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uasárnap élszaka Rod la Rocuue
és Bánky unnia a Hétiéi Raulé munka
társa kíséretében Budapestre érkezett
i—I

--------

„Itt vagyok** — mondotta magyarul ltod la Rocoue, akinek
gomblyukában nemzetiszinb kokárda volt és az oxnressea
Szobiéi Pestig tárté szerelmi vallomást tett Bánky uiimának
n
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Csikóbőrös kulaccsal, tokaji aszúval, friss duóval
ós ötven szól rózsával fogadták Bánkvókat
Vasárnap éjjel a Nyugati pályaudvar,
amely más alkalmakkor a forgalmaikul
sötét, vidéki pályaudvarokhoz hasonlít,
amelyeken csak itt-ott lézeng egynéhány
várakozó, alig látni vasúti hordárt, most
teljes fényben ragyogó, mozgalmas, szí
nes, eleven képet mutatott: Bánky Vilma,
az ünnepelt magyar fllmprimadonna ér
kezett meg a nyugati pályaudvarra Pa
risból az Orient-Expressen férje, Rod la
Rocque filmművész társaságában. Az
Orient-Expressnek menetrend szerint éj
szaka 11.50 perckor kellett a Nyugati
pályaudvarra beérkeznie, de már jóval
tizenegy óna előtt még csak kisebb tö
meg várakozott a pályaudvari perronon.
Lassan mind többen és többen érkeztek.
Tizenegy óra után néhány perccel érke
zett meg a pályaudvarra Bánky Vilma
öccse, Bánky Gyula, utána a MEFHOSz
küldöttsége, melynek nevében Zsilinszky
Antal jött el üdvözölni a világhírű há
zaspárt.
A Nemzeti Filmegyesület is küldött6égileg képviseltette magát.
Margiltay
Tihamér a küldöttség élén üdvözli a mű
vésznőt s nyújt át virágcsokrot. A Kövessy-v&r részéről is többen várakoznak,
nagy csoport állja körül Radó ezredest,
aki a Kövessy várról beszél, valósággal
előadást tart
a pályaudvar perronján.
Féllizenkeltö után néhány perccel már

több mint kétszáz főnyi
tömeg

áU és izgul a
perronján,

pályaudvar

hol a kivilágított órát, hol pedig a messze
ségbe vesző síneket nézve, ahonnan az
Oricnt-Expressznek a pályaudvar váró
csarnokába kell befutnia. Néhány filmszinházi igazgató, több újságíró érkezik,
majd két szakasz gyalogos rendőr, két
rendőrtiszt vezetésével.

36. Rácz Laci hattagú cigányzene
karával feláll a rendőrkordon előtt,
ott, ahol Bánky Vilma és férje fog

kiáltják s már látni Bánki gyönyörű
szőke fejét. Váró Andor szerkesztő öt
ven szál vörös rózsát nyújt át Bánkynak,
Rod la Rocquenak pedig kutyabőrre fes
tett üdvözlő diszokmányt a pesti közön
ség nevében.
Az üdvözlő beszédek után kifelé in
dul a menet. Bánky Vilma állandóan
mosolyogva halad Rod la Rocque karján,
aki egész piros az izgalomtól.

Rod la Rocque közelébe j ütni. Közben
állandóan zug az éljen és a „Ré, ré, ré,
ju esz, e“, „éljen Bánky, éljen Rocque"
kiáltások röpködnek a levegőben. Hoszszas küzdelem után a filmnagyságoknak
sikerül megközelíteni az érkezési oldal
előtti téren várakozó Fiat magán-autót,
amelybe a lelkesedéstől
fűtött tömeg
harsogó éljenzése közben először Bánky,
majd férje száll be. Az autó elindul, el
tűnik, de az éljenzés még pillanatokig
A rendőrök alig tudják fékentarzug. Néhány percen belül rendben szét
tani a lelkesedő tömeget,
oszlik a tömeg, ismét sötét és kihalt a
amely kézzel-lábbal iparkodik Bánky és pályaudvar érkezési oldala.

— Tiszteljenek meg azzal, hogy jó ma*
gyár szokás szerint egyenek a kenyerünk
ből és igyanak a borunkból.
Egymásra villan a pompás emberpár,
szeme. Bánky Vilma szinte könnyezik. Rod
egyelőre nem tudja, miről van szó, tehát
mosolyog.
Föláll.
Legnagyobb
bámula
tomra magyarul kezd beszélni.

Bánkyékkal a robogó expresszen

— Ne higyje, hogy csak ennyit tud ma
gyarul. Szisztematikusan tanul és én fárad
hatatlanul tanítom. My dcarling — fordul
Rodhoz és átkarolja a nyakút.
Éppen olyan, mint egy film happy endje.
Mindenki boldog, mindenki mosolyog. Álta
lában ez a my dcarling kisért az egész be
szélgetésünk során. Bármit kérdezek Rod la
Rocquctól, mindig egy szerelmi vallomással
felel Bánky Vi'mának. Közben nem feledke
zik meg egy-egy kortyot huzni a jó magyar
tokaji borból.

Orlent Express vasárnap éjjel
Itt vagyok! — mondja hamisítatlan ma
gyarsággal Rode la Rocque.
Csendesen szemelget az eső. A szobi határ
Bemutatkozás. A fülkében még egy ur és
állomás kicsi restijének egyetlen fűtött szo
egy
hölgy
van. Mr. et Mrs. Krauss. New
bájában Kossufh-bankók szériája disziti a
falat. Alatta békésen,
csendesen kártyáz- Yorkból jönnek Hód la Rocque-al. Pardon,
lehet
magyarul
is mondani, Kovács József
gátnak a magyar vasutasok a piros stráfos,
ur, aki tokaji borral töltött magyar kulacsot
cseh csendőrökkel...
és friss cipót nyújt át a mosolygó művész
Vidéki határállomás . Halott csend.
párnak a magyar határon.
Az éjféli Orient-Express vékony sikitó
füttye egyszerre belehasit a dermedt, hideg
éjszakába. A A kórtyázók felugranak az asz
tal mellől. Kisietnek fogadni a büszke vas
óriást.

— Hogy vagy? Jóestét kívánok ...
gyon örülök, hogy itt vagyok ...
Azután Bánky Vilmához fordul:

Na

—-Mondd meg, hogy kit szerelsz, csó
kolj meg kicsikém!
Bánky Vilma ijedten szól közbe:

„Szeretném, ha a film összehozná az embe
reket és békét teremtene a földön11

A Waggons I.lts különleges engedélyé
vel másodniagammal felszállhatunk az
Orlent-Expressrc,
ahová különben itt nincs felszálás. A bőven
aranyzsinórozolt főcllenőr tiszteleg.
— Parancsoljon, Szerkesztő Ur! Nyolcadik
fülke...
Megkaptam már az utasitást Bécstöl.
— Köszönöm! Hol utaznak Mr. ct Mrs.
Rod la Rocque?

— Hatodik ftllke!
Boy viszi a névjegyemet és a MüvészfUm
P. D. C. igazgatójának kártyáját az illusztris
müvészpúrhoz. Névjegyemre Bánky Viktor,
Bánky Vilma fivére irt egypár kedves sort
Pesten

kiszállunk
,urága Vilmám!
Fogadd a Szerkesztő urat szívesen, akinek
Az utolsó percben, amikor befut az
expressz a pályaudvarra, a többrzáz fényképet is dedikáltál, mert lapjában igen
állott védelmedre.
Csókollak
főnyi tömeg, amely n pályaudvar külső lovagiasan
részén várakozott, fcltartózhatnllanul át benneteket Viktor."
Pillanatok múlva feltűnik
a
párnáz itt,
töri a vasúti személyzet kordonját
és
Pwonjcgy né'kfíl rohan Pánkyéknt üd gumipadlőju folyosón egy csodaszőke, kar
vözölni. Hatalmas diákcsnpnt angol él csú hölgy. Barátságosan, örömmel inlegelt:
— Jő estét! Jnj, de kedves volt Magútól,
jenzést tanul, hogy ezzel fogadja az ér
hogy elénk jött. Mi újság Pesten? Nnhát —
kező müvészpárt.
ez kedves meglepetés ...
Amikor befftt a vonat, mint lavina töri
— Come in Rod!...
11 * a rendőrök sorfalát a t"meg. Máskor
A luxusosnn berendezett .csupa plüss és
a harmadik vá ányra érk' zik az expressz,
csupa szőnyeg fülkéből
egy
napbarnított
most az első vágányra futott be a tfonat.
kedves fiatalember mosolygó, szürke szeme
—Otf vannak a harmadik kocsiban!
vil’an elő,

— Tehát kezdjük.
Bemegyünk az étterembe. Zajtalanul sik
lik, repül az Orient expressz. A livrés boyok
és kalauzok udvarias sürgéssel hozzák a fe
ketéket.
— Meddig maradnak Pesten?
Addig, ameddig maradhatunk — volt
a diplomatikus válasz. — Úgy volt, hogy
Pestre se jöhetünk, de szerencsére Sámuel
Goldivyn megérkezett Cherbourgba és oda
túviratoztattunk egy
kis
szabadság meg
hosszabbításért. Megkaptam.
Fölugrik a székről. Úgy jár fel-alá, mint
a vakációt kapott diák. Ilyennek láttam öt
néhány nappal ezelőtt a Gerard brigadérosban. Meg is mondom neki, örül cs ezt
mondja:
— Valóban, ez az egyik legkedvesebb fil
mem. Magamat adhattam benne.
— Mondja el, kedves Rod, hogy ki maga
tulajdonképpen.
Milyen nemzetiségű, hon
nan jött, mit csinált eddig, mi pestiek a
mozikommünikék után vajmi keveset tudunk
magáról.

Egyáltalában az egész beszélgetésünk alatt
Bánky Vilma nem akar más lenni, mint sze
retö kedves feleség a nagy sztárnak. Bár
mit kérdezzek tőle, mindig Rod la Rocquetöl várja n feleletet. Két dedüs, boldog
nászutasnak hinné őket bárki. Két pompás
emberpárnak, akik egymásra találtak.
— Mi éleiének
legnemesebb célja? —*
kérdeztem a
komolyra
váló
beszélgetés
során.
lljabb szerelmi vallomás.
~ Hogy mint férj is sikeresen megálljául
a helyemet! To be a succcsfull husband!
— .My darling!
Boldog mosoly: premier plán.
Krausz Pál ur és felesége is mosolyognak.
— Ezt hallom egész Párizstól — mondja
az ismert vezérigazgató bátyja.
— Mit vár az amerikai /ilm jövőjétől i
Rod kikerüli a kérdést, őszintén, megfon
toltan felel. Látszik, hogy jól meggon inlta
minden szavát és látszik, hogy sokat
i>at\ozoll már erről.
— A film jövőjét abban látom, hu
g
fejlődik, hogy az embereket szerctetbcn és
— Az apám francia volt, az anyám Ir.
békében
kovácsolhatja
össze.
.Vein
abban
Én Amerikában születtem, tessék ki
látom az amerikai film jövőjét hogy csak
számítani, hogy ki vagyok. Hétéves ko
ci portáljon, hanem abban hogy az egész
romban már színpadon játszottam és
világ filmtermése egy nívóra emelkedjék. A
tlrennégyéves koromhnn kezdtem el n
film akkor fog megfelelni felnit Iának, hn
filmezést. Tizennégy éve filmezek, tehát
az cn berek kö’őtt u film lesz n nagy Békítő,
Usszcsen huszonnyolcéves vagyok. A
önkéntelenül jönnek a kérdések. Beszél
film gyerekkorában készítették
rólam
getésünk
az első filmet.
az amerikai magyarokról.
— És le c|” Ott nőttél a filmmel, — tette karrierek indulásáról és letöréséről,
üzleti
• eredményekről.
hozzá mosolygó arccal Bánky Vilma.
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Forró szerelmi vallomás .. .
— Milyen filmen dolgozik legközelebb?

Március tű ig tart a

— Mit tudott házassága előtt a magyarok
— Hála az Istennek
ról r
a feleségemmel dolgozom a jövőben
— Rien — semmit. Várkonylt és felesé
gét szerettem és tiszteltem. De fogni mám
együtt
sem volt arról, hogy
A’szerződöm egy filmre az United Artistsvalahol van egy kicsi, büszke ország,
hez „La Palva" lesz a film címe.
— Igaz, hogy rendezői ambíciói vannak?
amelyet Magyarországnak hívnak, egy
— Igaz. Cecillé de Mille-e\ szeretném az
kla nép, amellyel rengeteg Igazságta'análtalam irt és teljesen uj, modern elgondoság történt, és ahol a leggyönyörűbb
leány született: a Vilma.
lásu filmet nyélbeütni. És ha meguntam
Ezért soha le nem róható hálával adózom egyszer a fllmjátszást,
feltétlenül rendező akarok lenni.
Magyarországnak.
— És amit akar egyszer valaki Ameriká
ígérem, ba bárhol Is használhatok a ma
ban, — szól közbe jelentős hangsúllyal
gyarságnak, mindig meg fogom ezt tenni.
Bánky Vilma — azt eléri,
Szorgalmasan tanulok magyarul és hogy
Mindketten
összemosolyognak, ujra
a
mire ujra ide, hazajöhetek, már magyarul
refrén:
fejezhessem ki érzelmeimet.
— My darling.
Aranyos, kedves flu ez n Rod la Rocque.
A főkalauz udvariasan jelenti:
,
őszinte könny ragyog a szemében, de lá
—
Méltóztassék
készülni,
közeledünk
bával izgatottan topog, mint egy vakációs
Pesthez !
diák, aki meglátja már szülőfaluja tornyát.
Mint egy gyerek, oly boldogan ugrik fel
Kivilágított örháznk tűnnek el a sötétben. helyéről Rod la Rocque. Fülkéjükbe sietnek,
Minden őrháznál megkérdezi:
felöltöznek. Bánky Vilma barna prémbun
— Messze vagyunk még?
dában, barna szalmakalapban olyan,
mint
— Mesélje el életének legérdekesebb ese egy szép angol levelezőlap. Tökéletes lady.
ményeit — kérdem.
Rod la Rocque kemény kalapban szürke ru
— Ez egy volt. A házasságom. Ennél ér hában, fcketecsikos nyakkendővel,
testhez
dekesebbre nem emlékszem.
álló kék átmeneti kabátban, gomblyukában
piros-fehér-zöld szallaggal, olyan, mintha a
lagujabb divatlapból lépett volna ki: „Fór
gentlemen."
Berobogunk a pályaudvarra. Ezernyi to
rok kiált éljent és Rod la Rocque a legjobb
— Mégis, mi volt az a legérdekesebb ese ajánlólevéllel lépett a pesti aszfaltra —
mény, amire legszívesebben emlékszik?
Bánky Vilmával.
— Ez a Szerelem éjszakája cimü film,
Stób Zoltán.
amelyet
hatszor néztem meg egymásután.
Egy Bánky Vilma nevű sztár játszotta a
Az ünnepélyes fogadtatás után Bánkyék a
főszerepet és hetedszer olt találkoztam vele Dunapalotában
fenntartott appartementjukba
a nézőtéren. Megkértem a kezét
hajtattak. Holnap délután József főherceg látja
— Ezt a filmet most fogják játszani Pes őket vendégül teán, este pedig a Kövessy-vár
ten is— szóltam.
rendez tiszteletükre bankettet. Kedd este a
— Akkor kilencedszer nézem megl
Fészek látja vendégül az illusztris müvészpárt

„A szerelem éjszakájában"
annyira megtetszett Vilma,
bogy — feleségül vettem

Siessen, no mulassza el
megtekinteni

18 impozáns
Kirakatunkat
és ilnnepIeBen feldíszített félemelet!
kirakatainkat, mert valamennyit

magyar áru
ékesíti
Látványosságnak is felejthetetlenül
jszép, különösen az esti órákban a

DIWMOK
RÁKÓCZI m 7a.

szám alatti palotájának homlokzata

a muavnu hét nagy sikerét meg
akarjuk hálálni közönségünknek s
ezért ünnepélyes Ígéretet teszünk,
hogy

a jöuöuen is
elsősorban

magyar árut
tartunk

Kenyeret adsz,
ha magyar árut
uásároiszl
7.B0
•.■O
2.80
1MC

140 cm szól. Kasha................
Magyar l osztógyár gyártmánya.
14'>cm szél, kabát- és kosztümkasha ......................................
Mag\ar gyártmány.

140 cm szél, gyapj ú öltöny kelme 1
Magyar gyártmány.

140 cm széle-’ gyapjú kamgarn,
sötétkék és fokete színben
Magyar Posztógyár gyártmánya.

Mintát, csomagot
köMséíjmentesen
kUtdUnk.

♦

Borzalmas kenős
gyermekgyiikosság Pécsen
Pécs, március lí.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas
kettős gyermekgyilkosság tartja
izgalomban
Bárány a vármegye
lakosságát. Petöcpuszta
községben lakott Borsos Erzsébet . cseléd
lány, akinek viszonya volt egy helybeli le
génnyel. A viszonynak következményei
is
lettek s a lány szombaton ikreknek adott
életet. Borsos Erzsébet, hogy szégyenétől
megszabaduljon, vasárnap éjszaka a csecse-

mőket a község határában levő szőllőhegyre
vitte.

Az ikreket másnap megfagyva, holtan
találtak.
A lelketlen anyát a csendőrség letartóz
tatta
s
vasárnap délután átszállították a
pécsi ügyészség fogházába. Az ügyészség to
vább folytatja a nyomozást, mert állítólag
a lányanyának tanácsadói is voltak, akik a
lelketlen teltre felbiztatták.

A felpukkadt 7itulescuról, a fantasztikus
rátóti gépfegyverekről és a nevetséges
helyzetbe hozott népszövetségről cikkez
nek a párizsi és római lapok
„Szerencsére a magyar kormány nem hagy fa magát megfélemlíteni"
A genfi ügyek ma is erősen foglalkoztat Franciaországot,
illetve
Quai
D'Orsayt,
ják a világsajtót. A párizsi és római lapok helyesebben
csaknem kivétel nélkül nagy cikkeket szen
Berthelolot, aki a kisantant fizetetten
teltek az eseményeknek.
A külföldi sajtó
prókátora volt Párisban, azután Genfhangulatáról a Hétfői Napló alábbi táviratai
ben.
számolnak be.
Az ülés előtt éppen elég zavar volt a szent
Párizs, március 11.
gotthárdi incidensből, amely miatt hallat
(A Hétfői Napló tudósítójától.)
lan lármát csaptak és a népszövetséget ne
Az Eeho de Paris ban Pertinax rendkívül vetséges helyzetbe hozták.
siralmasnak találja a népszövetség mostani
Egy kínai, akiről senki sem tudja, mi
ülésszakának mérlegét. Felemlíti a többi kö
féle kormányt képvisel, beleszólhatott
zött, hogy sokak meggyőződése szerint soha
Európa egyik legbonyolultabb
kérdé
népszövetségi delegátus, még hacsak egyet
sébe.
lenegy kiküldöttről volna is szó, nem teszi
be lábát Magyarországra. Ehhez még hozzá Szerencsére a magyar kormány nem hagyta
kell venni, hogy a magyar kormány által magát megfélemlíteni és jogos igazának vé
előterjesztett okmányok
hiányosak.
Miért delmében Genfbcn teljes győzelmet aratott,
küldötték a gépfegyvereket — kérdi Pertinax Feltűnő volt a kisantant távolmaradása, ami
— Rátótra, amely szerinte az ország ben a bomlás előjeleit mutatja. Az optáns-ügyben újból határoztak, de a jelek most már
sőjében fekszik?
Románia
valamilyen
A Rumeur „A felpukkadt Tituleseu" cimü kedvezőek: egyrészt
fizetési ajánlatot tett, amelynek értéke in
cikkében hangsúlyozza, hogy
kább morális, mint gyakorlati jelentőségű,
a genfi határozat Tituleseu diplomáciá
másrészről Chamberlain mindent elkövetett,
jának tüneményes bukását jelenti.
hogy az ügyet visszavezessék az egyedül he
Presztízse különben már hazájában is le- lyes jogi útra. Ilyen körülmények között
megegyezésben lehet reménykedni, amelyet
tűnőben van.
A Parii Midi jelenti Bukarestből, hogy Olaszország, mint Románia és Magyarország
barátja,
örömmel üdvözölne, mert e meg
román politikai körökben igen éles kritikák
egyezés sokban könnyítené a Magyaror
hangzanak el Tituleseu ellen.
szágra gyakorolt nyomást.
Különösen szemére vetik nagyzási má
A Giomale d'ltalia a genfi döntésről szóló
niáját, az utazása körül kifejtett rek
cikkében azt irja, minthogy a két ellenfél
lámot
a mostani ülésig nem engedett ,a népszövet
és art, hogy egész Európa előtt a nagy dip ség az előtt a dilemma előtt állott, hogy vagy
lomata pózában tetszelgett.
beismeri tehetetlenségét,

Róma, március 11.
A
Lavoro d'ltalia
azt Írja,
hogy
a kisantant úgynevezett egyetértése szét
pattant
abban
a
pillanatban,
ami
kor közös és tervszerűen végrehajtandó
akcióról lett volna szó. A kisantantol egyel
len nagyhatalom sem
támogatta, kivéve

vagy pedig az írott jog alapjára helyezkedik
és elfogadja Magyarország javaslatát A ta
nács természetesen mindenekelőtt azzal tö
rődött. hogy saját presztízsét megmentse. A
Chnmberlain-féle uj
javaslat
voltaképen
kompromisszumos megoldás a magyar állás
pont javára.

A kívilágitatlan sorompó miatt
elborult egy autó négy utasával
Eger, március 11.
Súlyos autókatasztrófa történt vasárnapra
virradó éjszaka Eger határúban. Éjszaka
Egerből Budapest irányába haladt az ország
úton egy Ford-autó, amelyben Hunszik
Árpád gyöngyöstarjáni földbirtokos, Nemes
Aladár fővárosi tisztviselő és
a Ford-cég
budapesti képviseletének kél főtisztviselője,
valamint a sofőr ült. A társaság Budapestre
készült, az automobilt Nemes Aladár ve
zette, aki mellett a sofőr foglalt helyet, mig
a többiek a kocsiban ültek. A határban tel
jes sebességgel száguldott az autó s a nagy
sötétségben nem vették észre a leeresztett
vasúti sorompót.
Az autó nekifutott a sorompónak, a
társaság tagjai kirepültek az autóból,
maga a kocsi pedig darabokra tört.
Véletlen szerencse folytán a felborult autó
utasai közül senki sem sérült meg súlyosan,
hanem csupán kisebb ütődési és horzsolást
sérüléseket szenvedlek. Vasárnap bizottság
szállt ki a katasztrófa színhelyére, amely
megállapította, hogy a balesetet az okozta,
hogy a sorompó nem volt megvilágítva s a
sötétben nem vehették észre.

Elfogtak egy szélhámos
autó-ügynököt
Vasárnap a Keleti pályaudvaron a miskolci
gyorsvonat érkezésekor a detektívek elfogták
Iritz István autóügynököt, akit beszállítottak a
főkapitányságra. Iritz Istvánt a miskolci rendőr
ség távirati megkeresésére fogták el, mert Mis
kolcon különböző szélhámosságokat követeti
el.
Iritz néhány nappal ezelőtt megjelent Schmalcr
József budapesti autókereskedőnél, akivel el
hitette, hogy Miskolcon kitűnő összeköttetései
vannak és autó eladására megbízást kapott. A
fiatalember elutazott Miskolcra, ahonnan
fiktív nevekkel kiállított megrendelő leve
leket küldött az autókereskedő cégnek.
A megrendelés alapján a cég többezer pengő
jutalékot küldött Iritznek, aki Miskolcon nap
nap után nagy dáridókat csapott s feltűnő mó
don költekezett.
Mikor a cég a megrendeléseket teljesíteni
akarta, kiderült, hogy azok nem létező szemé
lyek nevére vannak kiállítva. Schmaler József
Miskolcra utazott, hogy megbízottját felelős
ségre vonja, de Iritz neszét vette a dolognak és
eltűnt Miskolcról.
A miskolci rendőrség értesítésére ma azután el
fogták. Zsebében Törökországba szóló útlevelet
találtak. A szélhámos fiatalembert a főkapitány
ságon őrizetbe vették.

— Életuntak. Marosán Demeter Százados-ut
33. számú házban lakó hadirokkant a Kerepesiuton zsebkésével arcba és mellbe szúrta magát.
— Kirtyán Mária Horos-utca 6. számú házban
lakó tisztviselőnő a Régi pósta-utca 13. számú
házban, barátnője lakásán ismeretlen méreggel
megmérgezte magát. Az életuntakat a mentők
súlyos állapotban szállították a Rókus-kór
házba.
— Eltűnt tisztviselőnő. Ifj. Modrony Sándorné tisztviselőnő a Vörösmarty-utca 73. sz.
házban lévő albérleti lakásáról eltűnt. Felkuta
tására a főkapitányságon megindult a nyomozás.
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Mussolini rúgása nyitja
meg az olasz-magyar
futballmérkőzést

néhány fillérre zsugorodott össze s a gazdák
már nem is fizették a dijakat. A nyugalmazott
tábornok, aki a Phőnix biztosító intézet szolgá
latában áll,
megállapodott a község valamennyi módo
sabb gazdájával klsebb-nagyobb összegű
tűz.- és életbiztosítási szerződésben.

a római Stadion felavatási ünnepélyén,
amelyen Dréhr Imre vezetésével sok
száz magyar sportember jelenik meg

A feljelentés szerint a nyugalmazott tábornok
úgy kötötte üzleteit, mintha azok az Első Ma
gyar Általános Biztositó régi biztositúsi üzletei
nek megújításai lennének s ezzel tévedésbe ej
tette a piliscsabaiakat.
Az ügyészség vádiratot is adott ki ellene s

Dréhr államtitkár nyilatkozik a Hétfői Naplónak
a római futballmeccs külpolitikai jelentőségéről
A röiffdí nagy sport Stadion felépítése a
befejezéshez közeledik. Ismeretes, hogy n
Stadion ünnepélyes megnyitása alkalma!
olasz-magyar válogatóit futball meccset tarla
nak, amelyre az olaszok nagy szeretettel
hívták meg a magyar futballistákat. Szom
baton nyilvánosságra került az is, hogy

a magyar futballistákkal együtt utazik
a Stadion megnyitó ünnepélyére Dréhr
Imre, az MLSz elnöke

sorakozik. Ez az ünnepies felavatás és hogy
nrre bennünket magyarokat aktív résztvenck hívtak meg, kétségtelenül nemcsak
->port, hanem
külpolitikai szempontból is
jelentőségteljes. Amikor Bethlen miniszter
elnök úrral közöltem értesüléseimet,

Az üzlet megkötése után Kálmán Lajos
meglepetten értesült arról, bogy az Első
Magyar Általános Biztosító Társaság ötrendbell csalás büntette elmen bűnvádi
feljelentést telt ellene.

4—5 évre biztosítottnak látja
a gazdasági élet nyugodt menetét
Szerdán valószínűleg a jövő keddig elnapolják a Házat

A képviselőház keddi ülésének napirend
jén kisebb törvényjavaslatok és mentelmi
ügyek szerepelnek. A Ház elnöksége ere
detileg úgy tervezte, hogy a keddi ülésre ki
tűzi már a költségvetést is, minthogy azon
ban ezeket a kisebb törvényjavaslatokat —
köztük az ipari jelzálogról szóló törvényjavas
Minthogy a római Stadion felavatására az
latot is — sürgősen tető alá kell hozni, a
egész világ felfigyel, jóformán mindenhol
költségvetés napirendre tűzését elhalasztot
tudni fogják, hogy az olasz nép miként adja
ták. Egyelőre az a helyzet, hogy a Ház el
tanujelét Magyarország iránt érzett mély nöksége a szerdai ülés napirendjére már ki
barátságának és szereteténck.
akarja tűzni a költségvetést, nem lehetetlen
azonban, hogy kedden ez a szándék módo
Az egész világsajtó látni fogja azt a
sulni fog. Ezúttal ugyanis kivételesen ellen
bajtársi, őszinte viszonyt, amely a ma
zéki oldalon tartják szükségesnek, hogy
gyarokat és az olaszokat összefűzi.

és Lingauer Albin országgyűlési képviselő
is. Ebben az ügyben Dréhr Imre államtitkár,
aki rendkívül nagy jelentőségűnek tartja a
legközelebbi római sporteseményt, a Hétfői
Napló munkatársának a következő érdekes
kijelentéseket tette:
— A nyilvánosság mindezideig nem tudta
a római sport Stadion ünnepies felavatásá
nak programját. Én is csak néhány nappal
ezelőtt kaptam értesítést Rómából,
amely
teljes részletességgel ismertette a felavatási
tervet. Eszerint:
Bízom egyébként abban is, hogy a Stadion
a képviselőház néhány napi szünetet
felavatásán a magyar színek méltóknak fog
tartson,
Mussolini maga tartja a felavató beszé
nak bizonyulni erre az érdeklődésre, amelydet, majd ő rúg először a Stadion me
minthogy az ellenzéki képviselőknek a pénz
lyel nemzetközi sportkörökben kisérni fog
zőjén a futball-labdába,
ügyi bizottság gyors ütemben befejezett
ják a két ország válogatott csapatainak mér
munkája után még néhány napig tanulmá(n. p.)
amely köré az olasz és a magyar csapat fcl- kőzését.
nyozniok kell az uj költségvetés hatalmas
anyagát. Ilyen körülmények között nem le
hetetlen, hogy szerdán csak a még le nem
lárgyalt kisebb törvényjavaslatok és a még
hátralévő mentelmi ügyek fognak a kép
viselőház munkarendjén
szerepelni és a
csütörtöki, március 15-iki nemzeti ünnepre
való tekintettel is

Hamis állami megrendelések

Nagystílű szélhámos kézrekeritésére in
dított vasárnap nyomozást a főkapitányság.
Néhány nappal
ezelőtt Slrenger Rezső
Mátyás-utcai
szobafestő-vállalkozóhoz be
állított egy elegánsan öltözött, 45—50 év
körüli magas férfi, aki mint

a honvédelmi minisztérium tisztviselője
mutatkozott be.

A szobafestő erre érdeklődött a
minisz
tériumban látogatója után, de kiderült, hogy
ilyen nevű tisztviselő, mint ahogy az illető
bemutatkozott, a honvédelmi minisztérium
ban nincsen.
Strcnger Rezső az esetet elmondotta is
merőseinek is és ekkor kiderült, hogy
ugyanaz a férfi, aki nála járt,

egész sor fővárosi szobafestőt, lakatost,
A látogató előadta, hogy a honvédelmi mi
asztulost, építési vállalkozót látogatott
nisztériumban nagyobb
szobafestési mun
meg,
kát készülnek kiadni és ő bizonyos hono
különböző
minisztériumok tisztrárium ellenében hajlandó ezt a munkát akiknél
viselőjeként mutatkozott be és állami mun
Strcnger részére megszerezni.
A szobafestőmester gyanúsnak találta a kák megszerzését helyezte kilátásba. Töb
dolgot és az ajánlatot visszautasította. Más ben hitelt is adtak szavának és költségei
nap aztán a látogatója által említett mun fedezésére

Alighogy megkezdte a bíró n kihallgatásu
kat, felfüggesztette a tárgyalást,

mert bizony a piliscsabai sváb gazdák Inkább
németül, mint magyarul vallottak s elrendelte,
hogy a legközelebbi tárgyaláson a tiz gazdát
német tolmács utján hallgassák ki.
Az ügyész és a védő ellenezték a tárgyalás
elhalasztását, de a biróság nem folytatta a tár
gyalást. A csalással vádolt tábornok védője
erre indítványozta, hogy a legközelebbi tárgya
lásra tiz újabb tanút is idézzen be a bíróság.
A védő indítványának a biróság helyt is adott,
úgy hogy

Búd pénzügyminiszter

a miniszterelnök ur elragadtatását fe
jezte ki. A magyar-olasz őszinte, mély
barátságnak — mondotta — legékesebb
bizonyítéka, hogy az olasz
nemzeti
Stadion felavatásán nekünk is aktív
szerepet szántak.

meséjével szélhámoskodik a fővárosi iparo
soknál egy ál-miniszteri tisztviselő

igy került az ügy a pcstvidéki büntetőtörvény
szék elé. A tárgyalásra beidézték a piliscsabai
gazdákat s mielőtt meg a biró kihallgatta vol
na őket, megkérdezte tőlük, tudnak-e jól ma
gyarul. A gazdák erősen sváb nrgot-tal jelentet
ték ki, hogy tökéletesen érlenek magyarul. Da

a Ház ülésezését a jövő hét kedd.jéig el
napolják.
A képviselőház munkarendje úgyszólván
egészen a nyári szünetig megállapítottnak
tekinthető. A költségvetés vitája előrelát
hatóan három-négy hétig fog tartani, bár
nem lehetetlen, hogy a pénzügyi bizottság
szokatlanul rövid tárgyalásai után a plená
ris vita is megrövidül. A költségvetéssel
együtt tárgyalja a Ház a megajánlási, vagy
apropriációs törvényjavaslatot is,
ami az

ellenzék részéről éles ellenállást fog kivál
tani. A költségvetés után a pénzügyminis?*
ler jelentését tárgyalja a Ház — az 1926—•
27. évi feleslegek felhasználásáról. Ez a je
lentés tulajdonképpen beruházási törvényi
javaslat. Ezután a vármegyei törvényjavaslakövetkezik, amelyet Scitovszky Béla belügy
miniszter még a költségvetés vitája alatt a
Ház elé terjeszt.
A nyári szünet előtt fel
tétlenül le kell tárgyalni az 1927/28. évi be
vételi fölöslegek fölhasználásáról szóló tör
vényjavaslatot is. amely szintén beruházási
törvényjavaslat.
Erről a kérdésről beszél
tünk

BED JÁNOS

pénzügyminiszterrel, aki
a
következőkéi
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:
-- Súlyt helyezek arra, hogy a bevételi
fölöslegek felhasználásáról szóló javaslatom
még a nyári szünet előtt tető alá kerüljön.
Ezzel
a törvényjavaslattal intézkedünk a
népszövetségi kölcsön felszabadított és még
fel nem használt részének beruházási cé
lokra való fordításáról is. Ez a beruházási
összeg azokkal az összegekkel együtt, ame
lyeket az uj költségvetésben az egyes tár
cák beruházásaira fordítunk,
140 millió pengőre emelkedik. 1928 jú
lius 1-től kezdve tehát 140 millió pengő
fogja felfrissíteni a magyar közgazda
ság vérkeringését.

E: az összeg kisebb annál, amit az elmúlt
évben költöttünk beruházásokra, de a kor
mány számított azzal, hogy a beruházásokra
fordítható összeg csökkenni fog. .4 jövő pénz
ügyi helyzetről szólva kijelenthetem, hogy
a magyar gazdasági élet nyugodt menetét
négy-öt esztendőre máris biztosítottnak lá
tom.

kára ajánlatot nyújtott be a honvédelmi
nagyobb összeget adtak át neki.
minisztériumba. Néhány nap múlva értesí
Miután
nyilvánvalónak
látszott,
hogy
tést kapott a minisztériumtól, hogy aján
szélhámossal van dolguk, ma délelőtt Strenlatát nem vehetik figyelembe, mert
ger Rezső feljelentést tett a főkapitányságon
ilyen munka nincsen folyamatban.
ahol megindították a nyomozást.

Hegycsuszamlás Santosban
kétszáznál több halottal
A Reuter Irodának Buenos-Airesből kel-1 törmelékek
16 házat eltemettek. Amint a
tezett távirata megerősiti a santosi hegy-1 hegycsuszamlás
megkezdődött,
hatalmas
csuszainlás súlyos voltát. A halottak számát!kő -és földtörmelék zudult Santos utcáira,
több mint kétszázra becsülik. A kő- és föld-1 amely egész házakat sodort magával.

Kálmán Lajos nyugalmazott tábor
nok ötrendbeli csalás bűntettével
vádolva állt a biróság előtt
Félbe kellett szakítani a tárgyalást, mert a pílíscsabaí tanuk
nem tudtak magyarul
pcstvldéki bünlctőtörvénysxékcn llkovies fel a gazdákat, bogy Iárbiztosítótokat és étetOryényszéki egyes biró a napokban érdekes biztosításokat kössön velük. A tábornok igy ju
'•'ahisi bűnügyet tárgyalt.
tott el Pllhcsabára is. A pllisscabai gazdák légnagyobbrészc már biztosítva volt az Első Ma
Kálmán Lajos nyugalmazott tábornok volt
gyar Általános Biztosítótársaságnál, de. még
a bl’uper vádlottja,
10—15 esztendővel ezelőtt kötötték ezeket ni
biztosítótársaság üzletszerzője, biztosítási üzleteket, úgy hogy a kötések lég-1
Budapest Környékén lévő falvakban kereste nagyobb része a korona romlása következtébenI

Dőlgozó ember

PALMA

KAUCSUK-SARKOT VISEL
Előnyei :
Olcsóbb és tartósabb mint a bőr, kellemes járás,
kíméli az idegeket.
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Teleszky János és Hadik gróf nagy beszédre
készülnek
Ar országgyűlés felsőháza hosszú szünet után
kedden ülést tart, amelynek lefolyása elé po
litikai körökben nagy érdeklődéssel tekintenek.
A felsőház keddi ülésének napirendjén ugyanis
nagyfontossógu kérdések szerepelnek, köztük n
valorizáció* törvényjavaslat és a numerus clauaus törvény módosítása A felsőháznak még
sohasem volt ilyen zsúfolt napirendje és n na
pirend egyes tárgyai is nagyobb jelentőségűek,
mint bármelyik eddig tárgyalt törvényjavaslat
volt.
Különösen
élénk vita várható a valorizációs törvény
javaslatnál. tekintettel arra,
hogy ebbe a kérdéskomplezumba

tartozik

hadikölcsönkötvények valorizációjának kérdése
le. Sándor Pál képviselőházi szerepét nem ki
sebb egyéniség, mint Teleszky János, a háborús
Tisza-kormány pénzügyminisztere fogja ját
szani, akt a
hadikölcsőnők valorizációjának
agltatórikus hive. Teletzky János hir szerint
rendkívül élet felszólalásra készül, amelyben a
kérdés kimerilő ismertetése során az idevonat
kozó adatok egész sorozatát fogja felvonultatni
Nagyobb beszédet mond a valorizációs vitában
Hadik János gróf is. Éppen ezért bizonyosra
vehető, hogy n numerus clausus módosításáról
szóló törvényjavaslat n felsőház keddi ülésén
nem kerül tárgyalásra. Arról, hogy a felsőház
e héten mely napon fog ülésezni, még nem tör
a tént döntés.

Rendőrök és mentők félórás közel
harca egy elmebeteg fiatalemberrel,
aki meg akarta gyilkolni az anyját
Vasárnap délelőtt nem mindennapi esemény
színhelye volt nz újpesti Aradi-utca 39. számú
ház udvara, ahol a ház megrémült lakód néhány
rendőr ét az újpesti mentők úgyszólván formá
lis közelharcot vívtak egy szerencsétlen elme
beteg fiatalemberrel.
A kora reggeli órákban nz Aradi-utca 39. st.
ház lakói arra leltek figyelmesek, hogy Fllippi
Ousrtáo műszaki rajzoló lakásából hangot tegélykiáltás és sikoltozás hallatszik ki. Be akar
tak menni a lakásba, az ajtót azonban zárva ta
lálták. A függöny résén, valamint a szoba ab
lakán betekintve, megdöbbenve látták, hogy
a fiatal müazakl rajzoló hatalmas konyha
kést forgatva kezében, édesanyjára támad,
ütlegelni kezdi, miközben az Idős asszonyt
a földre teperl és pillanatokon múlt, hogy
a kést belé nem vágta.
A lakók közül több férfi erőszakkal akart be
hatolni a lakásba, azonban ex nem sikerült.
Értesítették a legközelebbi rendőrörszemet is,
aki szintén tehetetlenül állt meg a lezárt ajtó
elölt. Ezalatt odabent borzalmas percek pereg
tek le, mert a fiatalember torkasznkadtából
kiáltozott, a lakás bútorzatát néhány perc alatt
pozdorjává zúzta, a megrémült asszony pedig
egy sarokba menekülve, állandóan segítségért
kiáltozott.

Időközben egyre nőtt a tömeg és a szomszé
dos utcából is csoportokba verődve siettek az
emberek. Néhány perc múlva megérkeztek az
ujpesti mentők is, mert nyilvánvalóvá vált,
hogy Filipl Gusztávon kitört az elmebaj. Ami
kor a rendőrök látták, hogy szép szóval nem
tudják a fiatalembert lecsillapítani,
vezényszóra betörték az ajtót, bezúzták az
ablakokat éa formálisan megrohanták a dü
höngő FUipI Gusztávot,

nkit még igy sem lehetett lefegyverezni, mire
az egyik mentőorvot intézkedésére felszerelték
az udvar öntözésére szolgáló gummicsövet és
ezzel fecskendezték körülbelül egy fél óráig a
szerencsétlen fiatalembert
Valóban segített a
hidegvíz és nemsokára már sikerült a markos
mentőápolóknak és a rendőröknek megfékezni.
Filippit megkötözték, majd hordágyra fektetve,
kivítték az udvarra, ahol a szerencsétlen fiatal
ember tovább üvöltött és állandóan azt kia
bálta, hogy meg akarják gyilkolni. A mentők
az ijedtségtől félig eszméletlen állapotban levő
asszonyt ápolás alá vették, majd Filipl Gusztá
vot beszállították a budapesti főkapitányságra,
ahol a rendőrorvos megállapította hogy ön- és
közveszélyes elmebeteg. A rendőrorvos intézke
désére az angyalföldi elmegyógyintézetbe szál
lították

Bonyodalmak a városházán
a forgalmi adó körül
A városháza két ügyosztálya között elkese
redett háborúság támadt a forgalmi adó miatt.
Nem hiába emelték fel panaszos szavukat a ke
reskedelmi és irodai érdekeltségek a forgalmi
adó anomáliák ellen, nemhiába hangzottak el
a közgyűlésen kellően megindokolt interpellá
ciók, végül
• köagnzdaságl ügyosztály Is felfigyelt a
elhat árost*, bogy maga is akcióba lép a
védelmére bízott kereskedő és Iparostársadalom érdekében.
A közgazdasági ügyosztály azt tervezte, hogy a
törvényhatósági bizottság utján feliratot intéz
a kormónvhoz és
a forgalmi adó teljes eltörlését követeli.

persze *•» aamyraa
szőnyegek, tatamim anük bátorok
olcaóbban mint kárhol

Slkslmi vitelekből eredő,

a Zugligeli-ut Fácán, Béla király-ut, Vilma-ut,
Mátyás-király-ut, TÜndérhcgyi-ut, Szépjuhászné,
Budakeszi-ut és a szarvastéri útszakaszon. Az
V. magyar Turist Trophy a Federation Internationale des Clubs Motocyclitcs, a Királyi Ma
gyar Automobil Club versenyszabályai és az ál
talános versenyszabályok értelmében fog lezaj
lani. A nevezési határidő 1928 május 5-én, este
fl óráig tart.
A versenyen résztvevők motorkerékpárok n
kővetkező osztályokban lesznek sorolva: 6. osz
tály 175, az.4. 175—250, a B. 250—350, a C. 350
— 500 és a D. osztály 500 ccm. feletti hengerűr
tartalommal állhatnak a starthoz.
A verseny résztvevői osztályok szerint külön

>*ntikart« R.-T.
(Sternbertf 7. J.)

VII., Dob ucca 31. sz.
(Kat1nery-uic*l isrokOzlet)

R*rl belesi nO**egrkert eo matti
ha toroké t nnffv árat fizetőnk

A KMAC által kiadott rendkívül ízléses, 10
oldal terjedelmű, a Tourist Trophy útvonalá
nak térképét is tartalmazó szabályzat ezenkívül
részletesen foglalkozik a verseny összes felté
teleivel, igy többek között részletesen tárgyalja
a hivatalos tréninget,
a startjogosultságot, a
verseny lefutását, valamint a 15 §-ban részle
tesen foglalkozik a verseny céljával, valamint
a team-dijakkal. A sportkörökben már ezidcig
is rendkívül
nagy az érdeklődés az Idei motorkerék
párverseny Iránt,

mely minden valószínűség szerint az egész szózón legkimagaslóbb sporteseménye lesz.

17, tonnás
2 ÍOnnSSw" rtmanini
teherautók
1928-as typus
.Minőségben, szerkezetben, teljesítmény
ben és élettartamban

versenyen felül áll
Állandó nngy raktárkészlet!
Kedvező fizetési feltételek
Kérjen árajánlatot! - Vezérképviselet

i

Róka és Tsa
automobil rt.

.VI., Aréna-ut 57. szám
Városi flx et! Nagymezen, 19.
Telefon L 908-t#, 016-17.

Vidéki képviselőket keresünk

)( Ab Allqemeine
Dcatsehe
Automobil
Club száz tagja fog április elsején motor
kerékpáron Berlinből Budapestre
érkezni.
A magyar sportkörök már felkészülten vár
ják a Kedves vendégeket és megindult máris
a vetélkedés, hogy ki miként fogadja és mi
ként szórakoztassa a száz berlini motorke
rékpár-turistát. Ebből a versengésből nagy
mértékben kiveszi a részét Szelnár Aladár
is, aki a KMAC nevében fogadja a turistá
kat és gondoskodik elhelyezésükről és szó
rakoztatásukról.

Biztos állashoz fonatom
ha a régi ŐRIÉRT soffőriskolában 70 pengőért
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adok
napi 2 pengőért ŐRIÉRT SOffONSKOla, SZifUtca 90. — Telefon Teréz 222 62.

)( Magyarország 1928. évi autóbajnoksága.
Nz 1928. évben az autóbajnokságot három kategóriára írja ki a KMAC és pedig verseng-, sport
ás turaautóbajnokságra. A három bajnokaágbafi
indulóknak 1928 május 25-ig a KMAC titkársá
gánál kell benevezniük. Az ezévi bajnokságra
(pályázók részére a következő versenyek Írattak
elő: 1. A TTAC 10 kilométeres sik gyorsaság
versenye. 2. a KMAC túraautójának sik gyorsa
sági versenye. 3. A KMAC turauljának hegyi
versenye. 4. Guggerhegyl verseny. 5. Svábhegyi
verseny. A bajnokságok elnyerésére a KMAC
sportbizottsága ez évre öt versenyt irt elő,
mind az ötben való indulás kőtelező.

5 25 HP kisautók

NSU

250 cm , 500 cm3 1 és 2 hengeres
mo torkérékpár ok
Élettartamuk 15—20 év

PRÁGA AUTÓK

PNEUMATIK ÁRUSÍTÓ RT.
AndráM.v»ut 27. Telefon: T 131—78.

a leglDMietasehDek. mart

)( A XX. században az autó térhódítása nem
csupán a luxuskocsikban nyilvánul meg , ha
nem a teherautókban is, mert mint a legutóbbi
i<IŐk mulatják, a kereskedelmi és iparvállala 
tok teherszállítása teljesen átszerveződött mo
torikus erőre Egy-egy üzem gazdaságánál nagy
szerepel játszik az áru szállítása s mint a gya
korlat is már beigazolta, a teherszállító autók
között vezető szerepet tölt be a Róka és Társa
által forgalomba hozott Otverlend és Lalii te
herautók, amelyek méltán sorakoznak a kon
tinens legjobb speciális teherautói közé. Az
európai hírű cég a napokban több kocsit adott
c, így a Sidol (Götz Llpót), Csikós László fes*™pagykeresk«dő, Spiegel Miksa nagyfuvaros,
Méh Kereskedelmi Rt. budnpeáti cégek és Rosenbaum A. kecskeméti cementárugyár, valai?
Kicin L Pál jánoshalmi tojásnagykeres
kedő egy-egy Outerland-kocsivn] bővítette ki
autóparkját.
LaffMehcraulóknt vásárolt: az
Első Kaposvári Sörgyát Rt. és a hódmezővá
sárhelyi Tóth Ferenc és Társa gőzmalom.
G*Pk*i-MkcdfTni| lerjeMkedáw. A

Hozzákezdtek a felterjesztés megszövegezésé
hez, hogy a nagyfonlosságu ügy mielőbb az
illetékes bizottságok és a közgyűlés elé kerül
jön.
A közérdekű terv azonban időközben hajó
törést szenvedcll. Értesült ugyanis n közgazda
sági ügyosztály szándékáról a pénzügyi ügyosz
tály. amely azonnal közbelépett és lefújta a
megindított akciód. A pénzügyi ügyosztály eré aITi uft Gépkereskedelmi
lyesen rámutatott arra, hogy nz akció forsziro- xu. 2Í¥yIar aI’.I.'Í
p, cs&,f».,£•
zása súlyos anyagi válságba sodorná n fővárost,
mert hiszen a forgalmi adó évente 12 millió
pengő jövedelmet jelent n városnak s erről a
könnyű bevételi forrásról semmiképpen sem
mondhat le.
Hiába volt a közgazdasági ügyosztálynak
minden érvelése,

a kereskedelmi és ipari érdekek nem tudták le
győzni a főváros financiális érdekeit. így hát a
kőrgnszdákoknak le kellett mondaniok nagy
lelkesedéssel és áldozatkészséggel felvetett szán
dékukról és a forgalmi adó eltörlése érdekében
a kormányhoz intézendő felterjesztés lekerült
a napirendről.
Most már esők nz a kérdés, vájjon a köz
gazdasági bizottság tagjai is hasonló nyugalom
mal beletörődnek e ennek nz életbevágóan fon
tos kérdésnek ilyen egyszerű elintézésébe, vagy
pedig folytatják a harcot — a végkimet ülésig...

+

A Királyi Magyar Automobil Club most adta böző szinü sisakot kötelesek viselni, igy
ki az idei magyarországi motorkerékpár baj
a 6. kék, az A. zöld, r> B. rózsaszín, a C.
nokságra szóló szabályait, mely szerint,
vörös, a D. osztály pedig fehérszinü ver
seny sisakot visel.
a versenyt ez év május 28-án tartják meg

Ki felelős a BUszürményi-uti bérhez
katasztrófájáért ?
mondja, az orvosok véleménye szerint, ha nem
veszik észre a szerencsétlenséget,
a hálószobába átszürödő mérges gáztermé
kek negyedóra múlva Őket is megfojtották
volna.
Mint ismeretes, néhány hétlel ezelőtt ugyaneb
ben a házban hasonló körülmények között halt
meg Ortutay Lajos földbirtokos felesége. A fia
tal uriasszonyt eltemették, most azonban —
mint értesülünk — férje exhumáltatja a holt
testét és amennyiben kiderül, hogy őt is a füst
vezetékből visszacsapódó gáztermék ölte meg.
feljelentést lesz és szigorú eljárás megindítását
kéri. A hatóságok egyébként a legnagyobb
eréllyel folytatják tovább a nyomozást a ket
édeskés, émelygő szag húzódik be a háló
tős szerencsétlenség körülményeinek pontos
szobába.
tisztázására és annak megállapítására, hogy a
Felkeltette férjét, aki bement a fürdőszobába s halálos szerencsétlenségekért kit terhel a fele
ekkor fedezte fel n szerencsétlenséget. Mint lősség.

.JUJ

1928: Magyarország motorkerékpár bajnoksága

Ortutay Lajosné holttestét
exhumálhatja a férje
Kaput László főmérnök, a Böszörményi-úti
hérház tragikus áldozatának
holttestét, ma,
hétfőn boncolják fel a törvényszéki orvosszakérlők, hogy megállapítsák pontosan, mi okozta
halálát. Az eddigi adatok szerint minden jel
arra mutat, hogy n tragikus véget ért főmér
nököt a fürdőkályha rossz füstvezetékéből
visszaáramló szénmonoxid ölte meg.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap kinn
járt a Böszörményl-ut 3/c. számú házban, ahol
beszélgetett Kapus Béla MÁV. igazgató felesé
gével, Kapus László édesanyjával. Kapumé el
mondotta, hogy a szerencsétlenség alkalmával
hajnnlban arra ébredt fel, hogy n fürdőszobából

I
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UznmKOHsSnilK a leuminimsiisabD.
szerkazeiUK a legmoaernenn.
ferniaiuK a lagszeun

Teherautók is minden nagyságban
Kizárólagos

képviselni:

Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.
Budapest, V., Vilmos csáazár-ut 28 és 32. u.

)( Solo, vagy oldalkocsla motorkerékpárok?
Mindkétfajta motorkerékpárnak megvannak a
hívei. Az előbbinek megfelel a 250 ccm-es
NSU, az utóbbi azonban már erősebb vázépitést éj nagyobb hengerűrtartalmat igényel. Az
NSU sokoldalúságára vall, hogy erre a célra
nemcsak egyhengeres, hanem kélhcngercs 500
ccm-es gépet is állít ki oldalkocsihasználat cél
jaira, mindkettő 11 HP fékteljesitménnyel. Rö
viden összefoglalva: a 250 ccm-es NSU meg
felel az átlagos követelményeknek, még ak
kor is, ha társülést helyezünk él rajta, mig az
500 ccm-es NSU azért legalkalmasabb oldalnmely tudvalévőén nz kocsihasznólalra, mert nagy megterhelés mel
sikeresen terjeszkedik, letti állandó Igémybevételre
van berendezve.
’fó
Ennél erősebb gép, mint pl. nz 1000 ccm-es
kéthengeres NSU motorkerékpár, csak kimon
dottan speciális célokra jön tekintetbe.
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jelzésű friss amerikai
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"Jetben meglepően oldó
tophatOK. — Egyszeri hisóritt után aiianőo vevőm lesz.
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Dr. A mAsy Dexsíi
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Telefoni I.lpót 900—SS

HÉTFŐI NAPLŐ

Vidéken szélhámoskodnak
a Rozsnyay-íéle könyv
kereskedés nevében

5
Kellner Lajos a neve, rovottmultu pin
cér, különféle bűncselekmények miatt
tizenötször volt büntetve.

A halálraítélt Papp Flórián,

Vallatóra fogták és ekkor különös dol
gok derültek ki. Elsősorban bevallotta, hogy
ő akarta Hahn Gerzonnak eladni a zálog
cédulákat. A frakkokat ügyes trükkel sze
rezte. Napokon át az utcákon ődöngött, az
üzletek cégtábláit nézegette és kiszemelt egyegy olyan kereskedőt, akinek elég szép üz
lete volt, de telefon nem volt az üzletben és

a visegrádi apagyilkos előtt ma hirdetik
ki a legfelsőbb elhatározást

A Rozsngai Károly Muzeum-köruti könyv- és
zeneműkiadó cég az utóbbi napokban több
vidéki városból, de különösen Debrecenből,
sürgető levelet kapott, amelyban a megrendelt
könyvek, festmények, kották elküldését kérik.
A felszólító levelek küldői hivatkoztak a cég
két ügynökére, akik a megrendelést felvették
és okiknek a megrendelt mfl ellenértékét ki
A Kúria Magyar-tanácsa február elején
fizették.
A cégnél meglepetéssel
fogadták a dolgot, jogerősen halálra ítélte ifjú Papp Flóriánt,
miután Debrecenbe ügynököt nem küldtek és a visegrádi apagyilkost, aki körülbelül más
így nyilvánvalónak látszott, hogy
félévvel ezelőtt édesapja nyakát egy konyha
késsel elvágta, majd holttestét az istállóban
a két álllgynök a cég nevével visszaélve,
csalásokat követett eL
a széna alá rejtve felgyújtotta, hogy a bűn
A Rozsngai cég feljelentésével a főkapitány cselekményt eltitkolja és azt a látszatot
sághoz fordult, ahol a csaló úlügynökök kézre* keltse, mintha öngyilkosság vagy baleset tör
kcrilésére megindították a nyomozási. Ugyan tént volna.
Az elsőfokú bíróság ifjú Papp Flóriánt
ekkor
a károsultak Is feljelentéssel fordultak a
kötél általi halálra és édesanyját, mint
debreceni rendőrséghez.
felbujtót pedig életfogytiglani fegyház
büntetésre ítélte.
A nyomozás megállapította, hogy a csalásokat
két fiatalember Bergcr Márton és Várnai Osz A bejelentett fellebbezések folytán az ügy
kár követték cl, mire a rendőrség elrendelte felkerült a királyi ítélőtáblához, ahol Kállay
körözésüket.
Miklós tanácselnök

Kedden reggel lelakasztják, ha nem kapott kegyelmet

Felakasztotta magát
az újpesti temetőben
egy öreg kovácsmester
Vasárnap hajnalban az újpesti temető ker
tésze megdöbbentő felfedezésre jutott, mikor
végigjárta a temetőt.
Az egyik villanyoszlop kampójára hurkolva
egy idősebb férfi holtteste lógott a levegő
ben.

és igy szerezte meg az adatokat. Mikor már
tudta, hol lakik a kereskedő, elment a la
kására A legtöbb helyen a cseléd fogadta.
— Az uj segéd vagyok az üzletből —mon
dotta — a főnők ur színházba akar menni,
adja ide az estélyi ruháját, majd elviszem
neki.
A házbeliek telefon hiányában nem tud
ták ellenőrizni a ,.segédurat“ és kiadták a
kért ruhát A kereskedő azután csak akkor
tudta meg a dolgot, mikor üzletzárás után
hazaérkezett. A legtöbb esetben sikerült is
hétfőn délelőtt kilenc órakor fogják
a trükk, egyszer azonban majdnem rajta
Papp Flórián előtt kihirdetni, hogy a
vesztett
kormányzó gyakorolta-e legfelsőbb ke
Ez azonban csak kivételes eset volt, mert
gyelmi jogát, vagy pedig elutasította
a trükk legtöbbször sikerült. Ilyen módon
kérvényét.
közel száz frakkot és szmokingot csalt ki
a visegrádi gyilkosság mindkét tettesét
Abban az esetben, ha a kegyem! kérvényt Kellner Lajos, akit letartóztattak és bfinhalálra ítélte.
elutasították, úgy Papp Flóriánt kedden a lajstromát most állítják össze.
A táblai ítéletet a Kúria megváltoztatta és hajnali órákban fogják a gyüjtőfogház ud
jogerőre emelte a pestvidéki törvényszék varán átadni az ítéletvégrehajtónak.

rosszul lett a színházban, haza akarták
vinni és útközben az autóban meghalt

Nemzetközi
yisar

Részletes felvilágosítás és vásárlgazolvárqj
kapható Budapesten, a VAsArtrodAnál, V„ Alkotmány-utca 8., valamint az
összes bel- és külföldi tb. képviseletnél.

A vásárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér
jSTV. "WT 7* vállalat kerékpáros gyorskQldönM Affl/ cökkel mindent puntoBeI V n aan eitntéz. Hívószámok
’LF
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J. 4S0 BO, ba es foglalt, ak
kor kérje T. M8 57.

Kárpitosára, mós réibatorgyára
ŰÍCHNER J/CNO3
U>i6r»t <0 nn.
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de semmi komolyabb lántalmat n vizsgálat al
kalmával megállapítani nem tudott. Katona
igazgató autótaxit hivatott, nagyanyját karján
támogatva beemelte a kocsiba, a sofTőrnck meg
hagyta, hogy sebesen tartson a Bank-utca ő.
számú házhoz, ahol Wittmanné lakik. Alig in
dult el a kocsi, az idős asszony elvesztette esz
méletét és unokája karjaiba hanyatlott.

Az Igazgató kiszólt a sofTőrnck, hogy hajt
son olyan sebesen, ahogy csak tud s száguldva igyekezett az autótaxi a Bank
utca felé.

A sötét kocsiban egyre nagyanyját figyelte Kntona aligazgató, akinek arca ekkor már halál
sápadt volt. Mikor a kocsi a Bank-utca fi szá
mú ház előtt megállolt. a soflfőr felrohant Witt
manné másodemeleti lakására, ahonnan hinta
széket hoztak le, hogy azon vigyék fel az esz
méletlen állapotban levő urlasszonyt.

Mire

azonban

az autótaxiból
már nem élt,

kiemelték,

Már csak a
karjai élettelenéül hanyatlottak alá. Már
holttestet emelhették be a hintaszékbe s úgy
holttestét
szállították fel a másodemeleti lakásba.
Dr. Wittmann Mórné halála széles körben
mély részvétet keltett. A hétvenégyéves uriaszszonyt a főváros társadalmi világában jól is
merték, évtizedek óta lelkes jótékonysági tevé
kenységet fejtett ki, főleg a zsidó főiskolai
hallgatókat segélyezte nagy mértékben.

Száz kereskedő estélyi ruháját csalta ki egy ravasz szélhámos
szélhámosságok
A főkapitányság detektivjei egy rendkí prémi rendőrség kisebb
vül furfangos szélhámost kerítettek kézre a miatt
napokban. Hahn Gerzon Népszinház-utcai
elfogott egy fiatalembert. akinek nevét
ruhaüzletében megjelent egy jól öltözött
nem tudta megállapítani
fiatalember és néhány zálogcédulát
kínált és mivel az volt a gyanú, hogy Budapesten
megvételre.
A zálogcédulák
egytöl-egyig is szélhámoskodott. a fővárosba kisérte. A
frakkokról és szmokingokról szóltak. A főkapitányságon ujjlenyomatok alapján meg
kereskedő gyanúsnak tartotta, hogy ennyi állapították, hogy
estélyi ruhát tett volna zálogba a fiatalember.
Nem akart lopott holmit vásárolni, ezért el
küldte segédjét a zálogházba, elhozatta a
holmikat, de kijelentette, hogy addig nem
fizeti ki a pénzt, mig a fiatalember nem
igazolja, hogv tisztességes
utón
kerültek
hozzá az. estélyi ruhák. A fiatalember erre
felajánlotta, hogy jöjjön vele a lakására, ott
majd igazolja magát. El is indultak, út
közben azonban a
fiatalember hirtelen
futásnak eredt és
frakkkot szmokingot Hahn
kezében
hagyva eltűnt egy mellékutcában.
’/77
A kereskedő vissza vitte a zálogházba
77 777
holmikat, a cédulákat pedig beszolgáltatta a
t
rendőrségnek. A napokban azután a veszTB
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Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület
vasárnap délelőtt a vármegyeház dísztermében
tartotta évi közgyűlését.
Ravasz László püspök nyitotta meg a köz
gyűlést és közölte, hogy nz egyesület elnöke,
Zichy János gróf betegen fekszik és helyette
ö vette ót az elnöki tisztet. — öt közművelő
dési egyesület volt a háború előtt, — folytatta
Ravasz László elnöki megnyitóját — ezek közt
mindössze ez nz egyesület maradt meg. Ez azt
bizonyitja, hogy Magyarországon minden elve
szett, csak a nagy magyar Alföld még teljes
érinlctjenségében a mienk.
A közgyűlés Ravasz László dr. szavait egy
hangú lelkesedéssel vette tudomásul. Majd
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter

A frakkok és szmokingok réme

Ne vAsArolJon kUlttfldl ö 4 Qfl-ért adjuk« magyar gyáripar
Arat, mert ml állandóan |
UiUV
remekei, a

minden

Ítéletét. ítéletkihirdetés után a Kúria ke
gyelmi Unáccsá alakult át, hogy zárt ülés
ben döntsön afelől, hogy a vádlottat kegye
lemre ajánlják-e.
A halálraítélt ifjú Papp Flórián védője,
Jobbágy Lajos dr.
az igazságügymini.s?ter
utján a kabinetirodához kegyelmi kérvényt
nyújtott be, amely — értesülésünk szerint
— szombaton a késő délutáni órákban ér
kezett vissza a pestvidéki törvényszékhez,
ahol

5700 tüdőbeteg iskolás
Wittmann Mór dr. ügyvéd özvegye gyermek Budapesten

Azonnal rendőrt hívott, akinek segitségévcl
Megdöbbentő, tragikus módon halt meg
levágták a holttestet a kötélről. A zsebében ta szombaton este egy a főváros társadalmi vilá
lált iratokból megállapították, hogy
gában jól ismert, nngyrabecsült idős urlassrony,
özvegy dr. Wittmann Mórné, a kilenc évvel ez
Szavatlnl József 64 éves kovácsmesterrel
előtt elhunyt
ismertnevü budapesti ügyvéd
azonos.
özvegye.
öngyilkosságának okát nem tudják. A szeren
Dr.
Wittmann Mórné
szombaton délután
csétlen véget ért öreg ember holttestét a tör unokája, Katona István, a Gizella Gőzmalom
vényszéki orvostani intézetbe szállították.
aligazgatója
társaságában egy családi zsúron
! volt, majd este az aligazgatóval együtt a Ma
gyar Színházba ment el az Olympia előadására.
A zenekari ülés második sorában foglaltak he
lyet. Már az előadás megkezdése előtt Wittman
né rosszullétről panaszkodott, azonban úgy
vélte, hogy az csak múló jelenség. Az előadás
megkezdése után Wittmanné fájdalmakról pa
naszkodott, az
igazgató azt ajánlotta, hogy
hagyják el nyomban nz előadóit s távozzanak
előadás alatt a színházból.
Wittmanné azon
ban azt mondotta, hogy fájdalmai nem oly
hevesek s azt hiszi, hogy pár perc múlva job
ban lesz. Ezután már nem is panaszkodott,
azonban Katona igazgatónak, aki az egész első
felvonás alatt nem a színpadot, hanem nagy
anyját figyelte, feltűnt, hogy az idős uriasszonv
mily nehezen lélekzik.
Az első felvonás ulán minden feltűnés nél
kül karján támogatva kivezette nagyanyját
a színház előcsarnokába, ahol a színházi
orvos megvizsgálta.
Az orvos rendellenes szívműködést tapasztalt,

50%-OS
ulazasi kedvezményi

messzi lakott az üzlettől. A házmesterekhez
mint magándetektív állított be

emelkedett szólásra.
— A nagy magyar Alföldíj nem a magyar
geográfia vitte be a nemzet kőzludatába, ha
nem Petőfinek örökszép leiró költeményei
Majd a néptanítók érdemeinek méltatására
tért át Klebelsberg Kunó gróf.
— A magyar néptanítók kuiturszerepe na
gyon fontos, — mondotta. — Az Eötvös-tör*
vény szerint lő—17.000 tanítóra és 8500 tante
remre van szükség és ezeknek a tanítóknak a
legnagyobbrészét ki kell vinni az Alföldre. A
tanyai iskolák o magyar jövőnek fontos pillé
rei, nincsen ellentét magyar kultúra és magyar
népművelés
közölt. A hazai protestantizmus
keresztül vitte, hogy Debrecen egyetemet ka
pót, az alföldi egyetemek azonban ne mképviselik eléggé az Alföld tudományosságát. A
hiányokat pótolni kell, a nagy magyar Alföldet
kulturális tényezővé kell tenni és
meg kell teremteni az Alföld tudományos
ságúU

Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület
kebeléből vasárnap délelőtt a közgyűlés kereté
ben megalakult a Magyar Iskola-szanatórium
Egyesület. Az egyesület célját Müller Vilmos dr.
főorvos ismertette. Szomorú képet tárt a hall
gatóság elé a tanyák közegészségügyi viszo
nyairól, az olt úgyszólván gát nélkül terjedő
betegségekről. Órányira nincsen orvos ezeken a
helyeken, amin változtatni kell. Az egész föld
kerekségen Magyarországon van a legtöbb
tüdőbeteg, a statisztika szerint minden ötödik
ember tüdőveszben hal el. Kérve kérjük Kle
belsberg Kunó grófot, — mondotta emelkedett
hangon Müller Vilmos dr. — Budapest 5700
tüdőbeteg iskolásgyermekének tegye lehetővé,
hogy szanatóriumban gyógykezeltcthesscnek.
Ezután megválasztották a Magyar Iskola szanalórium Egyesület tisztikarát.
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A Ház ünnepli
Apponyit, aki kedden
érkezik haza
A genfi határozat, amely a magyar álláspont
győzelmét jelenti a magyar-román optáns-per
ügyében, elsősorban Apponyi Albert gróf ujabl
nagy sikerének könyvelhető el. Apponyi ra
gyogó éksszólfisn, tudásának hatalmas tárháza
napfényes logikája, alapos tárgyismerete mu
tatta meg Ismét a népszövetség előtt az igazsá
got. Két nap óla, amióta a genfi határozat híre
Budapestre jutott politikai klubokban nem t-'
folyik másról szó, mint nrról, hogy ebben ;
percben, amelyet n magyar kormány móllá
tekinthetett
prusztizskérdésnek,
sikerült
ii
igazság feltárásával megnyernünk az első csat;’
A pártkörűkben n legnagyobb lelkesedés
hangján beszélnek Apponyi újabb hatal
mas teljesítményéről.
amely méltán sornkozik a nagy államférfiu cd
dlgi sikerei mellé. Legutóbb, amikor Apponyi
Géniben járt, az. országgyűlés tagjai közölt
pártállásra való tejdntet nélkül, mozgalom in
dult meg, hogy Apponyit ünnepélyesen üdvö
zöljék. Ez nz üdvözlés azonban nkkor elmnrndt. Ezt n tervet vasárnap Ismét fc’vclctték
több politikai pártkörben
Az egységes párt
tagjai részéről indult meg most a mozgalom,
hogy Apponyit Gcnfből való hazaérkezése után
ÍMincpélyesen üdvözöljék az. országgyűlés kü
lönböző pártjai. A terv ezúttal meg is fog való
sulni. amennyiben

Budapest, 1028 március 12.

Oroszországban
kitort az ellenforradalom
nagyarányú űsszeoskUuOs gguitogaiásokKai es roüöaitlásokkai - Sorozatos leiarűztatások Ukrániában
Berlin, március lt.
Moszkvából érkezett távirati tudósításéi
érint

Szói jetoroazországban
kitört az ellenforradalom.
jelekből ítélve ezúttal nem
szórványom
'iszeeskílvésről van szó, hanem
Déloroszrszág városaira kiterjedő szerves ellenfor
radalmi megmozdulásokról.
Az összcesküés nyomára a szovjetkormány úgy jött rá.
■ogy nz utóbbi időben Ukránjában rengeteg
tűzvész pusztított. Ehhez járult a ukrániai
szénterület gépeinek rejtélyes elpusztítása,
iminek okát, hir szerint, fölfedezték,

ellenforradalmi
megmozdulással
kell
számolni.
Iz eddigi vizsgálat során bebizonyult, hogy
az összeesküvés gépek felrobbantását és
megsemmisítését,
bányák elpusztítását és
gyújtogatásokat céloz. Az összeesküvők leg
közvetlenebb céljukat a bányák helyzetének
megrosszabbodását máris elérték.
A hiva
talos nyilatkozat nem felel arra a kérdésre,
hogy ki finanszírozza a felfedezett nagytér!edclmü összeesküvést és nincs-e mögötte
kémkedés müve.
Az
ellenforradalmi
megmozdulásról
szóló hírek egész Szovjetoroszországban nagy Izgalmat keltettek.

Több embert letartóztattak,

A letartóztatottak között van egy berlini
■le a rendőrség még nem tette közzé az el AEG főmérnök, aki turbinák szállítása cél
fogattak neveit, minthogy további nyomo jából négy hét előtt érkezett Oroszországba.
zások vannak folyamatban
Letartóztatták továbbá az AEG két mérnö
két és egy szerelőjét is, valamint az esseni
A moszkvai legfőbb
bíróság állam
Koppers cég néhány alkalmazottját.
ügyésze azt állítja, hogy
nagyarányú

— Élesen cáfolják a kormányrekonstrak— Vasárnap délelőtt nyitották meg a bécsiI
Nemzetközi Vásárt. Bécsi tudósítónk jelenti:: dó hírét. A Magyar Távirati Iroda jelenti:
\ bécsi Nemzetközi Vásárt vasárnap délelőtt Az egyik reggeli lap ismételt cáfolat ellenére
nyitotta meg ünnepélyes
keretek
között is újabb kombinációkat közöl a kabinetben
Apponyi Albérlet, aki az eddigi tervek sze
Hainisch köztársasági elnök. A vásárnak a1 szerinte bekövetkező személyi változásokról.
rint kedden eate érkezik vissza, szerdán
budai palotájában fel fogja keresni egy öt
Práterben és a Belvárosban lévő hatalmas; Illetékes helyen kijelentik, hogy ezek a talál
tagú küldöttség, amelyben az országgyűlés
fellobogózott pavilonjait már a kora dél gatások ma is épp anyira valótlanok, mint
valamennyi pártja képviselteti magát.
alkalmával,
mert
előtti órákban elárasztották a látogatók ez legutóbbi megjelenésük
Ez az öttagú küldöttség üdvözölni fogja az ősz rei. Hir szerint nem kevesebb, mint száz■ egyáltalában szó' sincsen arról, hogy a korállamférfit és hódolatát fejezi ki előtte azért a ezer külföldit hozott Becsbe a Nemzetközií inány összetételében bármilyen változás is
ragyogó munkáért, amelyet az ország érdekében Vásár. Legtöbb idegen a Balkánról érkezett., lörténjék.
Gcnflw’n végzőit.
— Motorkerékpárjával elütött egy utcaseprőt.
A szállodák, penziók zsúfolva vannak kül
Varga
Károly
”
földiekkel. Az üzletek záróráját esti 8 órá Vasárnap reggel hétóra tájban
. asztalosmester a Bp. 43—515 számú motor
— A Petőfi Táranság nagygyűlése. Vasárnap ban állapították meg. A Nemzetközi Vásár kerékpárjával a József-utcúból sí Kálvária-tér,
jövő
vasárnapig,
március
18-ig
lesz
nyitva.
tartotta meg az Akadémia dísztermében 52-ik
felé haladva elütötte Bejó János utcaseprőt. Az
közgyűlését a Petőfi Társaság, umelyen a már
— Vasárnap temették cl a RinteLházas- szerencsétlenség
követ kéziében
Bejó János
ciusi emléken kivül Bem tábornok emlékének párt. A részvét impozáns megnyilvánulása jobb lába eltörött, mig a motorkerékpárról le
is hódolt. Pékár Gyula elnöki megnyitója után niellett folyt le vasárnap délben a rákoske zuhanó Varga Károly súlyos fejsérüléseket
a főtitkári jelentés következeit, majd kihirdet resztúri izr. temetőben a
Rintel-hózaspár szenvedett. A mentők mindkettőjüket a Ró
ték. hogy n Petőfi Társaság nagydiját Harsányt
kus-kórházba szállították.
Kálmán kapta. Utána Vargha Gyula, Császár lemetése. Rintel Bernát és neje, akik csak
— Olimpiai válogató lovasmérkőzés a
Elemér, Szathmáry István, Vojnovich Géza és nemrég ünnepelték boldog házasélctüknek
Nemzeti
Lovardában. A Nemzeti Lovarda
ötvenedik
évfordulóját,
pénteken
csaknem
Falu Tamás mutalták be müveiket, végül Bakó
László szavalt. Közgyűlés utón a Dunapalotó- egy órában hunytak el. Egész életükben az kétnapos lovasmérközésének vasárnapi be
fejező
napján
kerüllek sorra az olimpiai vá
ban lakoma volt, amelyen József kir. herceg volt a kívánságuk, hogy öregkorukban egy
i* felköszöntőt mondott.
szerre haljanak meg s együtt temessék el logatás szempontjából figyelembe jövő ver
— Az Otthon írók é« Hírlapírók Köre a őket. Az öreg házaspárnak ez a kívánsága senyszámok. A mérkőzéseket nagyszámú
nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én teljesült. A temetésen a kiterjedt rokonsá előkelő közönség nézte végig, amelynek so
eslo fél 9 órakor a Kör nagytermében dísz gon kivül a társadalmi és kereskedelmi vi rában megjelent Horthy Miklós kormányzó,
Csáky Károly honvédelmi miniszter, Jónkig
hangversenyt rendez,
amelyen az ünnepi lág számos kitűnősége jelent meg.
Beszédet Rákosi Jenő mondja. Az. ünnepség
— Redukálták a nemesfém Iparosok fényűzés! Kocsárd honvódföparancsnok és mások. Az
első
műsorán közreműködnek: Sándor Erzsi ka- forgalmi adóáltalányát az 1928. évre. Vasárnap eladó Concours-lovak díjugratásában
maraénckcsnő, Hubay Jenő, Némethit Ella délelőtt tartotta negyvenedik évi rendes évi lett Éber Amália, az ugar-dij lovaglásában
Mihály,
hölgyek
díjlovaglásában
és Palló Imre, az. Operaház. művészei, Par közgyűlését a Budapesti Arany- és Ezüstmüve- Burián
tos Gyula, a Nemzeti Szinház tagja, Schmafb sek, Ékszerészek és Öratokkészitők Ipnrtestü- Éber Amália, a díjugratás A. kategóriájában
Miklós és Hercz Ottó dr. zongoraművészek, lete az Ékszerészek Klubjában. Bakos Mór el szintén Éber Amália, épp igy a hölgyek ne
nöki megnyitója után Pilisi István titkár fel
valamint a Rudai Dalárda. Az ünnepség fé- olvasta az évi jelejitést és bejelentette, hogy héz díjugratásában is. Az olimpiai díjugra
akadályokkal
Odesfiyét meg József Ferenc főherceg, Vass Jó fényűzés! forgalmi adó szakmai általányössze tást 140 centiméteres
zsef miniszter, Ripka Ferenc főpolgármester. géi a pénzügyminisztérium az 1928. évre 840 valchi Miklós herceg nyerte.
— Felakasztotta magát, mert Összeveszett
Nagy Emil volt miniszter és Dréhr Imre ezer pengőről 672 ezer pengőre redukálta.
menyasszonyával. Varga Pál Aladár 28 éves
államtitkár megjelenése fogja emelni.
— Bécsbcn havazik. Bécsből jelentik: Mi aszlalossegéd vasárnap délután Sas-utca 17.
— Eljegyzés. Berger Jullka é.s Hajós Zollán
szám alatti lakásán felakasztotta magát. Tettét
után
mór
a
szombatra
viradó
éjjel
is
hava

jegyesek.
zott, szombat éjszaka újabb hősüllyedés mcl a szomszédok még idejében észrevették, levág
— Simán folyt le a Boxolószövelség köz- lett sűrű hó esett. Ma délben ismét havazni ták a kötélről és a mentők a Rókus-kórházba
gjlllése. A Magyar Ökölvis-ók Szövetsége va kezdett és a havazás egész nap tart, úgy szállították. Búcsúlevelet hagyott hátra, amely
ben közli, hogy menyasszonyával összeveszett
sárnap larlotta meg tisztújító rendes köz hogy a várost hó borítja.
és emiatt öngyilkos lesz.
gyűlését. amelyen a hivatalos lista csekély
— Elmaradt Györki Imre debreceni be
— Felakasztotta magé* egy 00 éves keres
változtatással ment keresztül. A szövetség
számolója. Györki Imre országgyűlési kép
iij tisztikara a következő: Elnök: Sigrav An viselő vasárnapra hirdette Debrecenben be kedő. Ma este kilenc órakor a Józscf-kőrut
78.
számú házba hívták ki a mentőkéi. A
tal gróf, alelnökök: Balázs Aurél (Spártai.
számolóját, amelyet azonban az utolsó pil házban lakott Vértes Ede 66 éves kereskedő,
Cseuz László <|r. (BTK), Knnkovszkv Artúr,
lanatban lemondott, minthogy atyja várat aki ma este, mialatt hozzátartozói távol vol
Radnav Sándor dr.. Tibolt Károly (Spártai.
lanul elhunyt. A debreceni munkásság, amely tak, szobájában felakasztotta magát. Mire
Szövetségi knpilány: Erdős Sándor, pénztá
napok óta nagy várakozással tekintett a be rátaláltak, már halott volt. Az öngyilkosság
ros: Kiss Árpád (Spárta), ügyész: Szálka
számoló elé, zsúfolásig megtöltötte a beszá
okát eddig még nem tudták megállapítani.
Béla dr . orvosok Győry Ernő dr.. Kanka
móló színhelyét. A rendőri készenlét felszó Vértes holttestét a törvényszéki orvostani in
Emil dr,. Katona Bálint dr., Ilraint László dr.
lítására rendben szétoszoltak.
tézetbe szállították.
. — Értekezlet n Baross Szövetségben. Az Ipari
— Huszonöt mázsás daru esett egy mus— Újra elhalasztották a vasárnapi hús
Záloglevél és n kisipari hitel ügyét tárgyalja
március 13 fin, este H7 órai kezdettel a Baross kásra. Súlyos szerencsétlenség történt va ár usltás kérdésének megvitatását. A Mészá
Szövetség. Lányi Rezső ismerteti a javaslatot, sárnap reggel az ózdi vasgyárban. Kovács ra? Ipartestület vasárnap tartotta rendes évi
■melyhez. Frühwlrth Mátyás és Kossalka János László gyári munkás reggel áthaladt a gyár közgyűlését a régi képviselőházban. A nem
udvarán levő hatalmas gőzdaru alatt. Mikor rég elhunyt elnökre
képviselők Is hozzászólnak.
Varga Józsefre való
— A Korvin Mátyás Egyesület ülése. A a daru alá ért, a huszonöt mázsás daru le megemlékezés után Patkó
István alelnök
Korvin Mátyás I gyesület vasárnap délután zuhant s a muskásra esett. Aszerencsétlen beszámolt az Ipartestület ezévi működésé
az Akadémián illési tartott, amelyen Durini embert társai csak nagynehezen tudták a ről, majd több felszólalás után a gyűlés el
di Monza olasz követ. Klebelsberg Kunó daru alól kihúzni és beszállították a kór határozta, hogy a vasárnapi husárusitási
gróf kultuszminiszter és Berzcuiczy Albert házba, ahol azonban néhány óra múlva meg tilalom kérdését csak az elnök helyének be
is megjelentek. Az ülésen Romagnoli lartnlt halt. A miskolci ügyészség a szerencsétlenség töltése után fogják megvitatni.
ügyében vizsgálatot indított, mert
utóbbi
előadást l'go Coscolo olasz költőről.
Budapesti Ugetőversenyek
— Baleset. Bagdi József kőinivesmcstcr Új időben a daruval több szerencsétlenség tör 3 IDw.cn,:(n;ilLEr?" LKolllnka?.- 2. Olhello (Kovács II.),
pesten. a Dcs.scwfTy-ulcn 8 számú ház építke tént.
1() 1? i‘i u nr’
C?nrád- Kamélia, Gertire.
zésénél munknközbon hat méter magasságból
M Olhello.
— Megtámadta a rendőrt a Keleti pálya 1Mkvóták:
i ín77
’-y Emília, 85 Gerlico. II. fulezuhant és súlyos sérüléseket szenvedett. A
(KnvJ;
ír(Kovák)
2
:
P°ij4ny
(Bcnkfl), 3. Árpád
Az őrszemes rendőr ma délelőtt (Kovács JI.J.F. m.: Blanka, Bazsalikom.
mentők súlyos állapotban szállították a «róf udvaron.
10:t3, 13, 17,
igazolásra szólított fel a Keleti pályaudvar !niast
EseÜeies kvóták: 79 Pogány, 128 Árpád .38
Károlyi kórházbu.
*
csarnokában
egy
gyanús
külsejű fiatal- >. Chln>ay (Bankó), 3. Eion (Wicsner). F. m.: Elsőm
cmlx-rt, aki feltűnően tolakodott az utasok lutterly Csongor G. 16:18, 15, 14, Olasz 10.26 Eset’
c*L,’nay 24 • fiion 169. Elsőm 132,
között és többeket molesztált. A fiatalember
J;’- fijongor G. 161 ’V. futam: 1. Baba (Fbcher
igazolás helyett a rendőrre támadt, többször «
(knllinkn), 3. Pompadour (Feiser)
F. m •
’
omnCdo
,
«r
W
ino
>
?
”
kvóták: 71 I.ea, 22
feléje sújtott. A közönség közül többen a Pomnadour. 102 Igen 6. V.Esetleges
futam: 1. Olt |e«>- (Magtár
rendőr segítségére sietve ártalmatlanná let- j
i Tarabos (Maszár F.). 3. Bandi (Wicsner). F m •
lajnok, Kairó. Illy, Vidor 10:43. 19. 12. 28, olasz 10:37
(TAnepalota) Róvny-utca IS.
lék. A főkapitányságon kiderült, hogy József •.setkges kvóták: 18 Tarabos, 241 Bandi, 43 Bajnok 118
7P Ifiy. 55 Vidor. VI. futam: 1. Jégár (Baranyai)
Béla
büntetett előéletű
bádogossegéddel
Rzcnzíclóa mü«orl A legjobb lazz-band!
2 Alsó Reaner (Sajgó). .3 Avanti I. (L.udonjI F" m.:’
azonos. Kihallgatása után, hatósági
közeg Jármlna.
J
Bohum. 10:19, 15 25. Olasz 10-fiA
Káváházl arak. Drenar palickslr.
ellenig erőszak vtéségc elmén letartóztatták. |
151 Aisí
a
M.syi s

Kezdete este 10 diakor. Záróra reggel 5órakor.
I
A I* t
békebeli személy
Mi ■■ 1V Wf
vezetése alatt
Telefon: 130-36.

(—) A Magyar Általános Hitelbank igazgatósá
ga megállapította az 1927. üzletév mérlegét, mely
6,984.093.33 pengő tiszta nyereséggel zárul az
1926. évi 5,259.022.61 pengővel szemben. A ki
mutatott nyereségben kizárólag a folyónzleti
gestlo eredményei foglaltatnak. A nyereség fel
oszlása tekintetében az igazgatóság a f. hó 19-ro
egybehívott LX-ik évi rendes közgyűlés elé azt
a javaslatot lógja terjeszteni, hogy az 1927. évi
osztalék fizetésére 4,554.000 pengő fordittassék
(az 1926. évi 4,140000 pengővel szemben) oly
módon, hogy részvényen kint 5’/j pengő kerül
jön osztalék fejében kifizetésre a múlt évi 5
pengővel szemben. Indítványozni fogja továbbá
az igazgatóság, hogy a rendes tartalékalap nö
velésére 1,000.000 (tavaly 200.000) pengő, a
nyugdi'alap erősbitésére — lantieme-menlesen
— 1.000.000 (tavaly 400.000) pengő, a „báró
Kornfeld Zslgmond segélyalap", a „báró Ullmann Adolf jubileumi alap" és az „Alkalmazot
tak jubileumi segélyalapja'' javára együttesen
108.326 (tavaly 84.763) pengő fordittassék. Az
értékcsökkenési tartalékalap 202 000 pengővel
dotáltatott Az elért számottevő nyereségtöbblet
az újból erőteljesen fejlődött folyóüzlet, vala
mint a jelzálogüzlet és a vidéki fiókok nagyobb
hozamában leli magyarázatát.
(—) A Magyar Ált. Takarékpénztár Rész
vénytársaság igazgatósága március hő 6-án tar
tott ülésében megállapította az 1927. évi mér
legét, amely P 1,184.298.09 (1926-ban 809,421 02)
tiszta nyereséget tüntet fel, miután már 120.000
pengőt mérlegen belül juttatott a nyugdíjalap
nak. Az év folyamán keresztülvitt tőkeemelések
eredménye csak április, illetve augusztus hóna
poktól kezdve állott a takarékpénztár rendelke
zésére. Az igazgalóság a március hó 16-ára egy
behívandó rendes közgyűlésnek javasolni fogja
nz 1927 üzletévre P 6.50 = 15% osztalék (1926ban P 6— =12%) állapíttassák meg. A taka
rékpénztár az 1927. év folyamán kétizben is
emelt tőkét Ezen tőkeemelések révén az inté
zet alaptőkéje immár 12 millió P, tartalék
alapjai pedig közel 8 millió P, összes saját tő
kéje tehát kb. 20 millió P. Az 1927. julius 30-án
elhatározott tőkeemelés folytán kibocsátott uj
részvények osztalék jogosultsága csak 1928 ja
nuár 1-ével kezdődik.
A takarékpénztár 1927-es üzletéve általános fcjlőuést tüntet fel. A betétek állománya —
hitelezők
nélkül - P 74,467.134 SS (1P26 bán P í.j.475.026.4.5) Hi
telezők P 16,900 666 M (1926-ban P 2,828.063.21) ősz
szegben külön szerepelnek a mérlegben
Az összes
dolgozó Idegen tőkék tehát P 81.307.801.26 (192ő-bau
P 48,301.089.66) tesznek ki. Figyelemreméltó, hogv a
pillékből P 3S,«4S.3A7.9t i’tnvaly P 25 496.836.31) te
hát 3 nagyobbik rész, betétkönyvekre és a kisebbik
lész P 34,818.776 47 (1926-ban P 19.978.190.11) folyőizán-.lahetétekrc esik A belétek állománya Immár meg
haladja az utolsó békeév állományának 100 százalékát.
A takarékpénztárnak az elmúlt napokban az angol
piacot ufnbb irányban is sikerült megezereznle, amenynyiben I92S február 29-én a Lazard Brothers et Co.
I.td. cég utján Londonban
000.000
angol
font =
13,017.500 P névértékű 7’i százalékos zálogleveJcket belyez*t el. Ezáltal mozgósította a törlesztéses kölcsönökben fekvő igen jelentékeny vagvon tételét és lehetővé
válik,
hogy
újabb törlesztéses
jelzálogkölcsönöket
folyósítson.

Az intézet igazgatósága be fogja jelenteni a
közgyűlésnek, hogy utasítást adott uj nyugdíj
szabályzat készítésére, amely lehetővé teszi,
hogy a takarékpénztár szolgálatában levő al
kalmazottainak
nyugdíjjogosultsága
50%-ra
emelkedjék
(—)
A Magyar Kereskedelmi
Hitelbank
Schnpper J G. Itt. igazgatósága legutóbb tar
tott illésében megállapította 1927. üzletévi mér
legét, mely 305.214.13 pengő nyereséggel zá
rul és elhatározta, hogy a március 21-én tar
tandó közgyűlésnek a tavalyi 5.50 P, azaz 11
százalékkal szemben részvényenként 6.— P,
azaz 12 százalék osztalék fizetését fogja indít
ványozni.
(—) A Magyar Raggyantaárugyár Rt. igaz
gatósága a közgyűlésnek az 1927-es üzletévre
részvényenként 3 pengő osztalék kifizetését
fogja javasolni.
<-> .A ,G»ebwindt
P/rí,.rt;.
Oh**
lyósítását határozta
fizetJsr"Z,áránál ÍS

filc szesz-, élesztő-. likőr- és rum7 1927. évre 8 pengő osztalék fo
el, amely a mai naptól kezdve as
° Kcr<,,:kcdelmi banknál kerül ki-

. <—) A Diana Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlése as
igazgatóság javaslatait elfogadta és elhatározta, hogy a
vények 2 számú szelvén ve 12 pengővel a vállalat
[t'Ij1 . n“l?s katona és Társa banküzlcte rt-nál (V,
Hold-utca 6.) váltassák be.

X A budapesti németek
tornaegylete,
a
Sport Club Wacker vasárnap rendezte disztorpóját n Nemzeti Tornacsarnokban. Az előkelő
közönség tetszéssel honorálta a tornászok fe
gyelmezett gyakorlatait.

Tabarin
a salson legjobb műsora
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The
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SZÍNHÁZ
Titkos Hona cáfolja,
hogy Montecarloban fantasztikus összeget nyert
és Rothermere lorddal vacsorázott

Március hó 17-én, szombaton elössör kiváló német vendégjáték:

PALÁSTHY IRÉN felléptével

WO. \<» NANETTE !

így magyar földbirtokos Lady Rothermere részére dinert adott
Cannesban - ennyi az egész — mondja Titkos Róna
Abban a félórában, ahogy Titkos Ilona
félbarnára sülve, kipirult arccal lelibbent a
párizsi expressz fülkéjéből a pesti köve
zetre, mondom, abban a félórában Titkos
Ilonával kapcsolatban fantasztikus hirek
keltek szárnyra. Színházi világban másról
sem beszélnek, mint arról, hogy Titkos Ilona
nem töltötte tétlenül pihenésre szánt idejét
a Riviérán, hanem gondolt arra is, hogy a
pestieknek újabb
szenzációval szolgáljon.
A széllében-hosszábban elterjedt hirek sze
rint Titkos Ilona a Dolly nővérekhez ha
sonlóan
óriás! káriyanyerességgel hagyta ott a
montecarlól játékasztalt,
de a másik és még érdekesebb hírnek már
politikai ize is volt. Eszerint Titkos Ilona
előkelő magyar politikusokkal és közéleti
férfiakkal együtt

a nizzai Negresco hotelban két alkalom
mal vacsorázott Rothermere lorddal,
a magyarok nagy pártfogójával. Akik eze
ket a híreket kolportálták, tudni vélték azt
is. hogy Rothermere lordot Titkos Ilonának
a Montekarlóban időző Pcsthy Pál igazság
ügyminiszter és ennek titkára Béiay Jenő
dr. mutatta be.
A szállongó hirek oly határozott formát
öltöttek, hogy szükségesnek tartottuk
Tit
kos Ilonától megtudni a valóságot. A való
ság azonban kiábrándító. Titkos Ilona ha
tározottan kijelentette,
hogy
Rothermere
lordot nem ismeri, vele nem vacsorázott
együtt, ellenben igazak a következők:
Ad 1. Montekarlóba Róbert Jenő berlini
szinidirektorral látogattam el — mondja
Titkos —.
Természetesen
fölkerestem a
Kaszinót is, ahol kisebb tétekben játszottam.
Vesztettem is ezer frankot, ez a fantasztikus
kártyanyereségl
Ad 2. Sajnos, nem volt szerencsém meg
ismerni a magyarok nagy barátját Rother
mere lordot és

KIRÁLY SZÍNHÁZ

KIRÁLY SZÍNHÁZ

feleségét Is csak látásból ismerhettem.
Tudniillik
lady Rothermere-ről van sző, akinek
a bécsi együttes kiváló tagja, Imhof nem jöhet
velünk, mert ő most egy másik revüben vállalt
tiszteletére Patay György magyar föld
szerepet.
birtokos Canncsben jól sikerült dinert
A No-no, Nanelle-vel kapcsolatban élénk’
adott.
A Király Színházban nagy várakozással nézellentét támadt a Fővárosi Operettszinház és a
A dinerre meghívták a Riviérán időző ösz- neg a No-no, Nanette német előadása elé. Király Színház között. A Király Színház
szes magyar előkelőségeket és nevezetessé a jazz-operettet Pesten is
ugyanis a No-no, Nanette-et, mint az első igazi
geket. A meghívó hozzám későn érkezett,
Paláslhy Irén
jazz-operettet hirdette, célozva a Fővárosi Opcfogja játszani, aki annakidején olyan regényes rettszinliáz Zenebona cimü uj operettjére, amely
a diner után következő nap értem csak
módon került el Pestről és aki néhány éve hasonló jelzőkkel ment a siker útjára a Fővá
A
„Zenebonádnak
Canncsba.
Európa nagy városaiban szakadatlanul ennek rosi Opercllszinházban.
azonban, amely valóban az első magyar jazz—- Viszont láttam oly csodás dolgokat, a jazz-operettnek főszerepét alakítja.
— Nanette, — írja Palásthy Irén a Hétfői operett, nem ártottak meg ellenkomnitinikék,
amiről itthon mi, szegény magyarok ál
mert ez az operett változatlan zsúfolt házzal
modni sem merünk. A montekarlói kikötő Naplónak — már második énem lett. Nanette halad az első jubileum felé. A kis kommüniké
és én valóságos ikerpár vágunk. A Király Szín
ben száz yacht horgonyzik. Vannak, akik
házban németül fogunk természetesen játszani háborúnak valószínűleg folytatása lesz a Szín
yachttal és három autóval érkeznek a Rivié a teljes bécsi társulattal, sajnos azonban, hogy igazgatók Szövetségében.
rára. Láttam csodás gyöngyöket, diadémokat és solitaireket, amelyeknek keresztne
vük van, történetüket, pedigréjüket
pedig
széltében-hosszában mesélik. A csodás gaz
dagság ezernyi pompája szinte megszéditelt. A leggazdagabb magyar is bizony na
gyon szegénynek látszik itt. Mondtam is a
Casino játéktermében egy közismert szimpátikus magyar bárónak:
— Mit szólsz hozzá, milyen kicsik va
gyunk mi itt, akik pedig otthon számítunk
A MAGYAR SZÍNHÁZBAN
valamit!
— Maga nő, — felelt a báró — maga
még itt is lehet királynő, de én valóban na
A Nemzeti Színház e héten mulatja be magyar drámája ez. A magyar hadifoglyo
gyon szegénynek érzem magami
uj
színmüvét, a Szibériát, kat büntetésből a Jeges-tenger partjára de
De most vége mindennek, dolgozom. A Zilahy Lajos
darab,
irab, amire számitok,
számitok, nagyon fog tetszeni amelyről el volt terjedve az a hír, hogy a portálták, ahol négy hónapig tart a sarki
szerző Két fogoly cimü regényéből készült. éjszaka. Ebben a rettenetes hidegben, az
a 1pestieknek. Korhű jelmezben tehát
örök sötétségben más fogalmaik lesznek a
pcplonban és tunikában modern dara
ZILAHY LAJOS
magyar hadifoglyoknak az életről. Ezek
bot játszunk!
agyában lassúnk int elhomályosulnak a régi
uj
színmüvéről
a
következőket
mondja:
— Egyelőre jól érzem magam, hiszen mi
— Méltózlassék megírni, hogy a Szibériát emlékek és a szabadság szó fogalma. Mikor
kor ujra megálltam a Vígszínház művész
bejáratánál,
eszembe jutott, hogy sok-sok nem a „Két fogoly** című regényemből ír a szabadulás órája üt, nem tudják, hogy
évvel ezelőtt már játszottam itt, igaz, hogy tam. A Szibéria önálló színpadi munka, maradjanak-e, vagy menjenek haza, uj éle
csak „külső zajt“ a Románcban. Szeretnék amelynek milliöje legfeljebb hasonlít a hét tet kezdjenek-e a megváltozott uj világban.
fogoly millió jérc. A magyar hadifogoly éle A Szibéria főalakjának megmintázásánál
most „belső zajt" csinálni — tapsokkal.
téről van szó ebben a darabomban és te tragikus sorsú sógorom, Boszelits István
kintve azt, hogy egymillió magyar szenvedte végzete lebegett előttem. Ez a darab ima
végig a hadifogság
borzalmait,
egymillió akar lenni a Roszclits Istvánokért,

színházi napló
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Cafatai
Mály Gerőt a Nemzeti Színházhoz hívják
Herczeg Ferencnek a Nemzeti Színházat tá
Mály Gerő, a Vígszínház kitűnő művésze
madó cikkére Klebelsberg Kunó kultuszminisz
ajánlatot kapott a Nemzeti Színházhoz
ter annakidején válaszolt. Válaszában kijelen
való
szerződése dolgában. Egyelőre hivatalos
tette, hogy sikerült a Nemzeti Színház gudgetfaktorok
csak érdeklődtek Mály Gerőnél, hogy
jét annyira talpraállítani, hogy most már gon
dolni lehet uj szerződésekre is. A Nemzeti Szín meddig érvényes a Vigszinházi angazsmána és
ház eddig ugyanis szűk budgetje által határolt milyen feltételek mellett szerződne le a Nem
területet nem léphette át és nem tehetett szer zeti Színházhoz.
ződési ajánlatot olyan színészeknek, akiknek
Az illetékes faktorok figyelme Máig Gerőrc
valóban a Nemzeti Színházban lenne a helyűk. az „Úri muri" bemutatója alkalmával terelő
A miniszter nagyfontosságu nyilatkozata után dött. A kitűnő művész az „Úri muri" egyik
Hevesi Sándor igazgatónak most alkalma nyí kurtanemes figurájában olyan meglepően klaszlott élni újabb felhatalmazásával.
szikus alakítást produkált, mely őt valóban a
Tegnap hivatalos részről
nemzet első színpadára predesztinálja.

színház

Nászéjszaka

Hűzd rá Jonny (Jonny spielt auf)
A világsikert aratott jazz-opera bemutatója
Robogó autó egy nagyváros utcáján.
70 pompás Bcrkovits-ruha.
Péchy Erzsi első operaszerepe.
12 látványos díszlet.
Ernst Krenek újszerű zenéje.
48 girl tánc-felvonulása.
Prof. i_,,
______________
__._____ fődr. ____
Erhardt,
a drezdai_toperaház
A fény-Brodway: a legérdekesebb világí
tási effektusok.
rendezőjének mozgalmas rendezése.
Eredeti rádióhangverseny felvétel és leadás.
Bemutató-előadás: március 20. Kedd. Városi
Exprcss-vonat megérkezése egy nagyváros Színház.
pályaudvarán.
Jegyek a pénztárnál és a jegyirodákban.
Az előadás érdekességei:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Royal orfeumban
Ellyji Glenn, Zibral, Nieol & Martin, Fran-Klint, Vasques,
The Stanleys, Anena-csoport, Solti, Dénes, Sárossy stb. stb.

Esti előadás kezdete 8 órakor.

Telefon: J.421-68.

Vasárnap délután Lengyel Menyhért vigjátéA Színigazgatók Szövetsége vasárnap délben
ülést tartott, amelyen foglalkoztak a Színész kút, a Postáskisasszonyt játszották, amelyben
szövetség átiratával. A Szinészszövetség átirata Gaál Franciska szerepét
ugyanis a
Simon Gizi
külföldi vendégszereplések megadóztatását
játszotta először. A kellemes megjelenésű, ta«
követeli. Rövid vita ulán határozat nélkül lentumos fiatal színésznő a várakozásnak meg
felelt és nagy sikert aratott.
távoztak az ülésről a színigazgatók.

0Vili a szlílíízr éu
legnagvobh eseménye
Szilágyi
A jövő hét szenzációja minden bizonnyal ről. igy llabita „Detektivhistóriája,
„Ahasvér"-ja orgonakisérctlcl. Jegyek Fodor
Krenek „Húzd rá Jonny" cimü jazz-operája nál, a Színházi Életnél és a Zeneakadémián.
lesz, amelyet a Városi Színház gondosan ké
szít elő a premierre. Lóránt Vilmos Uhl
Walter drezdai rendezővel karöltve dolgozik
és keltőjüknek is nagy fáradságába került
megoldani a Húzd rá Jonny

raiiszi

f

színpadi problémáit
A megoldás azonban sikerült és Jonny
színpada lesz az utóbbi évek legérdekesebb
látnivalója.
Gyorsvonatával, mozgó díszle
teivel, robogó autójával, rádiójával és egyéb
színpadi csodáival valóban clismerésremél-,
tót alkotott ez a két rendező.

ibcj 'énytől New Yorkig beszélik, hogy
Idülés van esténként

ZENE
ZENEB

örökben, mert

* Holló Klára II. chanson- és előadóestje
március 2f-én este fél 0-kor lesz a Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében. Felfokozott ér
deklődés várja nz uj műsort, nmelyrc egykét
kiemelkedően frappáns szám kerül át október-

arátok és

ZlEBEBOlondok

ZENEBON
ZENEBONA

között valóságos

yodalmat okoz a

HÉTFŐS NAPLÓ
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SPORT

Petschauer Attila ui tehetségre
bukkant a II, osztályú kardcsapatbajnokságküzdehneisorán
A Müegytem vívótermében vasárnap bonyo
lították le a másodosztályt) csapatbajnokság
küzdelmeit. A döntő mérkőzésen való részvé
telre n Nemzeti Vívó Klub, ar MTK, n BSE és
■ z FTC kvalifikálták magukat. A döntőbe ju
tott négy csapat közül

a bajnokságot a Nemzeti Vívó Club eaapata ragadta magához, az MTK csapata
előtt.
A győzelem Ilyenformán a Fodor-iskola hírne
vét fogja öregbíteni. A bajnokcsapat legjobbja,
Petschauer Attila volt, aki Liebermann (MTK)
Fodor-tanítvány személyében
uj
tehetségre
bukkant. Pctsrhauemek Liebermann volt az
egyetlen ellenfele, akitől egymagában annyi
tust kapott, mint többi ellenfeleitől együttvéve.
Mint kiemelkedő mozzanatot jegyezzük fel az
FTC csapatának sikerét. Az FTC ugyanis még
rövid idővel ezelőtt a harmadosztályban szeretelt és most első másodosztályú szereplése alalmából mindjárt a döntőbe körűit
Részletes eredmény:
Rajnokesopat: a Nemzeti Vívó Club (Pét•chauer, Stnrk, Szüfs József dr., Rosenberg) há
rom győzelemmel.

Budapest, 1928 március 12.
gyón gyenge volt, mig a csatársor szürkén
mozgott. Egyedül
Bihámit dicsérhetjük meg.
Hullámzó játék folyik, a 6-lk percben Schrnidt
a Nemzeti védelem elnézéséből rúgja a vezető
gólt. A szünet után a 22-ik percben kornerből
Volentik egyenlít.

A Ferencváros és a Sabaria két 111. kér. FC—Kispest 3:2 (2:2)
győzelemmeljavították meg a ma
gyar futball nemzetközi mérlegét
Hideg, szeles, esős vasárnap köszöntött után 5 : 0 arányú súlyos vereséget mért a
tegnap a futballrajongókra, akik tízezres kilünö belgrádi csapatra, megfosztván a
tömegekben rohantak villamoson, taxikon belgrádiakat attól az illúziótól, hogy Belgrád
és gyalogosan a Hungária-uti pálya felé. A ban a télen elszenvedett 4 :2-ös vereségü
magyar futball vezérei tegnap ismét pom kért sikerül majd revanzsot venniük.
És mialatt a Hungária-uti pályát felverte
pás csemegét szervíroztak a sporlpublikum
ünnepi asztalára. A Hungária—Újpest baj a közönség diadalkiáltása, addig a Sabaria
szombathelyi
otthonában a bécsi
Floridanoki találkozóján kívül Jugoszlávia kedvenc
csapatának n magyar bajnokcsapattal ví dorfot kényszeritette megadásra.
Két
pompás
nemzetközi
győzelmet
köny
vandó küzdelmét hirdették a plakátok és
már a kora délufání órákban 25.000 főnyi velhetünk tehát el a tegnapi vasárnap ered
ményeként
Kezdetnek
határozottan
biztató
tömeg helyezkedett el a Hungária-uti pálya
a két győzelmes mérkőzés, amelyekről az
tribünjein.
A Ferencváros csapata pompás küzdelem alábbiakban számolunk be:

Második MTK két győzelemmel.

Változatos kemény mérkőzs , amit az újlaki
csapat megérdemelten nyert meg. A nehéz ta
lajon a kék fehérek sokkal jobban mozogtak,
mint az otthoniak A győztes csapatban a vé
delem a szokott jó játékát produkáltak külö
nösen Senkey volt elemében. A halfsor fáradhatatlanul és nagyszerűen játszott, a csatársor
volt a legjobb része az együttesnek. Nagy for
mában van Konyor A Kispest védelmében Dé
nes és Wégner megfelellek, ellenben feltűnően
gyenge volt Dudás. A fedezetsor az első félidő
ben tetszetősen mozgott, de a szünet után tel
jesen visszaesett. A csatársorból Senkey és
Deák nevét emelhetjük ki. Az első félidőben
egyenrangú a két csapat. Az első percekben
már az újlakiak gólt érnek el. Drössler szabad
rúgása Mácsalhoz kerül, akinek lövése Dudás
lábáról a hálóba perdül. A 10 percben Csen
des, Senkey beadásából kiegyenlít, de a 16.
percben Konyor révén újra a III. kér. jut a
vezetéshez, nemsokára rá azonban Jeszmás ki
egyenlít A szünet után a kék-fehérek fölénybe
kerülnek és a 16 percben Konyor megszerzi a
győzelmet jelentő gólt.

Harmadik BSE (Skalitzky Géza tanítványai)
egy győzelemmel.
Negyedik FTC 0 győzelemmel.

Súlyos vereséget szenvedett az SHS-királyság
kedvenc csapata a Ferencvárostól

Vasárnap, Üllői - úti pálya

A MAFC legyőzte a BEAC-ot
a főiskolai mezei csapat
bajnokságban

Ferencváros—Beogradsky 5:0 (1:0)

FERENCVÁROS—BOCSKAY

Magdics László (MAFC) az egyéni bajnak

Vasárnap délelőtt n Vérmezőn rendezte meg
a Főiskolai Sportszövetség a főiskolai mezei
bajnokságot. Az 5600 méteres távolságú ver
senyt Magdics László (MAFC) nyerte, mig a
csapatversenyben a Miiegyetem legyőzte a fa
vorit BEAC-ot. A start után Magdics, Buday,
Nagyvár! és László állanak a mezőny élére, a
finisben Magdics 20 méterrel győz. Részletes
eredmény. Egyéni bajnok: Magdics László
(MAFC) 22 p. 01.2 mp. 2. Budai (BEAC) 22 p.
06 mp. 3. László (BEAC) 22 p. 30 mp.
Csapatversenyben: Bajnok MAFC 1-4-3+7+9
+10
30 pont. 2. BEAC 2+4+6+14+15 = 41
pont. 3. LASE 5-4-8+12+1164 23 = 64 . 4. TF
II-.-13418421422-85.
31 versenyző állott starthoz és 23 versenyző
♦égig futotta a távot.

Az MTE az első védője
a Hesz-vándordijnak
Az MTE vasárnap délelőtt rendezte tavaszi
hagyományos mezei tizes csaputvcrsenyét a
Népligetben. A klub ettől nr. évtől kezdve nem
régen tragikus körülmények között elhunyt te
hetséges nntni ntiétájánnk, Hesz Józsefnek em
lékére irjn ki e versenyét, amely ezúttal is
nagy tömegeket állított starthoz. A hatkilomé
teres távon rendezett versenyt 82 versenyző fu
totta 'égig. A célsznlagot nz ESC kiváló futója,
Majorosi Ferenc, szakította át, aki nz utolsó 100
méteren kemény harcot vivőit Stelner Pállal.
A csapatversenyt n rendező egyesület csapata
nyerte meg a Vasasok előtt. A verseny ered
ményét itt adjuk:
Egyéni győztes: Majorosi Ferenc (ESC) 21 p.
mp., 2. Stciner Pál (MTE) 21 p. 58 mp., 3. Gégénv (ESC) 22 p. 19 mp., 4. Osuszth (MTE), 5.
Huszár (MTE), 6. Rózsa (MTE). 7. Balogh (Va
sas), 8. Nőssel Béln (Folyamőrség), 0. Juhász
(Vasas), 10. Grcmsperger (MTE).
Tizes csapatversenyben. Győztes: az MTE
csapata (Steincr, Osuszth, Huszár. Rózsa, Konecsny, Járó, Németh, Strasscr, Györy, Sülő)
121 pont. 2. A Vasas csapata 243 pont. 3. Az
ESC csapata 278 ponttal. 4. A Folyamőrség
csapnia 349 ponttal. 5. A Rendörujonciskola
tsnpata 442 ponttal.

Nagyszerű játékot mutatott be a két csa
pat, és a súlyos vereség ellenére a belgrádi
csapat nagyon jó benyomást keltett. A baj
nokcsapat csatársora a második félidőben
gyönyörű játékkal örvendeztette meg hí
veit. A védelem Amseit kivételével, aki bra
vúrral védett, még mindig nem jött formába.
Nagyon bizonytalanok a hátvédek. A halfsor
a szokott jó játékával tűnt ki, de külön meg
keli emlitenűnk Bukovit, aki óriási formá
ban van. Ügy a védelemben, mint a táma
dásban, egyaránt kitűnő. A csatársor az
első félidőben bizonytalanul játszott, de a
szünet után magára talált és akkor kitűnő
volt, különösen Kohut elsőrangú. A vendé

A mély talajon is biztosan mozgott a Sábária
Sabária—Floridsdorf 3:2 (1:2)
Szombathely, március 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A bécsi csapat nagyszerű benyomást
keltett a szombathelyi k^önsegre, küiönósen. az ejső félidöbeli játéka alapján. Mind a
két csapat a nehéz sáros talaj ellenére nagy
szerűen Játszott. A győztes csapat legjobb
része a csatársor volt, abban is Stofíián szen
zációs játéka emelkedett ki. A fiatal jeles
centercsatár életének talán legjobb játékát
mutatta. A halfsor nagy javuláson ment ke
resztül, különösen Vámos játékán lehetett
ezt észrevenni. A védelemben csak Weinhardt volt elemében, mig a két hátvéd na
gyon bizonytalanul mozgott. A bécsi csapat

A Glóbus Torna Club
mezei versenye
f*lénk részvétel mellett folyt le a Sárga csikó
vendéglő környékén. Részletes eredmény: Fér
fink részére kb. 4 kim. 1. Mach István (Pnllns),
2. Lninpel Lajos (Glóbus), 3. Filnch Antal
(Stcphaneum). 4. Lerncr Gábor (Athenaeum).
Női verseny kb 600 m.: 1. Kittler Annus (Thálin), 2 Geiger Mária (Glóbus), 3. Farkas Ilonka
(Thália), 4. Mnlkó Ilus (Pallos). A csapatver
senyt a Pallos TK csapain nyerte meg

CsUtlirtUk, Üllőt-utl pálya
délután >44 órakor

FERENCVÁROS
—SABARIA
I. It jabell mérkőzés,
előtte 2 órakor

HUNGÁRIA
—KISPEST
.Hu <ur Kupa mérk*i»é»

Vasárnapi sporthírek
X Az osztrák futbalbajnokság vasárnapi
eredményei, é.4 Hétfői Napló bécsi tudósítójá
nak tclffonjelentése.) A vasárnap Bécsben leját
szott bajnoki mérkőzések eredményei a kö
vetkezők- Rapid — Vienna 7:2 (5:0.) — Brigattenau Hertha 7:6 (4:4) — Adniira—Sport
klub 3:1. Slovan—Austria 5:5. WAC—Sinuncnng 4:4
X Nem fejezték be Magyarország blrkozóbajnnkftágának küzdelmeit. Vasárnap n késő
éjsznkni órákig folytatták a magyar birkózóbajnokságok mérkőcéscit, amelyek azonban
nem nyertek befejezést és azokat a jövő héten
fog ák folytatni. Eredménye; Testvériség győz
a Postás ellen 8 : 14 arányban. MÁV gépgvár
győz a Törekvés ellen 4 : 15 arányban. UTE
győz ;« MTK ellen 10:11 arányban. MTE győz
Testvériség ellen 4 : 15 arányban.

m k.tott a

geknél a jobboldal játéka érdemel dicsére
tet. A csapat nem rossz, sőt néha nagyszerű
játékot is produkált, de egyes tagjai feltű
nően gyengék és igy ezzel magyarázható
aránylag súlyos vereségük.
Az első félidőben még tartja magát a
Beogradski-védelem és a Ferencváros csak
Túrái révén ér el gólt. A szünet után beográdiak visszaesnek, a zöld-fehér csatársor
gyönyörű játékba fog és gólzápor zudul a
vendég csapat hálójába.
A gólok sorát Tural nyitja meg. A máso
dik félidőben a jugoszláv csapat visszaesik
és ezután Takács, Bukovi és Kohut révén
éri el a Ferencváros további góljait.

c.inm's

ban a kapus elsőrangú, a bekkek ott is
gyengék voltak, a halfsor megfelelt, a csatár
sorban a jobbszárny játéka érdemel emlí
tést. At első félidőben inkább a Flörldsdótf
van fölényben, ennek, ellenére a Sabaria éri
el a vezető gólt a 8. percben Mészáros ré
vén. A bécsiek a 19. percben Molczer révén
egyenlítenek, majd a 35. percben Parafszky
által a vezetési is magukhoz ragadják. A
szünet után a szombathelyi csapat belefek
szik, aminek már a 9. percben eredménye is
van. Buresch beadását StofTián fejjel a ka
puba továbbítja. A győztes gól a 23. percben
születik meg szintén Stoffián révén, akinek
bomba lövését a kapus nem tudja fogni.

dötután %t órakor

előtte 2 órakor

ÚJPEST
—NEMZETI
I. llgabell mérkőzéseit
Bocskay - Bástya 0:0
Debrecen, március 11.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefónjclcnlésc.) A mérkőzés eredménye nem hü kifeje
zője a lefolyt mérkőzésnek, mert a debreceni
csapat megérdemelte volna mind a két pontot.
Az első félidőben egyenrangú volt a két csapat,
de szünet után a Bástya visszaesett és csak 4
döntetlen megtartásúra törekedett, ami a Bocskay-csatárok tehetetlensége miatt sikerült is. A
Bocskayham Dettrich játszott nagyszerűen, a
halfsor élén Ságiig ital a legjobb része volt a
csapatnak. A csatársor nagyon széteső játékot
produkált .egyedül Mcrtin felelt meg. A sze
gedi együttesnél a védelem volt elsőrangú, a
halfsor nagyon rossz volt, mig a csatársort
folyton változtatták, ami az eredményesség ro
vására ment. Csak Solti nevét említhetjük meg,
aki vérbeli csatárjátékot mutatott. Hullámzó
játék folyik, de nem durván játszottak a csa
patok. Mindkettőnek számos gólhelyzet
adó
dik, de a csatárok a legnagyobb ziccereket Is
kihagyják.

Vasárnap, Hungária-uti pálya
d. u. 1 4 órakor

üungárla-Spapta
nemzetközi mérkőzés

Előtte 2 órakor

uasas-Kispest
I. ligabeli mérkőzés

Attila—Vasas 1:1 (1:0)

Gólnélküli döntetlent hozott
a Hungária és Újpest bajnoki ütközete
Eldöntetlenül végződött a Budai 83-as—Nemzeti, a Vasas—Attila
és a Bocskay—Bástya bajnoki küzdelme is — Egyedül Kispest
szenvedett vereséget
időben alakult ki. Ekkor már percről-percrc
változott a helyzet és sorra adódtak a gólesélyok. Mig azonban a Hungária részéről Fehér
bravúrosan gátolja meg nr ellenfél lendületes
támadásait, nddig a Hungária kisebb
erejű
támadó akcióit Újpest két bekkje erélyesen
rombolja szét. A sok gólhelyzet közül különö
sen a 27. perc kiemelkedő eseményét említjük
A pontokért vívott nagy fatballcsata gól
meg, amikor Auer gurított passzára a tiszta
nélkUll döntetlen eredménnyel végződött.
helyzetben levő Spitz nem startolt eléggé gyor
Érthető tehát, hogy publikum nagyrésze ki san rá és igy
elégítetlenül távozott a hungáriauti arénából.
Fehérnek Ideje volt a tizenhatosig klfutnL
A közönség másik része, amely a kél mérkőző
A 45. percben a Hungáriának alkalma volt
fél környezetéhez tartozott, titokban megelé
gedett azonban azznl, hogy kedvenc csapatuk a győztes gól elérésére, de
megőrizte presztízsét és veretlenül úszta meg a
Skvareknek a kapufáról vlssupattanó lab
nagy bajnoki színjátékot.
dáját Konrád a kapu fölé emeli.

Mialatt a Ferencváros és a Sabaria nemzet
közi küzdelemben próbálta ki erejét, addig a
bajnoki fronton megcsökkent létszámban, de
annál erőteljesebben dúltak a bajnoki küzdel
mek.
Hatalmas érdeklődés előzte meg a Hungária
és Újpest csapatainak grandiózus erőpróbáját.

lUl'Ctl
csapatának
teflnapi döntetlenjével
alkerillt
vlsstasterenie második helyét a bajnoki tabellán, amely
a vasárnapi meccsek után igy fest:

1.
í.
1.
4.
5.
4.
7.
R.

Ferencváros
Újpest
Sabaria
Hong irta
Nemscll
Hl. kar. FC
Bástya
Budai Jl*

Iá. AlUla
II. Kispest
12. Bocskay

»

n
21
M
14
14
11
11
IS
S
•
7

02—14)
(42-17)
(14—18)
(11—21)
(22 -41)
(21 —M)
(14-28)
(14-48)
(27—81)
(17-28)
(28—48)
(14->7)

A Hungária csatársorában talán
Skvarekben volt a legtöbb lendület, azonban, úgyszól
ván, csak egyéni próbálkozásokat láttunk tőle.
Többet vártunk Hirzertől is. A II. félidőben
mintha Kiéber is belejött volna a játékba. A
két bekk meglepően jól Játszott, különösen
Mandl fejjátéka tetszett Feli ér ma tényleg a
legjobb kapuvédőnk.
Újpest

csapatában Spitz volt a kezdeményező. A fe
dezetsorban Borsányi volt a legjobb. A kél
hátvéd biztos, határozott, erélyes. Beneda nem
A nagy mérkőzést feszült figyelem közepette mutatkozott biztos szeműnek. Sokat tétovázott.
indította útjára Gerö Ferenc biró. Az első gól
helyzet Újpesté. Am Spitz passzát Jakabé mellévágja. A következő percekben már a HungáriaA mérkőzés a mutatott játéknak megfelelően
csatárok hnreolnak ki nagy helyzetet. Egy pil döntetlenül fejeződött be. Az első félidőben
lanat — és
Inkább a budaiak támadtak többet, mig szünet
a labda a hálóban van.
után a helyzet változott. A Nemzetiekre nézve
A bíró áronban n knpuvonnlra mutat, mert nz eredmény hízelgő, mert több tartalékkal
Konrádot ofszájdon csípte cl.
A
Hungária- állottak ki, viszont a 33-asban újra Zsák vé
drtikkcrck__csalódottnn sóhajtottak fel.
dett. A budaiaknál a védelem Jó volt, a hnlfAr. első félidő egyébként hullámró és Vál sorbm Kaltcnecker volt elsőrangú, mig n csa
tozatos, bár a játék, mintha lanyha volna. társorban a jobbszárny játszott elfogadhatóan.
Szép és igazi profijáték csak 5 második fél A pesti fekete-fehérek közvetlen védelme na-

Hungária—Újpest 0:0

Budai 33-as Nemzeti 1:1 (1:0)

nyomom mcivttzkt
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Miskolc, márc. 11.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjclenlése.) Páratlanul izgalmas mérkőzés, amely a
mutatott játéknak megfelelően döntetlenül vég
ződött. A mérkőzés sima menetét a nézőtéren
lefolyt botrányok zavarták. Az Attila minden
áron győzni akart, de az idegeskedő játékosai
mindent rontottak.
A csapat játéka messze elmaradt a mull
heti játékától, ami ezzel magyarázható. A véde
lemben Németh nagyszerűen őrizte hálóját, a
hátvédek dolgozlak anélkül, hogy különösebbet
mutattak volna. A halfsorban Janovitz volt el
sőrangú, Kripkó csak a második félidőben jött
bele a játékba. A csatársor kellemes meglepe
tése volt Pruha kiváló játéka. Rajta kívül meg
felelt a két szélső is. A Vasas csapat játékával
nem okozot csalódást Miskolcon. A kapuban
Szülik nem csinált hibát s a hátvédek jók vol
tak, különösen Kővágó remekelt. A halfsor
mindvégig lelkesen dolgozott. A csatársor leg
jobb tagja Himmer volt, rajta kivül Grünfcld
agilis játéka érdemel említést. Változatos játék
folyik az első félidőben némi Attila fölénnyel.
A 11. percben Pimpi kornerét Friesz n hálóba
továbbítja. A szünet után a pesti csapat erősen
küzd a kiegyenlítésért, ami n 17. percben sike
rül is. WUhelm kapura lő, Németh helyezkedik
is rá, de a labda Jelűnek lábáról az ellenkező
sarokba megy.

Somogy döntetlent és Rál ospalota súlyos veresége
a második liga bajnoksárának
vasárnapi eseménye
A második liga vasárnapi mérkőzései **
alábbi eredményekkel végződtek:
Somogy—Erzsébetváros 0:0
Turul—Rákospalota 4 : 0
Húsos— Bak FC 1 : 1
Pesterzsébet—Ékszerész 4:4
Soroksár—Terézváros 3 : 2
Vác FC—Kossuth 2 : 2.
II. n) liga.
Fővárosi—Lipótváros 2 : 1
Szemere—K. Törekvés 1 : 1
Csaba—Wekerle 2 :1
Pécs-Baranya—Józsefváros 3 : 2.
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