragikus körülmé
nyek közölt oldódott meg Eckstein Hcrmann 
eltűnésének rejtélye. A főkapitányságon ugyan 
is jelentették, hogy a Podmonitzky-utea 8. «z. 
nlatti István király-szálló első emeletének egyik 
szobájában

Öngyilkosságot kövctrtt el Eckstein Her- 
mann szolnoki fakereskedA és nyomban 

meghalt.
Eckstein szombaton este érkezett az István ki-

ZENEBONA
A Fővárosi Operettszinház tüneményes lazz-opereltje 
ItKIOCiAlt ELRC, B4IUB - CSODÁI. ATOS JA1C ZENEKAR 
KÁPRÁZTATÓ AáCSZAMOK — ELRAGADÓAN REMEK ELŐADÁS

rálv-szúllóba, ahol egy elsőemeleti szobát nyit
tatott magának. A bejelentő lapra azl irta, bogy 
szolnoki lakos, fakereskedö. Arra kérte a szálló 
személyzetét, hogy ne zavarják, miután vidék
ről érkezett, s fáradt, másnap délig akar pi
henni.

Vasárnap délben hiába dörömbölt a szálló 
személyzete az első emelet 26-os számú szoba 
ajtaján, ahol Eckstein megszállott, választ nem 
kapott. Behatoltak a szobába, ahol

fclOltOzOtten, az ágyon holtan találtak reá 
Eckstelnre.

A Magyar Divatcsarnok akciója 
a magyar ipar érdekében

Napok óta feltűnést keltenek a fővárosnak 
egyik legforgalmasabb útvonalán, a Rákóczi-1 
utón a Magyar Divatcsarnok kirakatai, amelyek 
magyar árut kínálnak a közönségnek. A Ma
gyar Divatcsarnok „Magyar hetéről"

Dr. Schiller Ottó.
a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesületé
nek főtitkára, a magyar gyáriparosok nevében 
a következőket mondotta:

A Magyar Divatcsarnok akciójában
körülbelüli 18 magyar gyár vesz részt, 

pamut*, posztó-, selyem-, kölszövő-, kalap-, 
kesztyűgyárak slb., amelyek a maguk szakmá
jában vezetőszerepet játszanak és valóban al
kalmasak annak bemutatására, hogy a magyar 
ipar ma már mit tud gyártani. A Magyar Divat
csarnok igazán elismerésre méltó áldozatkész
séggel akarja a magyar ipart közelebb hozni a 
fogyasztóhoz és iskolapéldát mulat, amikor 
megpróbálja törni a legel és be akarja bizonyí
tani. bogy

Báró Ihaxis Emil, az elegáns magyar 
mágnás harmadik házassága

Szombaton kötőit házasságot Budapesten 
egy ausgazdag holland nővel

Báró Thaxis Emil, báró Thaxis József hon- 
védallábornagy fia nemcsak regényes élet
módja. bánom éredekesnevú feleséget révén 
vált híressé. Báró Thaxis

egyik a legszebb és legelegánsabb magyar 
férfiaknak,

aki élete jórészét külföldön töltötte. Hosszabb 
időn át lakott Bécsben is, ahol versenyistállója 
volt. Irigylésrcméltó nagyúri életet élt s min
denütt már puszta megjelenésével sikert ért eL 
A nők rajongtak érte. Első felesége a leggaz
dagabb nagyiparos leánya,

báró Groedel Dóra
volt

Évekkel ezelőtt a társasági életet sokat fog- 
lulkozlalta báró Groedel Dóra és báró Thaxis 
Emil házassága, nemsokára pedig ugyancsuk 
ui ő neveik foglalkoztatták a pesti társasági 
köröket: amidőn a liúzaslórsak

elváltak
egymástól. Báró Thaxis Emilről azután egy 
darabig nem sokat beszéllek s nem írlak, csu
pán nagyvonalú életmódjáról érkeztek hírek 
Ide a külföldről. A legérdekesebb bír néhúin 
évvel ezelőtt a fess, fiatal báró újabb házassá
gáról szólott. Eleinte csak pletykák keringtek 
az uj házasságról, de rövidesen hivatalosan is 
megerősítették a hírt, mely szerint

báró Thaxis Emil nőül vette a néhány hó
nappal elhunyt Tusar c*ch mlnlszterclnOk 

Özvegyét.
A Mró és a cseh miniszterelnök özvegyének 

házassága azonban nem volt boldog, nem
sokára el is váltak a házastársak. Báró Thaxis 

A helyszínre kiszállt rendőri bizottság felbon
totta a rendőrséghez intézett búcsúlevelet, 
amelyből kitűnt, hogy nz öngyilkos azért je
lentette be magát a szálló bejelentő lapján vi
dékinek. hogy ezáltal tévedésbe ejtse a szálló 
személyzetét és megnehezítse a rendőrségi ngo- 
mozást.

öngyilkosságának okáról Eckstein a levél
ben említést nem telt, csupán annyit irt. hogy 
a mérget nagy fáradtság árán ő szerezte és 
annak kiszolgáltatásáért senkit nem terhel fe
lelősség. A rendőrség ar öngyilkosság ügyében 
megindította a nyomozást.

a magyar áru már jobb és olcsóbb, mint a 
külfOldL

Csak dicséret Illeti ezért a Magyar Divatcsar
nok tulajdonosait és felháborodással kell vista- 
utasilani azokat a gyanúsításokat és támadáso
kat, amelyek a „Magyar hét“ miatt a Divat
csarnokot érték. A Magyar Divatcsarnokban

publikum valóban magyar iparcikkeket vá
sárolhat

és pontosan megmondják neki azt Is, hogy me
lyik áru melyik hazai gyárból származik. Mé
lyen elszomorító dolog, hogy amikor a magyar 
kereskedelem és ipar teljes barátsággal megér
tik egymást és akadnak kereskedők, akik üt- 
letükl>en igaz hnzafias érzést és felfogást visz
nek bele, akkor ezért még a tényeknek meg nem 
felelő vádaskodással illetik őket. Ismételjük, 
mi a Magyar Divatcsarnok akcióját a magyat 
ipar érdekében való szép és okos akciónak 
tartjuk és úttörő kis<5rletet látunk benne.

ezután bosszú ideig élt külföldön. idejének 
nagyrészét monteearlói villájában töltötte, mig 
végű] mintegy két béllel ezelőtt hazaérkezett 
Budapestre $ a Gellérl-szállóban szállt meg. 
Nem egyedül, hanem egy dúsgazdag, szép, elő
kelő holland nő társaságában. Az asszony, M. 
S. Huetiny, kinek első férje dr. Herlnga, bires* 
nevű hágai ügyvéd volt, Budapesten a negye
dik kerületi anyakönyvezclőség előtt szomba
ton

diszpenzácló mellett házasságot kötött a 
báróval.

A fiatal házaspár vasárnap már el is utazott 
Budapestről, a Riviéra egyik leggyönyörűbb 
helyére. Cap Martinba, ahol a legszebb villa 
ti'lnjdonosnőjc az előkelő hollandi uriasszony. 
Thaxis Emil báró felesége.

Meinl kávé
lúree Stars
Illa.oa keverék, hozzáértők és ínyencek 
mára, a iegdnomahb nromáju faltokból ftaaaai 
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Meghalt Pálífy Dániel

Szeged, március 4.
Vasárnap délelölt tiz órakor hosszú szén 

védés után meghűlt Pálffy Dániel, a szegedi 
kormány volt álamlilkára, az Ipartestületek 
Országos Szövetségének elnöke. PálfTy egy 
év óin betegeskedett, gyomorrákban szén- 
védett, operációt hajtottuk rajta végre • a 
műtét után látszólag visszanyerte egészégét. 
Nemrég nősült másodízben, azonban állapo
tának rosszabbodása miatt feleségétől el
vált Pálffy, aki hosszas küzdelmeket fejtett 
ki nz iparosélct terén, tiszteletbeli tagja volt 
a szegedi kamarának, elnöke volt a szegedi 
ipartestületnek, nagyszabású és nagyjelen
tőségű ipnri mozgalmakban vett részt, ame
lyek során többizbrn szembekerült az ipa- 
rostársadalom nagy vezérével, Hadik János 
grö/Jal is. Az utóbbi időben teljesen kikap
csolódott nz nktiv mozgalmakból. Egy hó
nappal ezelőtt rendkívül betegen, teljesen 
lesoványodva felvétette magát a szegedi 
kórházba.
Állapota folytonosan rosszabbodott, vasár
nap hajnalban bekövetkezett az agónia és 
tiz órakor Pálffy Dániel meghalt.

I’álíTy Dániel — az első nemzctr’vülé.uw 
Szeged képviselője volt, legutóbb az egysé- 
gespártj listán kisebbségben maradt, min 
az iparosság képviseletében kanotl helyet n 
felsőházban. Felsőházi mandátumát azon 
bán mcgpeticionállrtk és megsemini'itetlék 
Az íij választási küzdelemben PálíTy mái 
nem vehetett részt. Temetése március ő-án 
kedden délután három órukor lesz a szegedi 
ipartestület székházából.

— Durlnl dl Monza őrgróf Olaszország 
budapesti követe vusárnap este megcáfolta 
az olasz-osztrák hadüzenetről szóló lilrt Va
sárnap este különféle híradások alapján 
futótűzként terjedt cl a fővárosban az a hir 
hogy Olaszország hadat üzent Ausztriának 
és már arról is beszéltek, hogy az olasz 
csapatok átlépték a Drcnncr hágót. A Hétfői 
Napló bécsi szerkesztősége megcáfolta ezt a 
hírt. A késő éjszakai órákban közvetlenül 
Durini di Monza őrgrófhoz. Olaszország bu
dapesti követéhez fordultunk felvilágosi- 
fásért. A követ, uki már pihenőre tért, tit
kárja utján adta át azt az üzenetet a 
Hétfői Naplónak, bogy az elterjedt hírek 
valótlunok és a leghatározottabban megcá
folta az állítólagos hadüzenet hírét.

— Időjárás. A Meteorologiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Jobbára borús és inkább enyhe 
idő várható.

—• Walho kflingymlnlszter vasárnap Gcnfbc 
érkezeti. Genfitől jelentik, hogy Walko Lajos 
külügyminiszter vasárnap este Genfbc érke
zett

— A Lipótvárosi kaszinó közgyűlése. Va
sárnap zajlott le a Lipótvárosi Kaszinó liszt
új itó közgyűlése n tagok óriási érdeklődése 
melleit. Párkány Sándor dr., Szegő Ferenc 
dr., Ilay Ernő dr., Káldor Ernő és Vidd 
Jenő felszólalásai után déli félegy órakor 
sor kerüli a választásokra, amelyek esti bél 
órakor nyerlek befejezést. A szavazatok ösz- 
szvszámiálása után kilenc órakor hirdették 
ki az eredményt, mely szerint a hivatalos 
lista — u régi vezetőség — nagy fölény
nyel győzött az ellenzéki lista fölött

— A Széchenyi népgyógyfürdő női osz- 
tálya megnyílik folyó hó 5-én délelőtt II 
órukor. Belépődíj I pengő.

— Bcrzevlczy Albert dr. fényképét leplezte 
le vasárnap a Nemzeti Torna Egylet A Nem
zeti Torna Egylet, a legrégibb magyar loniász- 
cgyoiüMa vasárnap este tartotta meg hagyo
mányos dlszlornáját a Nemzeti Tornacsarnok
ban. A dhztornn keretében leplezték le ünnepé
lyesen lletzevic.zy Albert dr. arcképét, aki tiz 
íven kercsrtül volt az egyesület elnöke. Az 
egyesület tornászni a zenés sznhad gyakorlato
kon kívül minlacsapaltomát mutatlak be, de 
nagy tetszést árulták a hölgyek és a kisgyerme
kek ritmikus gyakorlatul Is.
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Letartóztattak egy
Az 'utóbbi időben rendkívül sok bűnvádi 

feljelentés érkezett ■ rendőrségre, umelvck 
arról számoltak be, hogy az óceán haladó 
'eherkocsikról, pályaudvarokon és hajóállo
másokon, rakodás közben rendkívül nagy
mennyiségű ára lünik el. A nyomozás során 
■ikerüit elfogni vnsárnap délelőtt ifjú Mar
isok András volt magántisztviselőt, akt a fő
kapitányságon a kihallgatásakor rövidesen 
beismerte, hogy hosszabb Idő óta ö követte 
el ezeket a sorozatos lolvajlásokat.

Martsek beismerte, hogy néhány hónap 
pal ezelőtt egy előkelő fővárosi iparvállalat
nál mint tisztviselő volt alkalmazásban, de 
miután állását elvesztette, kénytelen volt al-

— A klsantant külügyminiszterei vasár
nap már tanácskoztak Géniben. Gonfből je
lentik: A kisantant külügyminiszterei vu- 
■árnap délután félháromtól hétig tanács- 
koztnk a Hotel des Berguesben. kommüni
kéjük szerint eszmecserét folytattak az ál
talános politikai helyzetről és megállapítot
ták a politikai kérdésekben követendő ma
gatartásukat. A kommüniké szerint ismétel
ten konstatálták né eleik teljes megegye- 
■gyezését.

— Rassay Károly hazaérkezett. Rassay 
Károly hathetes külföldi útjáról vasárnap 
délelőtt visszaérkezett Budapestre. A pálya
udvaron több képviselőtársa, hívei és bará
tai várták a Független Nemzeti Demokrata
párt elnökét, aki vasárnap délután pártjá
nak tagjaival már tanácskozást is folytatott, 
tekintettel arra, hogy Bródy Ernő hétfőn 
reggel a főváros képviseletében Amerikába 
utazik.

— Tavaszi szín pompában a Petőfi Sándor- 
utea. Nagy feltűnést kellenek László és Fekete 
cég kirakatai, melyekben szebbnél-szebb, 
xzinösszeállilásaiban is felülmúlhatatlan ta
vaszi kelmeujdonságok láthatók és az utcá
nak a tavasz varázslatos illúzióját kölcsön
zik.

— Gyászistentisztelet a háborúban elesett 
német liőükérL A német ev. ref hitközség 
Hold-utcai templomában vasárnap déldőlt ke
gyeletet gyászistentisztelet volt a háborúban 
elesett katonák emlékezetére, amelyen Báron 
Hant von Sebőn követ Is megjelent. Az ünnepi 
szenlbcszédct Pastor Mariin Schmtdt mon
dotta.

— Tisztiorvosok nagygyűlése. Az Országos 
Orvosszövetség kebelében vasárnap megalakult 
a tisztiorvosi szakosztály. Csilléry András el
nöki megnyitója után megválasztották a veze
tőséget, amelynek elnöke Éhn Kálmán ország
gyűlést képviselő lett. Ezután aktuális problé
mákat vitatlak meg.

— Megőrült egy pincér az utcán. A vasár
napra virradó éjszaka Eger egyik utcáján 
feltűnő módon viselkedett Szívók Béla pin
cér. Az örszemes rendőr előállította a rend
őrségre, ahol megállapították, hogy elmebe
teg, mire beszállították a városi kórházba.

— A Grünbaum A. Adolf nő-leányka felöltő- 
s ruhaúruhás, amelynek Kirúly-utca 13. szám 

ilalli nagykereskedését régóta előnyösen, ismeri 
» nagyközönség, uj áruházat nyitott a Rákóczi
ul 28. szám alatt. Az uj áruház megnyitása fé
nyes külsőségek között folyt le, mindenki meg
csodálta az uj Grünbaum-bolt fényűző kiállítá
sát és a közönség máris szcreletébe íogadtn az 
uj üzletet. Árui minőségével és árai olcsóságá
val hódította meg uz uj Grünbaum áruház a 
publikumot.

— Aa Erzsébetvárosi Kaszinó közgyűlése. 
Az Erzsébetvárosi Kaszinó vasárnap délelőtt 
tartotta évi rendes közgyűlését Ugrón Gábor 
elnöklésévol. A nagyszámban megjelent tagok 
lelkes ünnepségben részesítették a kaszinó el
nökét, akinek érdemeit dr. Fejtő Alfréd ügyész 
szép beszédben méltatta.

— Négy évea a Piarista Szövetség. A Pia 
risla Diákszövetség vasárnap délelőtt tartotta 
negyedik évi közgyűlését a piarista főgimná
zium előadótermében Sipőez Jenő dr. polgár
mester elnökléaével. Purebl Győző, a szövetség 
főtitkára ismertette az évi jelentést, mejd 
Degré Miklós dr. társelnök, a kir. Ítélőtábla 
elnöke köszöntötte Sipőez Jenő dr. polgár
mestert, aki hétfőn a Kossutli-zarándokbliott- 
sággal Amerikába Indul.

— Műnk Ernő téglagyárt Igazgató fele
sége vllágltógázzal megmérgeztc magát. 
VunA Ernő téglagyári igazgató ma ebéd 
után eltávozott a Kruspér-ulca 10. számú 
házban levő lakásáról azzal, hogy a szom
szédban lakó édesapját megy meglátogatni. 
Felesége otlhonmaradt azzal az ürüggyel, 
hogy beteg. Az igazgató arra gondolt, hogy 
múló rosszullétről van szó és nyugodtan 
eltávozott Este nyolc óra tájban tért haza 
édesapjától. Mikor benyitott a lakásba, az 
előszobában nehéz, fojtó gázszag terjengett. 
A gáz érezhetően a becsukott konyhaajtó 
mögül szivárgott ki. Rosszat sejtve, benyi
tott a konyhába, ahol megdöbbentő látvány 
fogadta: a konyha padlóján viaszsárga arc
cal, eszméletlenül feküdt a felesége, közvet
lenül a gázvezeték mellett, amelynek csapja 
ki volt nyitva Műnk rémülten szaladt a te- 
lefónhoz és értesítette a mentőket A men- 
lők néhány perc múlva megérkeztek, segí
teni azonban már nem tudtak. Mánk Ernőné 
szüleiéit Rosinger Adélt a kilóduló gáz meg
fojtotta. A szerencsétlen végeiért urlastzony 
holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították. A konyki asztalán hozzátarto- 
’óihoz címzett három levelet találtak. A 
búcsúlevelekben Munkné bejelenti, hogy 
megválik nz élettől, mert változott anyagi 
helyzetükben nem bírja el ai életet

elzüllőtt tisztviselőt
kai mi munkával tengetni az életét. így se 
tudta megkeresni a legszükségesebb minden
napit, és már-már azon volt, hogy

M já ikeré vd vet végei éleiének, 
de az utolsó percben lopásra határóztú el 
magát és az első sikerült kísérlet után, to
vább folytatta a fosztogatást, mig végül ki
zárólag erre a kereseti forrásra rendezke
dett be. Martsek kihallgatásakor megnevezte 
mindazokat az orgazdákat, akiknek a segit 
ségével ér étek# itatta a lopott holmikat. Be
ismerő vallomása után letartóztatták, az 
orgazdák ellen pedig megindították az el
járást

— Holnap szállítják át GbUlány József bárót 
az Ügyészségre. A váltóhamisítással vádol! 
Ghilláng József bárót a vasárnapra virradó 
éjszukát is a főkapitányság 200. számú cellá
jában töltötte. Ma már nem is vezették kihall 
gáláira, mert tegnap* kihallgatása során rész 
telesen felelt a hozzáintézetl kérdésekre és ki
jelentette, hogy az ellene emelt vádpontokról 
a vizsgálóbíró előtt nyPátkozik teljes részle
tességgel. Ghilláng Józsefnek a forgalomba ke
rült állítólagos hamis váltókkal kapcsolatos 
felelőssége még nincs végképpen tisztázva. 
Anyósa, özvegy Jeneg Jótsefné, akinek a neve 
a váltókon szerepel, a váltóperek során kije
lentette ugyan, hogy az aláírás nem az ő 
kezevonásátől származik, amennyiben azon 
bán most utólag kijelenti, hogy engedélyt 
adott vejének a név aláírására, akkor Chilid ni; 
báró mentesül a felelősség alól és megszűnik 
ellene az eljárás. Beavatott ismerősei körében 
különben is úgy tudják, hogy a család rendezi 
n váltók összegét, annál is inkább, mert a 
hitelezők hajlandók engedni a követelésekből. 
Ghillány bárót előreláthatólag holnap szállll- 
!ák át az ügyészség fogházába és a vizsgáló 
bíró dönt majd további sorsáról az ügy fejle
ményeihez képest.

— Farkasok pusztítanak a Mátrában. 
Gyöngyösről jelentik : Az egri érsekség 
gyönfgyössolymosi erdejében több szarvas és 
Őz hullát találtak, amiből arra követi értet
lek, hogy a Mátra erdőségeiben ismét far
kasok pusztítanak. Hogy bizonyságot sze
rezzenek, sztrichninne! mérgezett birkahúst 
tettek ki csalétkül és másnap nem messze a 
helytől, megtaláltak a sztrichnintől elpusz
tult hatalmas nösténvfarkas hulláját. A hir 
a környékbeli falvakban nagy riadalmat 
okozott éí a hatóságok intézkedtek a farka
sok kiirtására.

*- A Baross Szövetség taggyűlése. A Baross 
Szövetség vasárnap délelőtt Deák Ferenc-utcai 
helyiségben taggyűlést tartott az ipartestületi 
reform és a Kézművesipari Kamara létesítésé
nek tárgyában. Kossal ka János országgyűlési 
képviselő elnök, megnyitója után Jaszanovlts 
Géza titkár felolvasta a tcrevzetel, amelyet a 
gyűlés több Ing hozzászólása után — némi 
változtatással elfogadott. Ezután Frühwirth 
Mátyás országgyűlési képviselő számolt be az 
iparos képviselő blokk parlamenti működésé
ről és vázolta a blokk programját, Perlaky 
György országgyűlési képviselő pedig az ősz- 
szcs ipari érdekképviseletek együtt működésé
nek szükségességét hangoztatta.

— Bigámia miatt őrizetbe vettek egy 
munkást. Takács István állványozó fele
sége, született Fogd Julin, aki Kerepesen la
kik, bejelentette a rendőrségen, hogy (érj 
bigámiát követett cl. Takács Istvánt előállí
tották o főkapitányságra, ahol beismerő val
lomás tett. Elmondotta, hogy néhány észten 
dővcl ezelőtt meghalt az első felesége. Ek
kor feleségül vette Hatos Mária munkásnőt 
Később megismerkedett Fogd Júliával, aki 
előtt elhallgatta, hogy már nős ember és a 
hatóságok kijátszásával vele Is házasságot 
kötött. Hatos Máriát azóta kerülte és az el
hagyott asszony nem tudta, hogy még egy 
felesége van. A bigámiát elkövetett műn 
kást őrizetbe vették.

— A pécsi kereskedelmi testűiéi üdvö
zölte Sándor Pált és Fábiánt Vasárnap dél
előtt tartotta a pécsi kereskedők testületé 
tízéves jubiláris közgyűlését Fürst Gyuln 
kereskedelmi tanácsos elnöki megnyitó já 
jóban éles szavakkal kritizálta a kormány 
adópolitikáját, követelte az egyfázisú for
galmi odó rendszer bevezetését Az OMKE 
nevében Nádor Jenő a kormány adópoliti
káját kritizálta, majd Hamerlg József fel
szólalása után Bariba József indítványára 
egyhangúan elhatározták, hogy Fábián Béla 
és Sándor Pál országgyűlési képviselőket 
táviratilag üdvőzllk.

— Tizenöt diákkal felborult egy autóbusz 
Szombat este a bonyhádi zsidó nőegylet 
jótékonycélu bált rendezett, melyre meg
hívtak tizenöt pécsi egyetemi hallgatót is. 
A diákok szmokingba frakkba öltöze egy 
autóbuszon indultak el a bálra. Érdnél az 
autóbusz felborult s a diákok ar árokba 
fordultak, de komolyabb bajuk egyiknek 
sem történt.

— Főlavaltík a Déli Végek Szent Korona ku
páját. Szegedről jelentik: Ünnopi külsőségek 
között avatta fel vasárnap a Délmagyarországi 
Labdarugók AhzöveUége a városközi mérkőzé
sekre kiirt Déli Végek Szent Korona kupáját. 
Az ünnepélyen a kultuszminisztériumot Sehivő- 
dér Ervin dr. h. államtitkár képviselte.

— Házasság. Bognár Bözsike és Blum Miksa 
vasárnap délben a dohányutcai Izr. templom
ban tartották esküvőjüket.

— Kárpitosok közgyűlése. A kárpitos* és 
taszományos mesterek országos szövet ség* 

vasárnap délelőtt tartott* III. év! közgyűlését. 
KArf,.hn* <v”'- Maadolna-u.

(—) A Magyar Leszámítoló éa Pénzváltó 
Bank e bó 3-án tartotta Madarassy-Beck Mar- 
cél báró dr. elnöklete alatt őtvennyolcadik 
rendes közgyűlését. Az igazgatóság állal elő
terjesztett 1927. évi mérlegel a közgyűlés eL 
fogadta és elhatározta, hogy a kimutatott 
2,367.141.37 pengő tiszta nyereségből az 5R. 
számú részvényszelvény darabonként 6 pengő 
50 fillérrel (az előző évi 6 pengővel szemben) 
kerüljön március 5-től kezdődöleg beváltásra. 
A további határozat szerint a tiszta nyereség* 
bői a rendes tartalékalap javára 150.000 pen
gő, a bank alkalmazottainak nyugdíjalapja ja
vára 400 000 pengő, a Madarassy-Beck Miksa 
báró alap javára 50.000 pengő fog fordittalní, 
míg 33.306 84 pengő az 1928. üzlelév számié- 
:ára vitetik elő. A közgyűlés hozzájárult az 
igazgatóság azön javaslatához is, hogy a nyug- 
dijátértékelési arányszám — amely az dmult 
évi közgyűlésen 40%-ról 45%-ra lett felemelve 
— ezúttal ismét 5%-kal 50%-ra emeltessék. 
Az igazgatóság uj tagjául Huszár Károly volt 
miniszterelnök választatott meg.

(—) Ab Angol—Magyar Bank Rt XXXVU. 
évi rendes közgyűlése jóváhagyta az 1927. Qr- 
letév mérlegét és az igazgatóság összes javas
latait elfogadva, elhatározta, hogy a kimuta
tott 2,232.818.71 P tiszta nyereségből osztalé
kul 1,560.000.— P, vagyis 50. —P n é. részvé
nyenként 6 50 P fizettessék ki március S-átóJ 
kezdve. A közgyűlés elfogadta az igazgatóság
nak azt az indítványát, hogy a nyugdijarAuy- 
szám 30%-ról 50%-ra emeltessék fel.

(—) A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
Lengyelországban érdekeltséget vállalt nz or
szág egyik legtekintélyesebb bankjánál, a Bank 
Handlotvy Warstawle varsói Intézetnél, mely
nek alaptő' éje 20 millió zloty. Az Intézet igaz
gatóságában a Pesti Magyar Kereskedelmi Bán

ót Conrád Ottó ügyvezető Igazgató fogja kép. 
viselni.

(—) A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár részvényesei e hó 3-án, Wolfner József 
igazgatósógi elnök vezetése mellett tartották 
•neg LVII-ik évi közgyűlésüket. Az igazgatóság 
összes javaslatait h közgyűlés változatlanul eL 
fogadta és elhatározta, hogy a kimutatott 
1.6(19.015.96 pengő nyereségből osztalékul az 
1027. évre e hó 5-étő| kezdve részvényenként a 
"avalyj 4.50 pengővel szemben, 5.50 pengő fizet
tessék, az évkózíieii mar 100.000 pengővel gya- 
ranltott nyugdijlarlalék további növelésére 
tOÖ.OOO pengő, a rendes tartalék javára 220.000 
pengő és az alkalmazóiak segélyezésére szánt., 
szintén évközben már 50.000 pengővel dotált 
alap kiegészítésére 32 313.26 pengő fordittas- 
sék. A közgyűlés az igazgatóságba Hodossy 
Sándor dr.-t, Pucher htvánú Schanzer Ignácot, 
Surúnyi Miklós dr.-t, Wekerle Sándor dr.-t és 
Wolfner Józsefet, az igazgatóság eddigi tagjait 
ismét és uj tagokul Liebieg Tivadar és Pollack- 
Pnrnegg Félix báró nagyiparosokat egyhangú
lag beválasztotta.

1 11
Budapesti iigetőversenyek 

Tavaszi handicap
/ Balaton. 2. Vidor. 3. Ircsi

Vssirnsv kezdődtek az Idei tavaszt aaetővertttm*. 
A nap lóversenye a szokásos Tavaszi hamlican 
TlMntRv ló. Aíice (Kovák). Avaníi I. (Szetöth). Balaton 
(Kovács II.) Bába (Fischer). Jakab (Fi(yó). Ircsi (Ma. 
szár I) Bráma (Katlinka). Ovár (Zvillinaer). varia 
(Mnrsclifil). Werndorí (Kovács I.), C'ranak (Maszár F ). 
Bandi (Wtesner). V.dor (Cassolini) és Kairó (Bankó áll
tak starthoz. De tulajdonkénen csak 3 ló Indult, mert 
nz intilás elölt Avanli I. megbotlott, ledobta hajlóját, 
kocsija Összetört ég iuv a versenyben nem veit részt.

A részletes eredménv a kővetkező: I. futam: 1. Dana 
(2 reá) Kalbnka. 2. Comtessc Pro Patria (2) Tomann. 
3. Rebeka (3) Kovács I. F. m. Kamélia. 10:12 olasz 
10:30. — II. Futam: t. Bazsalikom :1V4) Marton. 2. Síp. 
ván (2) Maszár. 3. Blanka M. (4) Fltvó. F. m.: Jazmira. 
Árpád. L'amoureuse. 10:32. 18. 15. olasz 10:32. — Hl Fu
tam; 1. Erzsók asszonv (6) Zwillnaer. 2. Carámán* 
(hlmmv (2) Benkó. 3. Anion (1’4 reá) Kovák. F. m. 
Csoncor G., Lövésen. 10;i>7, 41. 20. olasz 10;38. — |V. 
Fu'am; 1. Balalon (4) Kovács II.. 2. Vidor (4) Cassolhü. 
3 Iríst (8) Maszár I. F. m. Ovár. Jakab. Bráma. AUce. 
Uranak. Kairó. AVerndorf. Bába. Varázs. Bandi. Avanti 
I. 10:84. 20. 25. 57. olnsz 10,75. - V. Futam; 1. Horpnca 
(2 reá) Maszár F.. 2. Ottléav (3) KaBinka. 3 Aranka II. 
(0) Maczár I. F. m. Misa Frnnelska. 10.15. olasz 10;23. — 
VI. Futam. 1. Alsó Reancr (8) La-idon. 2. Melle (2) Frit, 
•). Aranka (pari) lloümann. F. m. Bohusz. l0;20. óláig 
t0;33.

<1

Kárpitosán), vas- 
és rézbutorgyára

ŰICHMER JA'NOÓ
eoMgts*. Eranc-korn to. 

KW tettín* «im. anutbn phu,

Uj rezsim!
Uj szellem! 

Kávéházi árak! 
Pompás hangulati 

Minden reggel J óráig nyitva 

t C3SlnÚ-ban 
(ezelőtt Táncpalota)

HÉVAI-UTCA IS. SZÁM
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Meskó Zoltán 
a falu bajairól beszélt a köz
ségek kongresszusának záró

ülésén
Vasárnap délelőtt tiz órakor folytatták a 

falu Szövetség rendezésében tegnap megkez
dett országos községi kongresszust az újváros
bán közgyűlési termében.

Schándl Károly földművelésügyi miniszte 
tfumi álamtitkár elnöki megnyitója után Dr. 
fajtág Mihály, a Falu Szövetség Igazgatója, 
Uínertette a szakbizottságok tegnapi üléseinek 
határozati javaslatait.

Meskó Zoltán képviselő, a Szövetség társ
elnöke beszélt ezután a Falu Szövetség orszá
gos szervezésének Jelentőségéről

__ Felébredt a magyar falu -- kezdte beszé
lt _ a hosszú téli álmából, de most sem a 
hivő szóra, hanem felébresztették a falvaknak 
immár tűrhetetlen bajai. Most, hogy az első 
megmozdulás megtörtént, nem szabad abba
hagyni a megkezdett munkát. Egy táborba kell 
tömöríteni minden magyar falu lakóját. De 
abbén a táborban van a helye a magyar mező
gazdasági munkásságnak is, ami mindnyájunk 
érdeke. Hallják ezt meg a mezőgazdasági mun
kások, akiket tárt karokkal várunk és a leg
közelebb már első sorainkban óhajtjuk őkel 
látni.

Ki keli a kultúra jótéteményeit vinni a 
falvakba — folytatta ■— s nem szabad tűrni, 
hogy a maggar gazda gyermekei fiatalon pusz
tuljanak el orvos és patika nélkül. Fontos 
ugyan az autóutak épitése, de ezt meg kell 
előznie a kocsiutak és a községi utak rendbe
hozatalának, mert sajnos, néha egyik község
ből a másikba nem tehet eljutni a feneketlen 
sár miatt Eleget adózik a vidék ahhoz, hogy 
annak legalább a kamataiból fedezzék az utak 
javítását.

A lelkes ovációval fogadott beszéd után 
Schandl Károly zárószavai következtek. Indít
ványára elhatározta a kongresszus, hogy hő 
dőlő táviratot küld a Kormányzónak és a föld- 
tnivclésSgyi miniszternek, akik a falu minden 
baját szivükön viselik.

Vasárnap reggel az Uj Szt. János 
kórházban meghalt az öngyilkos 

Kemény Ottó tanító
•1

Szombaton éjjel a PálfTy-tér 2. számú ház 
előtti villamosmegállónál Kemény Ottó 26 
éves fővárosi tanító öngyilkosságot követett 
el : Frommer-pisztolyával mellbe lőtte ma
gát. A mentők Keményt eszméletlenül súlyos 
állapotban az Uj Szent J'nos-kórházba szál
lították. ahol a szerencsétlen fiatal tanító,

anélkUI, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, vasárnap reggel meghalt.

Kemény Oltó édesanyjával özvegy Kemény 
fmrénével 1918-ban menekült Erdélyből Bu
dapestre. A fővárosban a Fő-utca 12. szám 
alatti házban Degré AndoréknáJ béreltek Iá
kést és azóta is itt laknak. Kemény Ottó há
rom év óta ideiglenes fővárosi tanító ; a 
Wesselényi-utcai polgári iskolában délutá
nonként a tanoncokat oktatta és mostaná
ban várta, hogy rendes tanítónak nevezzék 
ki. Édesanyja a Kono/d-féle vegytisztító cég 
alkalmazottja. Szolidah. rendezeti anyagi vi- 
szönyok között beosztott életet éllek. A fia
talember minden idejét tanulásnak szentelte. 
Pár hónap előtt Kemény Ottó megismerke
dett egy fiatal urileánnyal, akivel nemrégi
ben eljegyezte magát.

Az öngyilkosság elkövetését megelőző na
pokban nem tapasztaltak a fiatal tanító vi
selkedésén semmiféle olyan feltűnő válto

A Budapest—gvékényesi személy
vonat ráfutott egy elszabadult 

marhacsordára
Vasámapra virradó éjszaka könnyen vég

zetessé válható baleset történt a Budapest— 
gyékényes! személyvonattal, amelynek kö
vetkeztében a Gyékényesről Budapestre ér
kező ellenvonat vasárnap délelőtt kétórai 
késéssel futott be a Keleti pályaudvarra.

Szombaton este 9 óra 10 perckor indult 
el az 1020. számú személy vonat Gyékényes

zást, amelyből végzetes szándékára követ
keztethettek volna. Szombat este frakkba 
öltözött és közölte édesanyjával, hogy

bálba megy.
Özvegy Kemény Tmréné vasárnap reggel 

ijedten vette észre, hogy még nem jött haza 
a fia, aki pedig m'skor rendszerint korán 
szokott hazatérni Félelem fogta el és gya
núja csakhamar szomorú módon nyert be- 
igazolást. amikor az Uj Szent János-kórház 
egyik alkalmazottja közölte vele, hogy fia 
a kórházban fekszik, özv. Keményné kétség
beesetten sietett a kórházba, de mire odaért 
fia már meg is halt, özvegy Kemény Imré
nél borzalmasan lesújtotta fia érthetetlen 
öngyilkossága, amelynek egyedüli valószínű 
magyarázata az, hogy

menyasszonyával összeveszett.

Ezt a feltevést támogatja az a tény is, hogy 
délelőtt egy feldúlt arcú fiatal nö jelent meg 
a kórházban, aki Kemény Ottó

menyasszonyának mondotta magát 
és zokogva vette tudomásul a fiatalember 
elhunytat.

A rejtélyes öngyilkosság okának megálla- 
■ pítására a rendőrség is megindította a nyo- 
I mozást.

felé. Éjszaka fél kettőkor ért a vonat Szá
razd állomásra. A szomszédos földbirtokról 
eddig még ismeretlen módon elszabadult egy 
marhacsorda, amelyet visszatartani igyekez
tek a megrémült béresek. A marhacsorda 
éppen az úttestet keresztező sínekre ért, 
amikor a 1020-as személyvonat elhagyta 
Szárazd állomást és teljes sebességgel robo-

Eiiyn Slenn
Amerika legszebb táncosnője a

ROYAL ORFEUMBAN
Kezdete 8 órakor. Telefon J. 421-88.

golt a nyílt pályán.

A robogó vonat belegázolt a csordába.

Az állatok rémült bőgőssel menekültek a 
sínekről, azonban igy is 14 tehén került » 
kerekek alá, amelyek összero”csolták ar 
állatok testét. Pillanatok alatt véres husgo- 
.nolyag borította a sir.eket.

Az ÖsszcUtközés következtében ki sik
lott a mozdony.

A kocsik recsegve-ropogva összefutottak. .< 
zsúfolt vonaton fejvesztett pánik keletke. 
zett. Az utasok halálrarémültcn ugráltak le 
a vagonokból és

riudtan álltak a káoszban.

ű rémülettől bőgve, vadai rohanó marha* 
csorda és a kisiklott mozdony láttára. Az 
összeütközés ereje heves volt ugyan, szeren
csére azonban az utasoknak nem történt 
baja, egvedül a mozdony fűtője szenvedett 
könnyebb sérülést Szárazáról telefonáltak 
Kaposvárra, ahonnan

segélyvonal érkezett
Megfeszített munkával három óra alatt si
került visszahelyezni a sínekre a mozdonyt 
és a vonat elindult Gyékényes felé. Ezen a 
vonalszakaszon azonban csak egy sínpár 
van és ezért

a Gyékényesről Budapest felé haladó 
1019-cs száma személwonat kénytelen 

volt vesztegelni,

mig a bajba került vonat útja szabad lett és 
tovább indulhatott. Az ellenvonat igv reggel 
hal óra helnelt fel 10 órakor futott be a ke* 
lett pályaudvarra.

ti
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Molnár Ferenc átférje 
Góth Sándorral az Olympia 

premierjének színpadán
Molnár Ferenc ismételt szemrehányással illette Góth Sándort, aki 
airógö.csöt kaoott a színpadon, a leeresztett függöny mögött — 
A premier felfokozott izgalmában tört ki és simái! el az altér

A jelen pillanatban az egész müveit világ 
sajtója ünnepli Molnár Ferencet és leg
újabb darabja, az „Olympia" sikerének 
híre kábelogrammon keresztül mozgásba 
hozta b netvyorki és a cliikagói rotációs gé
peket is. Négy külföldi direktor várta
leste az alkalmas pillanatot, amikor Molnár 
Ferenccel aláírathatják az „Olympia" elő 
adási Jogáról szóló megállapodást. Gilberl 
Miller, az egyik legnagyobb amerikui tröszt 
vezére pedig házifőpróbákkal együtt össze 
sen hétszer nézte eddig meg az uj Molnár 
vígjátékot, nyilván azzal a szándékkal, hogy 
Newyorkban a magyar előadásnak hü má
sát tutija majd nyújtani. Molnár Ferncc ün
neplése a legteljesebb harmóniában folyt le, 

’ * j harmó-
estéjén

de sajnos azonban az, bogy ebbe a 
niába az „Olympia" premiérjénck 
sajnálatos diszharmónia is vegyült.

Jót Informált színházi körökben 
nem beszélnek, mint erről az

afférról, amely Molnár Ferenc éa 
Sándor között támadt 

az Olympia premiérjének izgalmas légköré- 
bne. Azok, akik jól ismerik Molnár Ferenc 
és Góth Sándor kölcsönös tiszteleten ala
puló meleg barátságát, lehetetlennek és 
szinte megmagyarázhatatlannak találják 
azt, hogy a világhírű magyar szerző és a 
magyar színészetet és rendezést méltán re
prezentáló Góth Sándor közölt a

színpad függönyei között hangos szó
váltás, egyre hevesebbé váló vita kere

kedjék
éppen azon az estén, amely mindkettőjük
nek a legnagyobb sikert és diadalt jelen
tette.

másról

Góth

n.
Az Olympia premierje előtt Molnár Fe

renc megkérte Góth Sándort, hogy „rendezze 
a függönyt". Ez annyit jelent, hogy Góth 
Sándor utasítása alapján Jelenjenek meg a 
Mindazok a függöny elölt, az ő rendelkezé
sére ereszkedjék le és lebbcnjen fel újra a 
bórsonydrnpéria. Góth Sándor, akire nz 
„Olympia" rendezésének nehéz feladata há
rult és aki ezt a feladatot oly fényesen ol
dotta meg, örömmel vállalta Molnár Ferenc 
megtisztelő kéréséi. Az első felvonás után 
nem kevesebbszer, mint huszonnégyszer leb- 
bent fel a függöny és nyílt ki a vasajtó, 
amely

időtartamánál fogva Is akadá’yozni lát
áson a vígjáték megkívánt menetének 

gyors tempóját.
Molnár Ferenc, akinél jobban talán senki- 
sem ügvel darrbjni előadásánál a felmerülő 
legkisebb nünnszokra is. figyelmeztette Góth 
Sándort, hogy

Zibral
6 legmulataágosabb kómlkus a
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Ertams színházt ssemányeh:

ma. netio. 
szómnak vasárnap

Csöh011

■ szenei! völeg’ny
Kedd HLPflR 

GITTA
Tra vlaía

Pántén Denevér

Szerda
A világhírű

Don Kozák Kór us
egyetlen hangversenye

csutoriok 
rorztolKutlleum Fedák-Bob herceg

elég, ba a színészek együttesen két-há- 
romszor meghajolnak a függöny elölt

Tovább kel) menni, mert az Olympia vígjá
ték üteme ezt kívánja.

Ámde a közönség nem ismerte Molnár Fe
renc tiszta szándékú intencióit, hanem sza
kadatlanul tapsolt tovább. Góth Sándor hiá
ba igyekezett az úgyis ideges és kimerült szí
nészek függönyelőtti hajlongásait megszün
tetni. a közönség egyszerűen nem engedte 
tartósan leboesálani a függönyt. A közönség 
a szünetben nem rohant a büffébe, mint ezt 
máskor szokta, hanem

a nézőtéren dobogva és tapsolva köve
telte a szerzői és a színészeket

Góth Sándor hi 'ba mondotta ezt
Molnár Ferencnek, aki egyre Ingerül
tebben tiltakozott a végtelennek látszó 

ünneplések ellen.
Ez a kis incidens volt a bevezetője a később 
kitört afférnak.

Hétfőn; a 25-ik Dybuk előadás
13.000 ember nézte meg eddig a Dybuk-ot az Uj Színház
ban. — Mágnáscsatádok a nézőtéren. — Az európai szezon 
idei favorit sikere: a Dybuk. — Egyszerre játszók: Párizs

ban, Becsben, Münchenben, Berlinben és Pesten
Zsúfolt nézőterek, táblás házak, sorozatával nck parádés külsőségeit mutatja esténként az 

érkezett el az Uj Színház szenzációs hirü Dg- (Uj Szinház nézőtere, ahol Budapest társas- 
óui-produkciója az első 25-ös jubileumhoz, életének legelőkelőbb körei, az igazi fővárosi 
Antki csudálatosán szép legendája hétfőn, már-. haut voleé, ad egymásnak találkozót és ahol 
cius 5-én. éri el a huszonötödik előadását. Ti- egy-egy estén a gróf Bethlen, Andrásig, Teleky. 
zenháromezer ember nézte meg eddig az Zichy, Eszterházy, Károlyi családok tagjai 
Uj Szinház Dybuk-jál és minden este az clra- j Sztranyaoszky államtitkár, Bezzegh-Uaszágh 
gadtatús moraja és áttapsolt felvonásközök főkapitány, a báró Kohner, báró Hatvány csa- 
inellctt gördült le a darab függönye. A Dybuk, lúdok stb neveit jegyezheti fel a szinház néző- 
— amelyet ezidőszerint egyszerre játszanak Pá- teréről a krónikás. Az Uj Szinház Dybuk-ja a 
rlsban, Bécsbcn, Münchenben, Berlinben és nagy szezonsikerek teli lendületével fut lovábl 
Pesten, — kétségtelenül az idei európai szezón a következő jubileumok felé, 
bombasikere lelt. Ennek a tüneményes siker-* —.......

* Belvárosi 

színhez> ______
| * Komikasok kabaréja. Nagy sikerrel zajlói)
le vasárnap délután a Zeneakadémián a „Ko
mikusok kabaréja" A fellépő művészeket: Kő- 
Darut, Kabart, Bársonyt, Dajbukát Ilonát, Vágó 
Erzsit. Vaszaryt, Petit, Sarkadit, fíadót, Pcthest, 
Dénesi, Érczköuyt, Szász Hát sokszor szólítot
ták a lámpák elé.

Molnár Ferenc a második felvonás szü
nete után ugyanis néhány szóban kifogá
solta az egyik főszereplő játékát, amelyet 
kissé fal temperamentumosnak talált. A 
figyelmeztetést természetesen tudomásul 
vette

a megjegyzést, amely talán a nagy pre
mier lázában kissé élesebben hangzott, 

mint máskor. Góth Sándor, aki mint mon
dottuk, egyben a darab rendezője Is, és aki
nek az első felvonós végén mór volt egy kis 
nézeteltérése Molnár Ferenccel, nagyon a 
.szivére vette a dolgot, de természetesen 
semmiféle megjegyzést nem tett Molnár Fe
renc figyelmeztetésére.

A harmadik felvonásban már Góth Sán
dor is játszott. Nem csoda, hogy izgatott 
lelkiállapotában

egyetlen Jelentéktelen szóhibái követett 
el,

amelyet a közönség természetesen észre 
sem vett, de annál inkább Molnár Ferenc, 
akiről köztudomású az. hogy szövegkönyvén 
egyetlen egy betűt sem enged változtatni. 
Molnár Ferenc úgy találta, hogy Góth Sán
dor nyelvbotlása egy helyzet pointját ütötte 
agyon, ezért a harmadik felvonás végén

szemrehányással közeledett Góth felé.

Góth Sándor alig tudott védekezni,

mert nagy felindulásában slrógörcs fog
ta el.

Molnár Ferenc látva Góth Sándor kétségbe
esését, melegen átölelte a kiváló művészt és 
könnyes szemmel vigasztalni kezdte:

— De Sándorkám, ne vedd a szivedre 
ennyire a dolgot! Nem igy gondoltam!

Közben a közönség kitartóan tapsolt és a 
darab végén isn éleiten a függöny elé ki
várta Góth Sándort és Molnár Ferencet.

Tabarin 
a liaison legjobb műsora 

Parcv a tvp stanlay 
a lármái aiMaiara am I 

The 2 Wlndsors 
a. aanunuml cperj taalal 

anny oatphv 
a ia,eiKMe.o kosi lauaua 

Rlzzt a dick Dóra tv 
U0369 sa cm

Dfines Oszkár
UJ uarcreftfca

Halta a Stany 
a teseirgsasaM tornai 1 ka uh 

ittei Ezzoia stb.

mcoi & martin
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ROYAL ORFEUMBAN
Kezdete 8 órakor. Teleién J. 421-68.

Gótb Sándor nem akar! a függöny elé 
nirnnL

Molnár Ferenc hiába unszolta a kitűnő mű
vészt, hogy harmadik felvonásbeli sikeré
nek bubérail arassa le a közönség előtt, 
Góth Sándor erre nem volt hajlandó A kö
zönség azonban Molnár Ferencet is hangos 
kiáltásokkal hívta rivalda elé, de a világ
hírű magyar iró az affér után szintén nem. 
jelentkezett.

IV.

A hangos vitára, majd az ezt követő, 
szinte meghaló drámai jelenetre természe
tesen gyorsan összegyűltek a darab többi 
szereplői ,a szinház igazgatói és benfentca 
vendégel Azonnal békítő akció indult meg, 
amely teljes eredménnyel járt. Végered
ményben

egyik fél sem bántotta meg a másikat 

hanem mindkettőjük felfokozott izgalmából 
adódott az a tónus, amely lehetővé tette a 
nézeteltérést. Góth Sándor és Molnár Fe
renc az affért követő negyedórában már ka
ronfogva siettek a szinház Wessclényi-ulcai 
mQvészbejáratánál várakozó autóhoz, amely 
őket is, mint az Olympia többi szereplőit 
Káldy vezérigazgatóékhoz röpítette — béke- 
bankettre.

Stób Zoltán. ;

Taté tón: 263-se.

színházi napló
Most, a pesti szinház] nagyhét után mér

leget készíthetünk a nagyhét eredményéről. 
Örömmel kell megállapítanunk, hogy a ma
gyar színházak premierzápora fe'áztatta a 
pesti publikum sokat emlegetett közönyét és 
a hét öt premierjét változatlan, lankadatlan, 
lelkesedéssel tapsolta át. Hogy sorba mén- 

t jünk. először az
• Andrássy-uti Szinház
I szerdai bemutatójáról kell szótanunk, amely- 
. nek nagy allrakcióju : Fedák Sári „Méegy- 

szer kérem" cimü persziflázsa és Szokolay 
Olly „Húzd rá Offenbaeh" cimü Szép He- 
lena-karikaturája voll. Itt kell megállapítani, 
hogy Szokolay Olly rendkívül sokat tanult 
rövid külföldi tartózkodása alatt és most 
meglepően kulturált színészi kvalitásokat 
árult el Az Andrássy-uti Szinház törzsgár
dája is természetesen bőven kitelt magúért.

Royal Orfeum
sűtörtök! premierje nem hozott meglepetést 

azoknak, akik Budapest egyetlen orfeuma 
műsorának állandó htugulői. Mint mindig, 
ezúttal is pompásabbnál-pompásnbb artisla- 
száinok, vakmerő, halúlraszúnt producerek és 
egy gyönyörű amerikai táncosnő, (Etlyn Glynn) 
alkotlak o műsor törzsét, amelyhez Sárosig 
Mihály, Dénes Oszkár és Solti Hermin magún- 
szálliai csatlakoztak. Külön említési énle ni el 
■gy kis tréfa, amely Posner Magdának adott 

Pénteken az egész világ színházi közön
sége fordult a

Magyar Szinház 
felé, ahol Molnár Ferenc Olympia.ja indult 
el a világsiker utján. Molnár Ferenc az 
„Olympiávul* a demokrácia lobogóját fűzte 
ki a színpadra. Nemcsak az általa hirdetett 
elvek demokráciáját, hnnem a mindenki ál
tal és mindenhol egyformán gyönyörköd
tető remekműve élvezetének mindent át
fogó liberalizmusát Az Olympia színészei 
méltó hangszerei voltak Molnár Ferenc 
szinte lehetetlenségig egyszerű, kevéshuru, 
de annál gazdagabb csengésű és annál 
messzebbhangzó csodás szimfóniájának. A 
Mól nór-p rémiére hosszú időre elveti o Ma- 
•’ynr Szinház műsorgondját, ahol még so- 
káig netn fognak gondolkodni a legköze- 
*-bbi újdonságról.
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Féld Matyi esete az ébredőkkel
Amikor a konferanszier autón menekül a közönség elől

A.UTÓNA.PJLÓ

♦ motorkeréKpar, motorcsónak es aulatma ♦
A népszerű Féld Matyi, aki az utóbbi időben 

megszokta, hogy nemcsak nyári kritikusok fog
lalkoznak vele, hanem télen is gyakran szere
pel az újság hasábjain, tegnap este akaratlanul 

újabb afférba keveredett.
Nemrég alakult a külső Józsefvárosban a 

Nagykomédia című kabaré, mely néhány nap
pal ezelőtt Féld Matyi „A Sehlexlnger flu esete 
tejkovits Katóval" cimü mókás revüjét tűzte 
tnüsorára. A kabaré előtt hatalmas plakátok 
hirdették, hogy a dm ab előtt annak szerzőjét 
Féld Matyi konferál.

A közönség örömmel fogadta Féld Matyit és 
harsogó kacagással honorálta a konferanszot. 
Matyi színházi szabadelőadúsa, amely az ak
tualitás területén mozgott, kissé a napi politi
kába kalandozott el és igy történt, hogy ön
kénytelenül a következőket mondotta a bécsi 
eseményekkel kapcsolatosan

- „Most tömörülnek a frontharcosok? A 
háborúban tömörültek volna, amikor szük

ség volt rájuk!*

A publikum ezen is jól mulatott és ezzel le
zárta Matyi aznapi konferanszi tevékenységét.

Másnapra ismét a Schlésinger fiú esete Lcf- 
kovics Katóval voll műsoron- Matyi éppen ké
szülődött ujnbb konferanszára, amikor hírnö
kök szaladlak az Öltözőjébe.

— Az istenért, igazgató ur, ne lépjen fel1 
Ébredőkkel van tele r, színház-

Matyi nem hagyta magát. Azt hitte, hogy ug
ratják : ezért a függöny kis nyílásán kifelé 
kémlelt a nézőtérre, ahol — legnagyobb meg
lepetésére — az első sorokban fekeleinges, da
rutollas és fokosokkal felfegyverkezett fiatal
embereket látott üldögélni.

Nagyon vnlószinü, hogy ezek a fiatalemberek 
véletlenül téveahk a Nagy Komédia nézőterére 
és csak a felizgatott fantázia látott bennük ag
resszív ébredőket, akik Matyi vérére szomjaz
tak, de az óvatos igazgatóság

megtiltotta Matyi konferálását,
akinek minden ellenkezése dacára autóba kel
lett ülnie és sürgősen el kellett hagynia a kis 
mülr.tézct színhelyét

lg ylörtént. hogy a konferansziért elszöktet
ték a közönség elől.

A motorsport tavaszi szenzációja: 
a motorkerékpár-football

Külföldön, főként Angliában ép Amerikában 
már több éve hódolnak a molorsportsmanok 
az úgynevezett motorkerékpár-julballnafc, 
amely nálunk Is kezd már gyökeret verni és 
remélhető, hogy ez ar uj sportág a nyár folya
mán már teljes polgárjogot nyer a hazai spor
tolók körében is

Kétségtelenül az uj sport nagy ügyességet, 
vakmerőséget és biztos volánkerelést kíván, de 
minden remény megvan arra, hogy a kitűnő 
magyar vezetők világviszonylatban is elsőhe
lyen fognak szerepelni a legközelebbi nemzet 
közi motorkerékpár-fulball versenyben.

Idehaza már megkezdték a tréninget sz uj 
sport úttörői, akik áldozatot és fáradtsága* 
nem kímélve, hosszú idő óta gyakorlatoznak 
a pestújhelyi pályán, ahol természetesen az 
érdeklődők százai- és százai drukkolnak és iz
gulnak mát

Az uj sport feilesztése érdekében a klubok 
Is megtették a szükséges tépéseket és mint ér
tesülünk az OTT ts. — mint a magyar autó 
mobilizmus legfőbb őre, — ki akarja venni a 
részét az uj sport kiépítésében és éppen ezért 
anyagi és erkölcsi segítséggel siet a szép 
sportág fejlesztésére.

nolxár fereiíc
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MAGYAR SZÍNHÁZí__________
A Molnár-premierre] egyidőben a 

Fővárosi Operettszinházban 

lakatos László. Bródy István. Ábrahám 
Pál „Zenebona" cimü jazz-operettjét mu
tatták be, a siker minden külső megnyilat
kozása kíséretében. Ez a három magyar 
szerző megmutata, hogy mi a modern ope
rett útja, amelynek kérdése mindannyiszor 
felvetődik, ahányszor egy rossz operett be
mutatóról írnák. A „Zenebona" pylllap b^ 
vallott célja: szórakoztatni. Ezt százszáz.1- 
lékban eléri és aki jól mulatni akar, an
nak nyugodtan megadhatjuk a Fővárosi 
Opcrellszinház cimét. Ábrahóm Pál zene
szerzői és karmesteri feltűnése a hét külön 
szenzációja.

Szombaton utolsónak a

Vígszínház
csatlakozott a bemutatók sorához. Móricz 
Zsigmond az Úri muri-jóval megtanította a 
Vígszínház közönségét arra, hogy egy zse
ninek nem okvetlen fontos a színpadi zárt 
formák között szórakoztatni. Ellenben ta
níthat, szabad, szinle kerettelen színpadi 
alkotásban is. Móricz Zsigmond „Úri muri '- 
ja százszázalékos költészet, a nagy Alföld 
sirvavigadó, súlyos problémákkal terheit 
fclleges, záporos, vilamossággal telt magyar 
dythirambusa. Somogyi Erzsi szimplán szá 
mitó parasztdémonábun, uj figurával nján 
dékozta meg a magyar színpadot Móricz 
Zsigmond.

Húzd rá Offenbach! 
Andrássy-uti Színház

A Városi Színházban már befejezés felé 
közelednek a „Húzd rá Jonny!" próbái. 
Annak ellenére, hogy csak

március 19-én tartják meg
az immár világhíres jazzopera premierjét,, 
az előkészületek már olyan előhaladott slá- 
Hiúmban vannak, hogy akár már e hét vé
gén meg lehetne tartani a Húzd rá Jonny 
premierjét. Teljos színházi együttes próbái 
Péchy Erzsivel élén a Városi Színház hatal
mas színpadán, amely mór a próbák alku) 
mával is egy zakatoló gyár képét adja. 
Kerekek forognak, automobil tülköl, mozgó 
díszletek surlódnak, reflektorok cikkárnak 
a délelőtti félhomályban, ahol Loránth Vil
mos rendező mellet! a kitűnő és fiatal né
met Uhl igyekszik a Httzd rá Jonny! opera 
színészeit és hangjegyéit egységben tartani.

A Vígszínház l'*nzgntós'ga szombat esle 
táviratot kü’dfltt Pórisba Titkos Honának. 
ho«?y azonnal induljon útnak, meri kedden 
már próbá'nia kell a Vígszínházban. Titkos 
Hona azonn'-] vóln«zolt a Vígszínháznak. 
Távirata egy szóból állt:

Jövök I
A Viguinhát Igazgatósága ennek alapján 

minden eddigi hírektől eltérően a . Carfhago" 
cimü amerikai vígjátékot tűzte ki a keddi 
Prcbára. A Carthago lesz tehát az „üti 
®»nrr után a követi erő legelső ujdóns'g.

A bécsi mulatéh'Myekre és színházakra Is 
lárrak. Mos! az Aoolló-srinház igaz

gatója Fckhardt Viktor volt kénytelen otthagyni 
szinházát, mert szerződéses kötelezettségeinek 

nem tudott elejét tenni
• bérösszeget sem India több hónapja fizetni, 

tckiiardt nemrég a szinbáz tulajdonosaitól Ben 
Tkber örökjeitől 1X000 márka kölcsönt vett 
.x megjegyzéssel, hogy a kölcsön segít

/ fenlarlhatja színházi özemét. A köl 
•áui* "c“er Hermáim berlini szlrhárigargatő 
yai’a’i kezességet ak|rC’< március 27-ikén l el 
£* ‘volna megkezdenie lilább M értére ír- 

vendégszereplését. F ’bárdi mór a feb- 
gázsit (187.000 shillinget) sem •"<«* y

fizetni az artistáknak és & többi alkalmazott
nak. Érdekelt körökben remélik, hogy akad 
szakember, aki a bajba jutott színházat bérbe 
veszi.

Vasárnap délután a Városi Színházban

Aidát
játszották. A délutáni előadás közönsége me
legen tapsolt a főszereplőknek, különösen 
Stranszky Arankának,, akinek kulturált ének
művészeiéről, tiszta, csengő hangjáról elisme
réssel kell megemlékeznünk.

A Városi Színház két művésze. D’Arrigó Kor
nél és Érckövy László ajánlatot kaptak az 
Aqunviva nevű olasz ügynökségtől. Az ügynök
ség ajánlata a

Theatro Lyrjco 
nevű milánói revüszinliáz nevében szólott. A 
Theatro Lyrlco ugyanis mcgkérdeztelle a két 
művészt, hogy milyen fellőjelek mellett tenné, 
nek hajlandók a jövő szezónt Milanóban töl
teni. D’Arrigó Kornél és Érckövy László egye
lőre még nem válaszoltak a felszólításra.

*
Színházi rovatunk szerkesztője ma a követ

kező levelet kapta:
Mélyen tiszteli Szerkesztő Url

B. lapjuk mull heti számában Bánkg Vil
máról Irt cikkében két olyan tényt ir Gelgcr 
ttichárd Öméltósága terhére, amelyekért ki 
zárólag engem érhet az esetleges szemre
hányás.
1. Á „Feltámadás" hirdetéseit én adtam fel, 
azt előzőleg — mint eddig sem — most sem 
mutattam be senkinek.
2. B'nbn Viktor iiflén és fs meg hívtam 

Bánky Vilmát a Feltámadás premierjére s
olyan természetesnek találtam az eljövetelét. 
hegy a végleges válasz előtt leadtam már ezt 
a lapoknak. B;’nky Viktor cllcnvctés're meg
mondottam, hogy nem n Rod la Rcquc-nat 
■'ró fnpsoknt kan la mn:d a húga, mert a 
"n-al Árolló a /l.’m előtt rendezte volnn r 
Oánkg Vilmának méltán kijáró ünneplést 
Soraim közzétételét kérve, vagyok

teljes tisztelettel 
Lftkner Artúr 

a Royal Anollo
-.ijlóoszlá/yának vezetője ,

)( Bárdi Jórsef rt. eladása. Automobilkörök- 
ben élénk feltűnést kelteti az a hír, hogy a 
Stcyr-müvek megvették a közismert Bárdi Jó
zsef részvénytársaságot. Ezzel a vétellel a 
Sleyr-müyck kezébe került a társaság Lehel 
utca 25. szám alatti hatalmas Metropol-garázsn, 
amelyet sok milliárdos költséggel most telje
sen átalakítottak. Ennek a tranzakciónak 
szükségessége mutatja meg a legjobban, hogy 
mennyire elterjedtek és közszeretetnek örven
denek nálunk a Stcyr-kocsik, amelyek a Met- 
ropol-garázsban most uj ás kényelmes ott
honra, jutányos javítóműhelyre tesznek szert.

NSU sokoldalúságára vall, hogy erre a célra 
nemcsak cgjhengeres, hanem kélhengeres 50Ó 
ccm-es gépet is állít ki oldalkocsihaszn lat cél
jaira, mindkettő 11 HP fékteljesltméfinyel. Rö
viden összefoglalva: a 250 ccm-es NSU meg
felel az átlagos követelményeknek, még ak 
kor is. ha társulási helyezünk el rajta, mig az 
500 ccm-es NSU azért legalkalmasabb oldal- 
kocslhasznólalra, mert nagy megterhelés mel
letti állandó igénybevételre van berendezve. 
Ennél erősebb gép, mint pl. az 1000 cóm-es 
kélhengeres NSU motorkerékpár, csak kimon
dottan speciális célokra jön tekintetbe.

ont, ouu cm- í es z nengeres 
molorkerékpúrok 

Élettartamuk 15 -20 év

rengi"- A számsó

APftRT AUTÓ RT UiJtlDRÓSSV MT»7

PxNEUMATIK ÁRUSÍTÓ RT.
AndráFRy-ut 27. felelőn: f 13í—78

)( Gépjármű-vczctőli tdneestélye. A budapesti 
jépjúrművezetők 1928 március hó 7-én este 9 
órai kezdettel a Fővárosi Vigadó összes termei
ben a Magvaroszágl Gépjárművezetők Egyesü
lete Hévízi üdülőtelepe céljaira reggelig tartó 
táncestélyt rendeznek.

)( Sclo, vagy oldafkocsls motorkerékpár? 
Mindkét fajta motorkerékpárnak megvannak a 
hívei. Az előbbinek megfelel a 250 ccm-es 
NSU, az utóbbi azonban már erősebb várépí
tési és nagyobb hengerűrtartalmat Igényei. Az

)( Az Idei osztrák lourlst-Trophy. ügy. mint 
húrom év elölt, most h a Hinterbrühlen tart
ják meg május 6-án az osztrákok az ez évi 
Tourist-Trophy-t. A verseny iránya: Hochlei
len Drcimnrksfrasse Urlauhskrculzslrasse éa 
vissza a hinterbrfihli starthelyhez. Az utak ki
tűnő állapotban vannak s igy ha esőzés azokat 
nem teszi tönkre, igen érdekes mérkőzésre le
het kilátásunk.

Biztos álláshoz juttatom 
ha a régi ŐRIÉRT soHőrlskolában 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adót 
napi 2 pengőért ŐRIÉRT lORBrlíhOta. Szív- 

Utca 99. — Telefon Teréz 222 02.

Legújabb szenzáció t JUn! Minden versengést felülmúló 6 hengeres

VesArképvIaclet f TICHV TFSTUEREK
pwto npofi keres*. vAtlalát. retet »n » L. est

A
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Elek Cslbl (BDSE) veretlenül 
győzött az FTC női vivó- 

versenyén
Hórom vjvóverscny vitt életet tegnap a fő

város vasárnapi sporteseményeibe. A versenyek
ről az alábbi ludÓMlásunk szól:

Az FTC női vlvóvcrsenye
ii Fodor-teremben folyt le n következő ered
ménnyel: Győztes: Elek Csihi (BBTE) nyolc 
győzelemmel. Második Csaló Ida (Rákosi is
kola) hat győzelemmel. Harmadik Kemény 
P.ilné (NVC) öt győzelemmel. Negyedik Pint- 
schof Lászlóné (NVC) öl győzelemmel. Ötödik 
Htiberné (FTC) négy győzelemmel. Hatodik 
Elek Maca (BBTE) három győzelemmel. Hete
dik Rozgonyiné (BHVC) húrom győzelemmel. 
Nyolcadik Lukács Mngdn két győzelemmel. 
Kilencedik Szenesné 0 győzelemmel.

A Honvédelmi miniszter vándordíját ■ 
postatakarékpénztár vívói nyerték.

A Bankszövetség csapatversenye a Gerentsér- 
teremben folyt le, amelyen a postatakarékpénz
tár csopnta győzőit a Kereskcdélmi Bank vívó- 
csapata előtt.

A Hungária Vivő Club
kizárásos kardversenye a következő eredményi 
hozta: győztes Gerevirb Aladár (Sanlelli iskola) 
hat győzelemmel. Második Schrélcr (Tiszti 
Vivő Club) ont győzelemmel. Harmadik Hámori 
(Ludovikn Akadémia) öt győzelemmel. Negye
dik Bnngha (MAC) öt győzelemmel, ötödik 
Vitéz Lipcsei Márton négy győzelemmel.

Az FTC birkozócsapaia 
kiesett a bajnoki küzdelmek
ből, mert a második fordu

lóra nem akart kiáltani
A blrkozócsapntbajnok ságok szombaton este 

megkezdett küzdelmeit vasárnap folytatták. A 
tegnapi mérkőzések során n B. Vasutas a Tö
rekvést, n MÁV a BSzKBT t, nz MTE a Postást. 
a Testvériség n Ceglédi MOVE t győzte le Mi- 

-----  —•* - második
a to-

ellen

Után nz FTC rum volt hajlandó a 
fordulóra kiálanl. automatikusan kiesett 
vábbl küzdelmekből.

A vasárnapi eredményeket itt adjuk:
B. Vasutas—Törekvés 9 111.

B. Vasutas: Goldschmled győz Kovács 
Pomozi győz Sümegi ellen. Kohn győz Koprek 
ellen.

Törekvés: Fám győz Slcm ellen. Molnár 
győz. I’alzcr ellen. Gáspár győz Ecker ellen.

MÁV—BS/KRT 1:18.
MÁV: Németh győz Erdészt ellen. Fehér győz 

Dancső ellen. Pethö győz ellenfél nélkül. Fe- 
renczi győz Varga ellen.

MTE—Postás 8:13.
MTE: Srhwaller győz Juhász ellen. Bacher 

győz Erős ellen.
Postás: Kiér győz Ceglédi ellen. Fcnlth győz 

Löwlnger ellen. Mntuska győz ellenfél nélkül 
Deák győz Szilek ellen.

Testvériség—Ceglédi MOVE 5:13.
Testvériség: Cscpregl győz Sió ellen. Bányai 

győz száraz L ellen. Bedé győz Szúrni A. ellen 
Sllcdcr győz Nagy Sándor ellen. Bugyi győz 
Mnhai ellen.

Ceglédi MOVE: Nagy Lajos győz Piko ellen

Vasárnap, Hungária-uti pálya d. u. 4 órakor

Hungária-Újpest
1. llgabell mérkőzés, 

előtte 2 órakor

Ferencváros-Beoflradski
nemzetközi mérkőzés 

A rendező egyesület fiatallal 
nyerték a Vasasok ifjúsági 

mezei versenyét
A Vasasok a Népligetben rendezték meg ifjú

sági mezei versenyüket vasárnap délelőtt. A 
rsnpat versenyt n rendező egyesület feltörő ifjai 
nyerték, mig egyénileg Mauréry Tibor (MAC) 
győzött A verseny eredménye a következő:

Egyéni gvözlcs: Mnuréry Tibor (MAC) 15 p 
39.2 inp, 2 Linlner Pál (Vusns) 15 p 40 mp. 
3 Eper (ESC) 15 p 40 mp. 4 Virág (Cegléd). 
6. Cser (MTE). ti Lovász (MTE), 7. Kiss 
(KAOE), 8. Boris (Vasas), 9. Csathó (MTE), 
10. Gicss (Vasas).

Csapatversenyben: 1. Vasas 35 pont, 2. MTE 
86 pont. 3. KAÖE 80 pont.

Vasárnapi sporthírek
X Botrány tört ki Révben a Florldsdnrf— 

Hakoaii mérkftrésrn. ( 4 Hétfői Napló tudósító
idnak telefonjelcntése.) A vasárnap lejátszott 
bajnoki mérkőzések során n Florldsdorfer AC 
1:0 (1:0) arányban győzött n Hnkonli ellen. Ne
gyedórával n befejezés előtt hatalmas botrány 
tört ki a tribünön, mert a biró a Hakonh 
egyik gólját nem adta meg.

X Döntetlenül végződött a vasárnapi ma
gyar német jéghokklmérkőzé*. Nagy nézőkö- 
főn’ég jelentei ben folyt le vnsórnap este a 

BKE és n Berliner S hlitls< huh Club mérkő
zése. 4 szép jelenetekben bővelkedő küzdelem 
1:1 aranyban döntetlenül séiir.ődötl A harmad
idők eredménye: 0:0. 1:0 0:1. A németek gól
ját Herl -rl Bruek ütötte, mig a magyarok ki
egyenlítő gólja Miiutcr nőéhez fűződik. A ma
gyar csapéiban különösen Lator Géza dr. já- 
tét" I Kzell

MOMAlO.r a GLOUU* N1OMÜAI MOlMlUül B. T. KMU-UKOOUEraM, BLUAVLSI, VL, ARADI LUCA 9. _ MUMüÁlGAZCATÚI HAVAS K

Eldöntetlenül végződött 
az újpesti nagy futballcsata

Nemzeti-Vasns 4:3 (0:0)
Nagyszerű küzdelmet hozott a két csapat ta

lálkozása. Ilyen rendkívül érdekes mérkőzés 
mér régen nem volt budapesti pályán, a Vasasok 
a második félidő 20. percéig már 3:0-ra ve
zetlek, amikor egy gólt kaptak, amely annyira 
megzavarta az együttest, hogy, teljesen vissza
estek és a fürge fekete-fehér csatársor nemcsak 
kiegyenlített, hanem még n győzelmet is meg. 
szerezte. A győztes csapatról nehéz véleményt 
alkotni, mert játszani csak a második félidő 
20. percétől kezdett, addig nagyon gyenge volt, 
ami Valentik indiszponáltsógára vezethető 
vissza. Amikor megszerezték első góljukat a 
csapat magára talált és attól kezdve nagyszerű 
játékot produkált. A Vasasok, nmig gólt nem 
kaptak, jók voltak, de azután teljesen elvesztet, 
lék a fejüket, ami két pontjukba került. A» 
első félidő 28. percében Himmcr beadását Jel
űnek belövi (1 . 0). A szünet után a 7. percben 
Himmer ideális beadását Szentmiklássy be
vágja (2:0). A 10 percben egyéni játék után 
Grünfeld lő gólt (3:0). A 20., 27. és 28 pere 
ben a feltűnő gólképes Kautzky kiegyenlít és 
végül a 32. percben Bilnómi fejes góljával meg
szerzi a győzelmet a Nemzetinek.

Hungária - Budai „33“ 7:0 (3:0)

Ferencváros és Újpest bajnoki küzdelme 1:1 arányú döntetlent 
hozott — A Budai 33-asok együttesét a Hungária is legázolta - 

Csak a Sabaria győzött a vidéki csapatok közül
A nagy meccsek forró atmoszférájában, mint

egy 28—30.000 néző jelenlétében ütközött meg 
Újpesten a bajnokcsapat Újpest legénységével. 
A mérkőzés 1 : 1 arányú döntetlen eredménye 
nyitva hagyott egy kérdést, amelyet a két nagy 
ellenfél hatalmas hivőserege tegnap délután 
akart tisztázni. A presztízsét igy sikerült Új
pestnek és Ferencvárosnak megvédelmeznie, 
egy azonban bizonyos: az eredmény hűséges ki
fejezője volt n pillanatnyi erőviszonyoknak és 
a mérkőzés eredményét- a látottak alapján kell 
elfogadnunk.

A Budai 33-asok a Hungáriától l> kalászira 
fólia vereséget szenvedlek, bár a látottak alap
ján aligha tudnók magyarázatot adni a súlyos 
vereségnek, hiszen a budai csapat is aoknt tó- 
madolt. A Sabária a Bástya fölött 2 : 1 arányú 
gsözeimet aratott. Értékesnek kell nyilváníta
nunk a III. kér. FC.-nek az Attila fölött Miskol
con aratott 3:0 arányú győzelmét. A Nemzeti 
a Vasasőkat győzte le 4 :3-ra, mig Kispest a 
Bocskay legyőzésével gyarapította pontjait.

A Ferencvárost a Sabária követi 
a bamoki táblázaton

Az elmúlt vasárnap nagy eseménye, bőgj 
Újpest döntetlenje folytán elvesztette második 
helyét, amelyet most a Sabária foglalt el egy 
pontkülönbséggel. A bajnoki táblázat ugyanis 

vasárnapi mérkőzések.............................
1. Ferencváros 
X Sabaria
3. Újpest
4. Hunaária
5. Nemzeti
6. Hl. kér. FC 
" UAstys

Budai „33" 
Vasas 
Kispest 
Attila 
Bocskay

a
(52—14) 
(36—18) 
(43—17) 
(51-20) 
(31—29) 
(28—37) 
(16—28) 
(13-47) 
(26—38) 
(26—45) 
(16-27) 
(19—37)

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ferencváros—Újpest 1:1 (0:0)
A sors szeszélye folytán a szezon elején ke

rült lejátszásra a bajnokság dönlőfonlossúgu 
mérkőzése a Ferencváros és az Újpest találko
zása. A mérkőzés jelentőségéhez méltó keretek 
között folyt le az újpesti stadionban, amely 
még sohasem látott ily nagyszámú közönséget 
A tribünön s az állóhelyeken ember ember há
lán szorongott, a jegyek kiadását már a meccs 
előtt egy félórával be kellett szüntetni s több 
srázan a pályán kívül várták a kiszivárgő hi
rdet.

A koratavaszi derbimérkőzés külsőségekben 
imponáló volt, maga a játék azonban tagadha
tatlanul magán viselte a szezóneleji jelleget. 
Izgalmakban ugyan nem vall hiány, de a fül- 
bnll igazi szépségeiből, az ötletes kombinációk 
hói, a tervszerűen felépített 6s szabályosan be
fejezett akciókból vajmi keveset látott a kö
zönség. Igaz, hogy a korai és dömlöjelcnlőségü 
mérkőzésen nem is vártak sokkal többet a kél 
csapattól, a két pórt hívei a feltétlenül reális 
döntetlen eredményben megnyugodva, a meccs 
végeztével megelégedetten hagyták el a pólya 
nézőterét.

A csapatok még nincsenek készen, a jelel: 
szerint egységesebb játékot azonban a Ferenc
város produkálta. Az első félidőben úgy látszott, 
hogy biztosan nyeri a mérkőzést, azonban a 
belső csatárok nem voltak lövőformában, úgy 
legtöbbször az újpesti hátvédek rombolták 
szét a támadásokat. A Ferencváros jól ját
szott a csatórsorn, amely Takács, Túrái és 
Kohut révén teremtett veszélyes helyzeteket s 
ha Túrái, nkil gyakrun a saját rajonja elölt 
fedezhettünk fel, a helyén lelt volna, talán 
már az első félidőben eldőlt volna a meccs 
sorsa, A fedczelsorbnn Bukóul magaslolt ki, 
de jó volt a két szélső half is. A védelemben 
Hungler jó játéka keltett kellemes feltűnést s 
hibátlanul dolgozott Amseit is.

Az Újpest Sfcrnberg és Fog! III. kemény el
lenállásának köszönheti, hogy gól nélkül úszta 
meg a ferencvárosi ostromot. A csapat többi 
része csak n második félidőben talált magára, 
akkor is csak Borsányi és Ströck és helyen
ként Auer, P. Szabó és Spitz játéka elégített ki. 
Borsányi jól fogta Kohutot, Ströckre azonban 
hiúba vigyázott Obttz, ha néha jó labdát ka
pott. kifogástalanul megjátszotta. Újpestnek is 
voltak momentumai, amikor bebiztosíthatta 
solna győzelmét, de a lendületes támadások 
eredménye csak egy gól volt, amelyet a Ferenc
város kiegycnlitctt.

Újpest hnlalmns iramot diktált a mérkőzés 
elején, a Ferencváros azonban átvette a tem
pót s csatársora pompás játékkal ostrom alá 
fogta az újpesti kaput. Eredményt ózonban nem 
sikerüli elérni s húsz perc elteltével lanyhult 
lelt az iram és a nívó is süllyedt. Ekkor kezdő
dött az ignzi izgalmas küzdelem, amelyből 
mindkét csapat egyformán kivette a részét.

A második félidő ferencvárosi támadásai után 
csapkodó mezőnyjáték alakult ki, amelyet az 
Újpestiek váradon fcljovulása szakított meg. 
Újpest minden erejét megfeszítve fölénybe ke
rült, egymásután négy komért ért el. Egy újabb 
támadást faulttal akadályozott meg n Ferenc
város s a végig kitünően bíráskodó Biró Sán
dor szabadrúgást Béli Borsányi lövésére Am
sei ráugrott, de a tömörült védő és támadó já
tékosok felett csak kiütni tudta a labdát, ame
lyet T. Szabó a gólba fejelt. Az újpestiek ekkor 
hibásan n védelembe vonultok s a Ferencváros
nak r kirgyenlilő gólért folytatóit küzdelme 
eredménnyel járt. .4 37. percben Rázsó remek 
kori.eréből Kohut éles gólt fejelt. Az utolsó 
percekben Újpest rrősilcit, do az eredményen 
változtatni mór nem tudott. A nagy mérkőzés 
döntetlenül feleződöd be, de senki sem akadt, 
aki iguzságlnlanuak tartotta volna. ,

A második félidő elején váratlan, de azeren- 
•sés kimenetelű baleset okozott izgalmat a kö
zönség körében. Erről lapunk más helyén 
Tünk.

Sabaria—Bástya 2:1 (1:0)
Szeged, március 4.

(A Hétfői Napló telefonjelentése.) Négyezer 
főnyi közönség elölt játszotta le a két rivális 
mérkőzését, amelyből a Sabária megérdemel
ten került ki győztessen. A játék nagyon ala
csony nívón mozgott, a szombathelyiek kizá
rólag csak a győzelemre mentek és igy a sze
gedi közönség nem láthatta a bajnoki tabel
lán előkelő helyezést elfoglaló sárga-kékek tu
dását. A győztes csapatban a védelem szikla- 
szilárdan verte vissza a Bástya támadásait, 
a fedezetsor váratlanul gyengén funkciónál!. 
A csatársorban Buresch nagyszerű játéka 
emelkedett ki, de jó volt Holzbauer is. A Bás
tya a mezőnyben még mutatott valamit, de a 
kapu előtt tehetetlenek voltak csatárai. A vé
delemben Acht és WcngelhofTer játszott első
rangúan, mig a fedezetsor legjobb tagja Kro- 
nenberger volt. A csatársorban Solti volt ki
tűnő, de keveset foglalkoztatták. A Sabária 
már az első percekben éri el gólját. Buresch 
beadását Holzbauer beteszi. Szünet után a 24. 
percben ugyancsak Buresch beadását Holz
bauer továbbítja a hálóba. Az utolsó percben 
Nagy miatt 11-eshez jut a Bástya, amiből 
Hőss megszerzi ■ tiszteletgólt.

Ili- kér. FC-Attila 3:0 (2:0)
Miskolc, március 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Nem várt nagy gólarányu győzelmet ara
tott az újlaki csapat Miskolcon. A játék képe 
Attila fölényt mutatott, de csaárai a kapu előtt 
aagyon puhák voltak, viszont a ritkábbau á- 
inadó pesti csapat veszélyesebbnek mutatko
zol. A védelem élén Ncuhaussal és Senkeyvcl 
nagyszerűen megállotta a helyét. A fedezet agi
lisun, de szürkén mozgott. A csatársor volt az 
együttes legjobb része. Mácsay elsőrendű játé
kot mutatott, de jó volt Konya is. Az Attilában 
a védelem gyenge, különösen feltűnően rossz 
volt Dankó. A halfsorban Pruha emelkedett ki, 
mig a csatársorból Fucsz játéka érdemel dicsé
retet. A 15. percben Lengyel gyenge lövése Né
meth kezei között a hálóba jut. A 27. percben 
Konya lövi a mérkőzés legszebb gólját. Szünet 
után a 11. percben Konya beállítja a végered
ményt. ' ■

Kispest—Bocskay 3:2 (0:2)
Rendkívül Izgalmas, heves mérkőzés, amelyet 

Kispest nagyobb rutinjával a maga javára, 
döntött el, annak ellenére, hogy a dcbrecem 
csapat már két góllal vezetett. A győztes csapat
ban a védelem az első percek bizonytalanságai 
után nagyszerűen megállta a helyét, különösen 
Dénes volt elemében. A fedezetsor nagyon rossz 
volt. Purczcld teljesen csődöt mondott. Tun- 
kenbood csak az első félidőben, mig Raix a 
második félidőben felelt meg. A csatársorban 
Senkey játszott elsőrangúan. Juhász hasznos 
volt, mig a többiek gyengén funkcionáltak. A 
Bocskayban a védelem jó volt, mig a fedezet
sor teljesen hasznavehetetlennek mutatkozott. 
\ csatársorban Semler volt megfelelő, de kielé
gített Vincze és Mertin Is. A 7-ik percben Vincze 
passzót Mertin bevágja. A 10-ik percben Mol
nár ll-csböl lő újabb gólt. Szünet után Kispest 
Telnyomul és a 28-ik percben Senkey, a 37-lk 
percben Juhász éa végül a 41-ik percben Na- 
téffy rúgják a Kispest góljait.

Az MTE ötös csapata győzött a 
kilencedik Thomka-emlékversenyen
a Szerb Eleket nélkülfzö MAC második helyen végzett 

Egyéni győztes i Belloni Gyula (MAC)

ez-

Nagy érdeklődés mellett bonyolította le va
sárnap délelőtt a BEAC a mezei fulóbajnoksá- 
got megelőző és mór klasszikus versennyé avan
zsált Thomka-emlékverscnyét, amelyet az egye
sület hősi halált halt atlétájának, Thomka Áron 
emlékére rendez évről-évre. A hagyományos 
miiing a bajnokság erőpróbájának számit t 
igy érthető a nagy érdeklődés, amellyel a sport
közönség a verseny iránt viseltetik.

A kilencedik Thomka-verscny nagy favorllja 
a múlt év| és a tavalyelőtti verseny győztese, a 
Magyar Athlelikai Club csapata volt. Meglepe
tésként hat ezek után, hogy a versenyből 
úttal

az MTE pirostages ötös csapata került kJ 
győztesként

Hogy a grifTmadaras adétacsapat most a vert 
mezőnybe került, annak oka elsősorban az, 
hogy nélkülöznie kellett kiváló bajnokatlétá- 
iát, Szerb Eleket, aki — úgy látszik — a jövő
heti bajnoki versenyre tartogatja erejét. így a 
MAC-nak be kellett érnie a verseny egyéni győ
zelmével. amely Belloni Gyula kitűnő futása ré
vén került a griíTmadarak kezébe.

A verseny start a a BEAC lágymányosi pályá
ján volt. A versenyzők innen kiindulva, a vés- 
úti töltési megkerülve futották be a rtsitve- 
vök a távot.

Start utón Király Pál vezetett, majd Kultsár, 
később Majorosi került az élre. A vasúti töltés- 

A Budai 33-asok peches csapnia Ismét egy 
súlyos vereséggel a tarsolyában vonult le a 
pályáról. Pedig a mérkőzés korántsem muta
tott olyan képet, amely ezt a nagy gólurányu 
vereségei indokolttá tette volna. A Harminc
hármasok ugyanis nagyon ügyesen és sokat 
támadtak. A baj olt volt, hogy a gólokat vi- 
szont a Hungária csatárai rúgták. A Hungária: 
csapatában Hirzer, Konrád, Skvarek, Rebro és 
Fehér játéka érdemel elismerést, mig a budai 
csapatban a fedezetsor és a szélsőcsatárok já
tékát dicsérhetjük meg. Gallovich gyöngén vé
dett és attól a perctől kezdve, hogy a 22. perc
ben Beller hátroadott labdáját beengedte, 
mintha kissé fejveszelten játszott volna. Meg 
kell még emlitenüftk, hogy a vesztes csapa) 
még egy igazságtalan tizenegyest is elszenve
dett.

A második profiliga uj helyezési 
sorrendié:

Somogy—Rákospalota—Turul—Pesterzsébet

A bajnoki tabella változatossóga adja az ér- 
dekesseget hélről-hélre a második profiliga 
vasárnapi küzdelmének. A tegnapi események 
homlokterében a vezető-csapatoknak egymás 
ellen vivőit küzdelme állott.

Somogy csapata Kaposvárott legyőzte 
Pesterzsébetet éa ezzel a Usta élére ke

rült
Nagy közönség vonult azonban ki Rákos- 

paloláia is, ahol a helyi csapat kénytelen volt 
egy pontot a Húsosnak leadni és ezzel elve
szhette első helyét, amelyre csak a mull héten 
verekédts fel magát.

A második liga vasárnapi eredményei egyéb
ként a következők:

Somogy—Pesterzsébet 2:1. 
Turul—Erzsébetváros 2:0. 
Rákospalota—Húsos 
BAK—VÁC L-0.
Soroksár—Ékszerész 
Kossuth—T erézuáros 

bajnoki tabella élén a vasárnapi meccsek

1:1.

4.2. 
2:1.

egyébként teljesen felbontották a helyzetet és 
a helyezési sorrend most igv fest:

1. Somogy 23 pont.
2. Rákospalota 22 pont.
3. Turul 21 pont.
4. Pesterzsébet 21 pont.

As amatőrbajnokság vasárnapi eredménye, 
hogy a nagyszerűen fdlSrl és a bajnoki remé
nyekig! fűtől! III. kér. TVE 2:1 arányú vere
sége! szenvedd! a Műegyetemi Athlclikni 
hoolball Clubtól. De jól szerepelt a kiesés ve
szélyétől fenyegetett tudományegyetemi csa
pat is, amely 4:4 arányú döntetlent csikart ki 
a Testvériségtől.

nél azután felnyomult Belloni, aki vezető pozí
cióját megtartotta a célig.

Az egyéni befutás sorrondje a következő: 
Győztes; Belloni Gyula (MAC) 22 p. 56 mp.
2. Majorosi Ferenc (ESC) 23 p. 04.2 mp.
3. Huszár József (MTE) 23 p. 15 mp
4. Steiner Pál (MTE). 5. Kulisár István (MAC).

(£SCb 71 Osuszt <MTE>- 8 Ferihegyi 
WT*)- A' R^zsa (MTK). 10. Hrenyovszky 
MAC). 11. Király Pál (ESC). 12. Németh (MTE). 

13. Konecsnv (MTE. 14. Bejcsy (MAC). 15. 
Palotai (RUAC). 16. Zöllner (MAC). 17. Járó 

.I8\.S,rnMer (MTK*. 19 Holczer (MTK). 
20. Hitiig (MAC).

A csapatversenyben győztes az MTE csapata 
(Huszár, SCteiner, Osuszlh, Rózsa Németh = 
35 pont. 2. a MAC csapata (Belloni, Kulisár, 
Hrenyovszky, Bejcsy, Zöllner = 46 pont. 3. ni 
ESC csapata 62 pont. 4. az MTE b) csapata 
99 pont, 5. a RUAC csapata 118 pont, 8. az 
MTK csapata 160 pont.

♦
Az eddigi kilenc mérkőzésből a MAC három

szor. az MTK négyszer, az MTE pedig kétszer 
került ki győztesként.

A azerk-ftésérl Morféért felel;
Dr. ELEK HUGÓ 

Klad'a:
A .Héttőt Latok UMevállalat


