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Többszöri lovasrendőrattak 
oszlatta szét vasárnap délután 
a szocialista k tüntető tömegeit
M szociáldemokratáknak a Petőfi-szobornál tartott márciusi 
ünnepségét botrányos tüntetésbe fullasztották a tömegbe kira
kodott kommunisták — Sorozatos rendőrattakok a Dunaparton, 

az Eskü-téren, a Ferenclek-terén és a Nemzeti Színháznál

15 fiatalembert és egy urinőt őrizetbe vettek
Mozgalmas vasárnapja volt Budapest

nek. Már a déli órákban a város min
den résziből hatalmas tömeg hullám
zott a Petőfi-szobor elé, ahol a szociál
demokrata párt délután félhárom órára 
gyűlést hirdetett. A kora délutáni órák
ban több szakasz gyalogos és .lovas
rendőr sorakozott fel a szobor előtti té
ren, ahova egy órától kezdve sürü ra
jokban özönlött a tömeg.

Az ünnepséggel kapcsolatban a buda
pesti főkapitányság államrendőrségi 
osztálya széles körű intézkedéseket tett, 
mert attól lehetett tartani, hogy a mun
kásság ünnepi megnyilatkozását felelőt
len fiatalemberek esetleg megzavarhat
ják s ezzel az utca rendjét és közbizton
ságát alaposan veszélyeztetik. Éppen 
ezért Berkes Vilmos dr. rendőrfőtaná
csos, az államrendészeti osztály vezető
jének intézkedésére úgy a Mosonyi-utcai 
laktanyában, mint a főkapitányságon a 
déli órákban megfelelő létszámú lovas
ságot is gyalogságot állítottak fegyverbe, 
hogy szükség esetén megfékezzék az 
esetleges rendzavarókat.

Ez az intézkedés természetesen kiter
jedt a főváros egész területére és kör
nyékére, a forgalmas utvonalakia is, 
ahol megfelelő számú megerősitett lovas, 
gyalogos és kerékpáros őrjáratok cir
káltak. így elsősorban a Rákóczi-utat, 
Erzsébet-, József körutat, valamint a 
Népszava előtt a Conti-utcát, azonkívül 
a Károly-körutat, Kossuth Lajos-utcát, 
Eskü-teret, Belvárost s a Lánchíd, vala
mint az Erzsébethid pesti hídfőjét száll 
Iák meg, mert előrelátható volt, hogy 
a legkisebb rendzavarás esetén is ezeken 
az exponált helyeken fog az utcai tömeg 
hangulata megnyilvánulni.

A gyűlést követő események igazolták, 
hogy helyes és indokolt volt a nagy 
rendőri készültség kivezénylése, mert a 
szociáldemokrata párt márciusi ünnepét 
lényleg tumultuszis jelenetek követték, 
amelyek azután erőteljes rendőri beavat
kozást igényeltek. A rendőrség a tünte
tés tovaterjedését meg is akadályozta i 
és erélyes körültekintő munkáiéval ez
úttal is bebizonyitolta, hogy teljesen ura 
• he)yzetnek s mindenkor biztosítani 
tudja a pesti utca rendjét

A Petőfi szobornál
Fél három órakor mintegy 
llaenbat-Unanyolceacr lOnyt ISmeg gjilll 

#ewe ■ relóa-aeobor elölt.
kgaloHut követeltek a gyűlés megkeidáatt

Három órakor Kist látván dr. rendőr főtanácsos 
négadta as engedélyt a gyűlés megkezdésére.

Előbb a dalárda énekelt, majd Békéssy Antal 
zavalla el Petőfi „Egy gondolat bánt engemet" 

című költeményé*. azuián lelkaa köz
ben ,

lépett a szónoki emelvényre.
— A törvényesített mércius törvénytelen örö

kösei — mondotta— eljöttek, bogy koszoml 
helyezzenek a szabadság halhatatlan költőjének 
szobrára. Mi vagyunk március őrzői és örökö
sei. Mi folytatjuk a forradalmat, amelyben eddig 
mindig aJui maradtunk, amikor a többi osztá
lyok felszabadultak és uralomra jutottak.

— Le velük / — zúgja a tömeg kórusban.
— Egyek vagyunk a jobbágyokkal — folytatja 

Szakosíts — a lázadó parasztokkal, azokkal, 
akik a muzeum lépcsőjéről hirdették a jog
egyenlőséget és szabadságot. Eszmékben és tet
tekben forradalmároknak valljuk magunkat. 
Nekünk a március nem szavak ünnepe, hanem 
tettekre figyelmeztető dátum. Az uralkodó osz
tálynak a március csak egy szomorú félreértés, 
amit most megbocsátott és törvényesített. Az 
elbukott forradalmak lelke visszajár és nem 
hagy nyugtot sem az elnyomottaknak, sem az 
elnyomóknak. Táncsicsnak volt igaza, mikor 
azt mondotta, hogy forradalomért küzdeni a 
néunek nemcsak joga, de kötelessége is.

E szavakra óriási éljenzés támadt és

■ közönség sorából sokan hangosan éltet
ték a forradalmat

— Mi két legázolt forradalom utódjai va
gyunk — folytatja ismét Szakosíts, — de nem 
veszítjük hitünket, bátorságunkat. 1848 prog- 
rammja ma is programm: 

börtön és csendőr szurony leselkedik a jöven
dőre (Pfuj I Levelük 1 — kiabálják) és a le
gázolt forradalmak emberei még mindig nem 
térhetnek vissza.

— Éljen az emigráció, éljen Garami/ — 
kiabálják.

Ezután Propper Sándor országgyűlési kép
viselő emelkedett szólásra.

Mielőtt azonban elkezdhette volna beszédét, 
többen felkiáltanak hozzá a szószékre:

— Csak keményen/

Az első loxasattak a Dunaparton
Ezzel a tömeg megindult. Az ut azonban 

csakis a Petöfi-szobortól az Erzsébet-híd 
felé eső dunaparti részen volt szabad, mert

a mellékutcákat, valamint es Erzsibet- 
hidra vezető lépcsőt elzárta a rendőr

ség.
A hatalmas tömeg természetesen igy össze
torlódott, a rendőrök ellenben siettették a 
közönséget. Emiatt

többen elkeseredett megjegyzéseket tet
tek. Mikor a tömeg az Erzsébet híd alá 
ért, többen szidalmazni kezdték a rend
őröket, megálltak, úgyhogy a tározó

— Eljöttünk — kezdi Propper Sándor — 
számenkérni, hogy mi valósult meg a márciusi 
forradalom vívmányaiból, mit oroztak el belőle 
> mivel maradtak adósai. Kossuth is forradal
már uoU. Ameriióöa zorándojecsoport ment...

A bafigatóközönség hatalmas pfujolásba tőrt 
■ki, úgyhogy Propper cwk percek múlva foly
tathatja beszédét:

— ... Amerikába ment hódolni a forradal
már Kossuth emlékének. Pedig ez is a forrada
lom elismerése éppúgy, mint március Idusának 
és Kossuth emlékének törvénybeiktatása. Ez az 
elismerés azonban csak forma, tartalom nélkül.

Hol ■ sajtósaabadság?
— A toloncházban — kiabálják köabe.

— Hol az eskűdtszékl bíráskodás, az igazi 
népképviselet, az egyenlő elbánás, hol a közős 
teherviselés, hol vannak a kor szükségletet és 
vívmányait Pedig az országnak kell a haladó 
népek barátsága. Az országon esett sérelmet 
csak a haladó nép segítségével, a haladó népek 
demokráciájával lehet jóvátenni. A vad nacio
nalizmus csak fokozhatja a bajokat és elveszít
hetjük azt a keveset is, ami megmaradt. Jól 
tudják ezt odafőnt, érzik Is és hívnak, külde
nek bennünket külföldi missziókra. Hívtak 
Amerikába is és mi mentünk volna, mert tud
juk. hogy szavunk mcsssehangzó, de nem 
mentünk, mert

vagy hallgatnunk, vagy hasadnunk kellett 
volna s ml egyikre sem vagyunk beren

dezve.

Majd elmegyünk, ha a belső sérelmeket jóvá- 
tették. 1848-ban megingott, 1918-ban összeom
lott a trón és mi tudjuk, érezzük, hogy ennek 
folytatása következik.

— Le • Habsburgokkal! Le vélik! —
kiabálják.

— Nem lesz addig nyugalom Magyarorszá
gon, amíg a dolgozó nép politikai rabszolga
sága és gazdasági elnyomatása meg nem szü-

Öriási éljenzés és lelkesedés fogadja Popper 
beszédét, majd elhelyezték a Petőfi szobor tal
pazatára a szociáldemokrata párt vötösszalla- 
gos koszorúját. Ezután Szakosíts Árpád figyel
mezteti a hallgatóközönséget, hogy ne üljön 
föl agent provokatőrök bujtogatásának, hanem 
nyugodtan, fegyelmezetten oszoljon szét.

közönség hatalmas gomolyagba olvadt. 
Erre lovaarendörök vágtattak a helyre 
ész oszlásra szólították fel a közönsé
get óriási pánik támadt. A tömeg ha
ragja a rendőrök ellen fordult és szi
dalmazni kezdték őket Mikor a lovas
rendőrök látták, hogy a tömeg nem tá- 

voztk, kiizéjük vágtatlak.
Sikoltozás, kiabálás, szitkoződás, jajoeszé- 
kffelés zaja hallatszott.

Le velük! Gyilkosok! Gazemberek! Bé
rencek! Pfuj! — kiabálják szüntelenül.
Éles fütyülés hallatszik, amit egymásután 

több követ. A zaj olyan óriási, hogy 

a Petőfi szobor előtt őrt álló egyik lo- 
vasszakaaz Is az Erzsébet-hid alatt hul
lámzó tömeg felé siet, bevágtatnuk az 
emberek közé és így beszorítják őket a 

Sörház-uteába.
.4 helyzet azonban most sem javult. A ren
dezők próbálják higgadtságra inteni a tö
meget,

a munkások közé azonban Vági-párti 
emberek Kirakodtak, akik egyre ösztön

zik a rendőrök ellen a többieket.
-4 Sörház-utcában ismét tumultuózus jelene
tek történtek Az utca visszhangzik a fü
tyüléstől, a rendőrök szidalmazásától, cso
portok képződnek, úgyhogy a lovasrenelörök 
felvágtatnak a járdára és attakkal próbálják 
oszlásra és gyorsabb távozásra bírni a tö
meget, .4 távozók egy része a Sörház-utcán 
halad tovább, egy másik csoport azonban 
befordult a Molnár-utcába.

Itt egy ideig is hangosan viselkedő, nagy
részt fiatalemberekből álló tömeg énekelni 
kezdi a Marseillaiset, mások pedig az Inter- 
nacionálét éneklik. A csoport körül hatal
mas gyűrű képződik, többen a közönség so
raiból is éneklik a munkások nemzetközi 
indulóját.

Az utcában őrködő rendőrök az éneklő 
csoporthoz akartak jutni, de a közön

ség sorfalát nem tudták áttörni.
A rendőrök jelentették a dolgot az egyik 
rendőrtisztnek, mire egy szakasz lovas- 

s egy újabb attakkal sikerül szétoszlatni 
a tömeget, amely a rendőrlovak patái 

elől futva menekül az Eskütérre.

.4 menekülő tömeg az Eskütéren szembe
találkozott egy szakasz rendőrrel, ugyan
akkor azonban megerősödött a Sorház-utcá
ból kiözönlő rajokkal és haragjuk most is
mét a rendőrök ellen fordult.

Le a rendőrökkel! Le a kormánnyal! 
Gyilkosok! — kkbálják szüntelenül, 
mások pedig a sajtószabadságot, a szo
cialista pártot s a forradalmai éltetik.

A rendőrök ismét a tömeg közé vágtatnak 
s igyekeznek a tüntetőket elfogni.

Az egyik rendörtisztviselőnek sikerült is 
egy igen hangosan viselkedő fiatalembert 
megfogni, akit útadott egy őrszemnek s az a 
fiatalembert előállította a Szerb-utcai kapi
tányságra. Ugyanekkor azonban egy másik 
feltűnő hangosan viselkedő fiatalember is 
magára vonta a rendőrök ;gyelmét, egy 
rendőr oda is ment hozzá, hogy megfogja, a 
tömeg azonban körül fogta a fiatalembert, 
úgy hogy annak sikerült elmenekülni.

A tüntető tömeg a Kossuth 
Lajos-utcában

Miközben az Eskü-téren ez a tumultózus je
lenet lejátszódott, a tömeg nem tudott előre 
jutni s többezer ember gyűlt össze.
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Eb ■ hatalsuu tömeg úgyszólván ebópörte
■ rendíröket a a Kossuth Lajos-óléiba

nyomait
A bőraapkús rendezők most is igyekeznek le- 

esIDapílani a kösönaéget. Maga
■ ■ranUMág fegyelmezetten viselkedett, de 
a Mim égben lerakodott felelőtlen eleinek

egyre Izgatják őket
A hatalmai tüntetőménél szüntelenül élje- 

iteive, kiabálva, pfujolva és fütyülve vontát 
végig a Konuth I.ajoi,. utcán.

— Éllen a táj tós zabad tág! Éljen a szocialista 
párti Éljen a forradalom! Le a rendőrökkel/ — 
kiabálják.

A Konuth l.ajot-ptca hátainak ablakai ki
váncsi felekkel telnek meg. a járókelő közön
éig ijedten menekül a tüntető tömeg elől, amely
ben

néhány vakmerő suhane már a kommo- 
nlmmst, Károlyit, Végit éa a proletár

diktatúrát Is élteti. n
Végig a Kossuth Lajos-utcán mindenütt lo-| 

vaercndőrők vágtntnak, de a tömeg elózönli az 
ui isi tat is, úgy, hogy a villamosforgalom ét a 
kocelkörlekedit teljesen fennakad s körei 
negyedóráig szünetel. így

szüntelenül kiabálva ért a felvonuló tömeg

„Gyerünk • Népszavához .
Néhány percig agy látszott, u rendőrség 

ügyes taktikájának sikerült szétoszlatni a tün
tetőket, de ezek a Szép-utcán és a Magyar-ut
cán ál ismét s Kossuth Lajos-utcába nyomul
lak és ott egyesülve hangot tOntelétael vonul
tak tovább. SiüntelenW éltették a szocialista 
pártot, as emigrációi ét sttdalmastáb a kor
mányt éa a rendőröket.

A Kossuth Lajos-ntcéhav Ismét megakadt 
a forgalom

• o lavatrendőröknek ctak nagy ággyet-bajjal 
átkerült megttsztttant az úttestet. De így Is 
mindenütt lova srendörazakaszok kísérték a 
tüntető tömeg felvonulását. A tömegből erre 
többen kiadták a Jelszót:

— Gyerünk a Népszavához I
A szociáldemokrata párt rendezői eközben 

Stflntelenül igyekeztek lecsillapítani a tömeget 
és amikor a tüntetők a Rókóczi-ulra érlek, 
úgy látszott, sikerült is némileg lecslllapilani 
a felelőtlen elemektől felizgatott tömeget.

Hasonló volt a helyzet végig a Rákőczi-uton, 
ahol úgyszólván percenként verődött Össze a 
lovasrendőrök állni szétvert tömeg, de mindig 
sikerült megakadályozni nz általános csopor 
losulást. A Járdán is az úttesten hullámzó tő- 
meg lassanként eljutott a Rákut-kórházlg. ahol 
a mellékutcákból is ujnbb kisebb-nngyobb tö
megek csatlakozlak egymáshoz. Amikor a tö
meg a üókus-kórház szürke falai elölt meg
torpant, ilyen kiállások hangzottak el:

—* I* a rendőrséggel I Éljen a tandeakös- 
társaság! Éljen a sajtószabadság!

Hasonló Izgalmait játszódtak le a Nagykörút 
és a Rákócit-ul keresztezésénél is. Több sza
kasz lovasrendőr sorakozott fel az úttest mel
lel!, gyalogosrendőrők ét detektívek egész se
rege lepte be a város legforgalmasabb keresz
teződését. A tömeg percről percre nőtt. El- 
özönlötle as úttestet is, úgyhogy itt is felbo
rult a közlekedés rendje.

A Rákóczi-ut és a Kűrut 
sarkán

A forudml rendír kis dobogó), melleit 
halódott meg a kivezényeli rendőrig veiét-

Dől gozó ember

PALMA
KAUCSUK-SARKOT VISEL

Előnyei t
Olcsóbb és tartósabb mint a bőr, kellemes járáőg 

kíméli az idegeket.

■ Ferenciek terére. A tömeg ekkor már oly 
lényegeiden viselkedett, hogy megfékezésére 

a rendőrség nem blaunyull elegendőnek.
A Muzeum-körut és a Kossuth Lajos-utca sar

kán várakozó rendőrökből egy szakasz lovas
rendőr vágtatott gyors irányban a Ferenciek 
terére, lóikor a tömeg a vágtaló rendőröket 
meglátta, áriát! zajongásban tőrt ki.

— La velük! Bérencek! — kiabálják a 
rendőrök leié,

majd percekig pfujozásban törnek ki, mások 
pedig éktelenül fütyülnek ét kurjongatnak.
A rendőrök előbb figyelmeztetéssel próbálták a 
tömeget oszlásra bírni, de a tüntetők csak to
vább is a legsúlyosabban szidalmazzák a rend 
őröket. Erre.

as egyik rendőrtiszt viselő utasítást adott a 
tüntetők szétooBlatáaára. Lovászén dőrök 
vágtatnak fel a Ferenciek-tcmplom előtti 
járdára s a tömegbe attakéinak. Ismét 
óriási pánik és riadalom támad. Jajveszé
kelés, szidalmazás zaja hallatszik össze
vissza, miközben a rendőröknek sikerül a 
tüntetők közül egy két suhancot elfogni.
Mhány percet attak után a rendőrök kiürl- 

tették a Ferenclck-terét s a tömeg beszorult a 
Reáltanoda-utcába.

I"

kara. Kod. Géw dr. rendórtinieiioe te Sahj 
Dezső rendörfőfclügyelő vezetésével, akik 
mellett ott volt a Mosonyi-uicai felügyelő 
kar nagy része, valamint Vogl József dr. 
rendőrkapitány, Ecsedy Árpád dr. rendőr
fogalmazó, Ben kő Gyula rendőrfogndmazó 
ét> egy egész sereg rendőrtiszt, akik össze
kötő hírszolgálatokat tartottak fenn a rend- 
örlcgénységgel és a Nemzeti Színház szülész- 
bejárójánál várakozó dctektivekkel.

Amikor a tömeg megbontotta az utca for
galmát és megakndályozta a normális köz 
lekedés lebonyolítását, a rendőrfőtanácsos 
intézkedésére

lovasrendőrök vágtattak föl a Járdára 
éa szorították vImne* ■ tömeget

Rendörlovak dübörgő patája, kemény ve
zényszavak pattogása, harsány kiáltozások 
hangja töltötte meg az amúgy Is feszült 
atmoszféráin levegőt s a rendőrök élép a 
detcktivekkel formális "rohamot intézlek a 
tömeg ellen.

Koós Géza rendőrfőtanácsoshoz percen 
ként jöttek a jelentések, amelyek arról szú 
niöltnk be, hogy a Contl-uteában a Nemzeti 
Szinház. Blaha Lujzáiért oldalán, valamint 
a Csokonay-utcában. a Rákóczi-uton és a 
nagykörúton egyesek ellenszegülnek a rend
őri intézkedésnek, mire a rendőrfőtanácsos 
újabb rendőrosztagokat vezényelt ki.

Segíts égért telefonáltak a Mosonyi-utcal 
rendőrlaktanyába,

ahonnan nagy szirénabugás közben néhány 
nerc múlva megérkezett egy hatalmas rend
őrautó tele rendőrlegénységgel.

Most

Ismét ujnbb és általános roham kezdő
dött. Láncszerűen felfejlődött detektí
vek és rendőrök sora vonult fel a kö
zönség ellen, majd amikor innen-onnan 
felhangzott egy-egy pfujkláltás, Ismét 
akcióba léptek a lovasrendőrök, bele

gázolva a tömegbe és néhány pere alatt 
racgtiszlltoták a Rákóczi-ut éa a uagy* 

körű', keresztezését
A legizgalmasabb pillanatokban érkezeti 

meg a híre a Rókus-kórház előtti tüntetés
nek, mire Saly Dezső rendőrfelügyelő Intéz
kedésére

egy szakasz lovasrendőr, egy kerék
párosztag éa harminc gyalogos rendőr 

rohant a helyszínre,
hogy véget vessen a komolyabb méreteket 
öltő tüntetésnek.

— Le a rendőrökkel — zúgta a tömeg a 
közben öklök emelkedtek a levegőbe. — 
Éljen a tanácsköztársaság! Éljen a kommu
nizmus!

A lovasrcndőtök a Rákóczi-uton keresztbe 
állva arcvonalba fejlődtek, mire a tüntetők 
elébe ugratott egy felügyelő és harsány han
gon oszlásra hivta fel a tömeget.

— Még egyszer felszólítom a tömeget
— süvöltőt te a rendőrtiszt — hogy azon

nal oszoljon szét!
— Le a rendőrséggel! — zúgta válasz 

képen a tüntető csoport.
— Indulj!

Tizenhárom fiatalembert és 
egy bundas hölgyet . 

élű állítanak
S a következő pillanatban a lovasrendőrök, 

végig a járdákon, belegázoltak a tömegbe, 
amely a lovak patáinak dübörgésétől megré
mülve, fejveszetten menekült a Kőfaragó-, 
Klauzál- és a többi mellékutcákon át. Ezalatt 
a gyalogosrcndörök és a detektívek a tömegbe 
hatolva, egyenként emelték ki a zajos fiatal
embereket Néhány perc múlva erős rendőri 
fedezettel

tize un égy tüntetőt, köztük egy elegánsan 
öltözött nőt vezettek végig a Bákóezl-ulon, 
majd, amikor a várakozó tömeg magatar
tása egy-cgy hangos kiáltásban nyilvánult 
meg, a tüntetőket kísérő gyalogos és ke
rékpáros rendőrök mellé még égy szakasz 

lovasrendőrt Is vezényeltek fedezettlL
I® vonultak be a Hársfa-utcai rendőrkapi

tányságra.
Este hét órára elcsendesedett a Rákóczi-ut 

is. Lassanként bevonták a készültséget. Meg-

Herrmann kereskedelmi miniszter 
a Máv. külföldi kölcsönéröl

,,Sajnos a vas- és gépiparnak nagyobb szüksége van 
a kölcsönre, mint a Máv.-nak“ mondja a kereskedelmi 

miniszter
A költségvetés bizottsági tárgyalásai során a 

kereskedelmi tárca budgcljének vitájában 
Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter meg
említette a Máv. külföldi kölcsönének ügyét is. 
Ez a kérdés rendkívül közelről érdekli első
sorban a vas- és gépipari, de közvetve az egész 
gazdasági világot tekintettel arra a körül
ményre, hogy az uj. költségvetésben a tavalyi
nál kisebb összegek szerepelnek beruházások 
címén. Érdeklődésünkre

HERRMANN MIKSA 
kereskedelmi miniszter

ebben az ügyben a következőket Jelentette ki a 
Hétfői Napló munkatársának;

— Beruházások címén valóban kisebl 
összegek szerepelnek az uj költségvetésben 
mint a tavalyiban. Ez a csökkenés azonban 
egyrészt előrelátható volt, másrészt kfllönö 
sebb nehézségeket nem fog okozni. Az ed 
digi beruházások ugyanis közvetve mosta

Vájná tanácsnok a vasárnapi husárusitás kérdéséről
Ellenzék nélkül, teljes csendben folyt le vasárnap délelőtt 

a buslparosok gyűlése
A Hentcsípartestület Práter utcai helyiségé

ben vasárnap délelőtt tartotta közgyűlését az 
Országos Húsipari Kör Bisztránszky József 
elnöklőiével. A közgyűlést meglehetős élénk 
érdeklődés előzte meg, mert az volt a hiede- 
lém, ’ hogy a husiparosok körében az utóbbi 
időben alakult ellenzék, amely a főváros kül
telkein a vasárnapi munkaszünet felfüggesztésit 
követelt^- részlvesz a közgyűlésen és hanaoa 
jeleneteket rögtönöz. Ez azonban nem kö
vetkezett be, a Husiparosok Körének vasár
napi közgyűlése, — amelyen az ellenzék nem 
vett részt, — teljes csendben, simán folyt le: 
a közgyűlés minden zavaró incidens nélkül le
tárgyalta a napirendet.

A vasárnapi husárusitás, illetőleg a vasár
napi munkaszünet kérdése, amely a budapesti 
mékiárosipartársadalmat hetek óla izgalomban 
tartja, minden bizonnyal - a Budapesti Hentes- 
Iparteslület e hó végén tartandó közgyűlésén 
fog kirobbanni.

A Hétfőt ■ Napló munkatársa a vasárnapi 
husárusitás ügyével kapcsolatban kérdést in
tézeti

Vájná Ede
székesfővárosi tanácsnokhoz, a fővárosi köz
élelmezési ügyosztálya vezetőjéhez, aki a fo- 
gyastlónublikum szempontjából Is elsőrangú 
fontosságú ügyben a követkcxőkhen nyilatko
zott:

— A főváros közélelmezési ügyosztályénak 
az a kivánsógn, hogy a vasárnapi munkaszü
net érvényesítésé

MEINL
UJTERMÉSŰTEA.

QUEEN’S BLEND
A legnemesebb aranylevelü fajták íGoldeu 
'ipa) keveréke. A legfinomabb Darjeeling erő* 
teljes ízével, gyönyörű sötét lelöntés Kb. */• 
angol font P 4.40.

erősített őrszemek cirkáltak továbbra is a for
galmasabb útvonalakon.

A VIL kerületi kapitányságon ezalatt Kurz 
Géza rendőrfőlanácsos intézkedésére igazoltat
ták az előállítottakat, majd ugyancsak erős 
rendőri felügyelettel bekísérték őket a főkapi
tányságra, ahol dr. Hetényl Imre főkapitány- 
helyettes kezdte meg a kihallgatásukat. Kihall
gatásuk után a rendőrségen valamennyinket 
őrizetbe helyezték.

A politikai osztályon az esti órákban meg
kezdték az előállítottak kihallgatását. A ki
hallgatások után mindegyik lakásán házküta- 
tást tartottak. Az előállítottak egyelőre őrizet
ben maradnak és holnap döntenek további 
sorsukról. Az előállítottak között van egy jól
öltözött bundás nő is, aki azt állítja, hogy 
Rákóczi-ut! házának kapujából nézte a tün
tetők felvonulását, amikor a tömeg őt is magá
val ragadta és az előállítottak közé södbria. A 
detektívek enek a nőnek a lakásán Is ház
kutatást tartanak és azután döntenek szabjdon- 
bocsátásáról.

nában fogják éreztetni hatásukat az egész 
vonalon. A Máv.-nál szükséges beruházáso
kat a költségvetés keretei között nem esz
közölhetjük, ezért határoztuk el, hogy. fc

a Máv. uj beruházásainak céljaira HU- 
csönt veszünk feL

E kölcsön felvétele ügyében már folynak is 
a táryyalások. Egyelőre azonban még csak 
előzetes megbeszélésekről van szó.

Sajnos: erre a kölesönre nagyobb 
szüksége van a vas- éa gépiparnak, 

mint a Máv.-nak.

\z ipari érdekeltségek ugyanis nehéz hely
elükben nagyrészt a Máv.-tól várják, hogy 
nunkával lássa el őket. Ebből a szempont* 
>ól is siettetnünk kell a kői csőn tárgyalá

sok befejezését

egységesen az egész vasárnapi árusításra 
kiterjedjen 

és ne ólljon elő az a fonák helyzet, amely ma 
uralkodik, hogy husi árusítani a fővárosban 
nem szabad .viszont számos más cikket, — 
nem elsőrendű, élelmezési cikkeket, hanem 
luxusjellegü, élvezett cikkeket. —

vígan árusíthatnak Budapesten.
Lehetetlen állapot az la, hogy amig Budapesten 
a városban tilos vasárnap a hús árusítása, 
addig, Budapest tőszomszédságában. Újpesten, 
Pesterzsébeten, Kispesten, Pestszenllörlncen és 
másutt, Pest környékén

szabad húst árusítani vasárnap. 
Budapesten tehát szigorúbb a vasárnapi mun* 
kaszünet, mint a Budapesttel összenőtt, össze
forrt városokban.

— A vasárnapi munkaszünet nagy elvét és 
szociális Jelentőségéi feltétlenül tiszteletben 
kell tartani és remélem, hogy az illetékes haló* 
sógok ilyen értelemben fogják a vasárnapi 
munkaszünet nagy kérdését elintézni.

rjj evasa svgjvoiv

tánciniisora ;
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izgalmas heivszini szemle a 
pesterzsébeti ggllkos laxasan

Edvi Latos elájult, amikor rekonstruálta a letesftge 
meggyilkolásai — a hivatalos boncolás szerint al

mában (oltotta meg Edvi Laiosnet
A pesterzsébeti gyilkosság ügyében 

vasárnap délelőtt szállt ki a pestvidéki 
ügyészségről Boglutz Gyula dr. vizsgáló
bíró és Gyükig Elemér dr. törvényszéki 
orvosszakértő Pesterzsébetre, hogy a 
hullaházban kiterített Edvi Lajosnén 
megejtsék a boncolást és pontos kihall
gatásokat eszközöljenek a gyilkosságról 
és ennek előzményeiről.

A bizottság elsősorban a peslerz3ébcli 
rendőrkapitány ságon letartóztatásban 
levő Edvi Lajoshoz intézett néhány kér
dést és utána a hullaházban tartották 
meg a szokásos boncolást, melynek so
rán Gyulay Elemér orvosprofesszor meg
állapította, hogy

Edvi Lajos feleségét álmában foj
totta meg és utána nyomban el

földelte.

'A vizsgálóbíró és az orvosszakértő, 
valamint a bizottság többi tagjai azután 
a Deseu>ffy-utca 40. számú házban tar
tották meg a helyszínt szemlét, ahova 
ekkorra előállították Edvi Lajost is. A 
helyszíni szemle megtartása alkalmával 
részletesen kihallgatták a tettest, aki 
megtörve, fel-felcsuklő zokogással az 
átélt izgalmak következtében szinte fé
lig eszméletlenül, előbb összefüggéstele
nül, később megnyugodva, pontosan elő
adta az éjszaka történetét. Elmondotta, 
hogy a feleségével hosszabb idő óta 
rossz viszonyban élt és mivel az asszony 
nem akart elválni tőle, ez indította őt 
arra, hogy egy önfeledt pillanatban 
meggyilkolja.

Boglutz vizsgálóbíró felszólítására

Edvi Lajos a szobában rekonstruálta 
a gyilkosság lefolyását és amikor a 
szörnyű jelenethez ért, Ismét elhal
kult hangon, akadozva tette meg a 
vallomását, majd amikor a képzelt 
áldozat nyakát kellett megszoríta
nia, Edvi Lajos eszméletlenül bu

kott az ágyra.

A szobában megtartott helyszíni 
szemle után sor került az udvaron köz
vetlen a palánk mellett tátongó gödör
nél, a helyszíni vizsgálatra is. Edvi Lajos 
itt is teljes és részletes beismerő vallo

mást tett, bár

áiiandóan azi hangoztatta, hogy 
nem előre megfontolt szándékkal 

követte el a bűncselekményt.

A helyszíni szemle után visszatértek a 
kapitányság épületébe, ahol a rendőr
orvos szokás szerint megvizsgálta elme
állapotát. A rendörorvosi vizsgálat meg
állapítása szerint

Edvi Lajos különféle lelki konflik
tusokon ment át és kezdődő paraly- 

sis jeleit fedezték fel rajta.

Edvit még délután átkisérték a főkapi
tányságra és a 200-as számú cellában 
helyezték el. Holnap szállítják a pestvi
déki ügyészség fogházába ahol további 
sorsáról döntenek. A rendőrorvosi vizs
gálatot itt újabb vizsgálat követi és 
nincs kizárva, hogy elrendelik a gyilkos 
férj elmebeli állapotának megvizsgálá
sát.

Nincsen jobb
ttá&épiHLéh mini a.

Wódifranck'
a háoédarálóoal, 
ugy-szamashá&élioz, 
íruni gabona/icMéhoz..

Clönyei- a. finom hátié. 
zamai áhiaá&r 
sága, használnia 
piáig iaha/téhos- 
ságoiJelené.

Mini iparoscsalád leszármazottja, 
itthon érzem magamat — mondotta 

a hercegprímás az iparosítják 
internátusában

Furfangos trükkel szélhámoskodott 
a Hermes bankban egy ál-bankhivatalnok

E'csalta egy betevő pénzét és eltűnt az épületből

Felavatták a Katholikus
Vasárnap délelőtt avatta fel Serédi Jusz

tinián dr. hercegprímás a Katolikus Legény- 
egylet Rottenbiller-utcai uj interuátusát, 
amely 200 szegénysorsu katholikus iparos 
ifjúnak nyújt otthoni. A felavató ünnepé
lyen megjelent Huszár Károly országgyűlési 
képviselő és Drehr Imre államtitkár is.

Az ünnepség a Legényegylet kápolnájában 
reggel 7 órakor szentmisével vette kezdetét, 
amelyet Schiffer Ferenc prelátus celebrált. 
Negyed 11 órakor érkezeit meg Mcs-lényi 
Zoltán dr. és Knebel Miklós dr. pápai ka
marások kíséretében a hercegprímás, akit 
dr. Zscmbcrg István, a Legényegylet elnöke 
üdvözölt.

Megérkezése után Serédi Jusztinián a ká
polnában rövid adoráció után beszenteltc az 
internátusbán elhelyezendő feszületeket, 
majd végigjárta az internátus szobáit és 
valamennyit felszentelte.

Ezután a megjelentek a díszterembe vo
nultak, ahol a hercegprímás rövid felavató

Legényegylet uj otthonát
beszédet tartott általános figyelem és lel
kesedés közepette.

— örömmel jöttem ide, — mondotta —• 
mert a Katolikus Legényegylet iparosifjak 
részére létesített othonóban

mint Iparoscsalád leszármazottja, én ta 
otthon érzem magamat.

Beszédének további részében az iparos
munkásság nagy feladatát fejtegette és ki
jelentette, hogy

a munkásságnak a haza feltámasztásá
ban szerep Jutott.

— Fáradhatatlan munkálkodással lehet 
csak naggyá tenni hazánkat — folytatta a 
hercegprímás — és ezért minden becsületes 
iparoslfju lelkére kötöm a munkát és a 
hazafias gondolkodást, a nemzeti érzést.

A beszédet a Katholikus Legényegylet 
72-ik rendes közgyűlése követte, amelyen a 
Serédi Jusztinián elnökölt, aki a közgyűlés 
lezajlása után 12 órakor távozott.

Lord Chílston - az uj budapesti 
angol követ

A főkapitányságra feljelentés érkezett egy 
furfangos trükkel dolgozó, vakmerő szélhá
mos ellen, aki a Petőfi Sándor-utcai Hermes 
Bank előcsarnokában leselkedett áldozatára.

A napokban egy nyugdíjas állami tiszt
viselő elment a Hermes Bankba, hogy betét
jéből pénzt vegyen fel. Szabályszerűen fel 
vett a folyószámlájáról 300 pengőt és kifelé 
indult a bankhelyiségből. Útközben elővette 
tárcáját, hogy a pénzét beletegye. Az elő
csarnokban volt már, mikor hirtelen mel
léje lépett egy jól öltözött fiatalember. Téli- 
kabát, kalap nélkül volt,

karjára pedig fekete ujjvédő volt huzva, 
amilyent a hivatalnokok viselnek, 

hogy ne kopjon a kabátujjuk. A fiatalember 
megszólította az idős urat:

— Pardon kérem, tévedés történt a ki
utalásnál. Méítóztassék visszajönni egy pil
lanatra a pénztárhoz, azonnal elintézzük.

Ezzel elvette a 300 pengőt és a kiutalási 
jegygzéket és visszament a pénztárterembe.

ahová az öreg ur is gyanútlanul követte.

A „bankhlvatalnok kosztümös*4 fiatal
ember

besietetl egy folyosóra, a nyugdíjas tiszt
viselő várt egy darabig, de csak nem jött 
vissza. Türelmetlenkedni kezdett és érdeklő
dött a pénztárnál. Itt azután kiderült, hogy 
a kiutalás teljesen rendben történt, a bank
ból senkit sem küldtek utána és igy

egy szélhámosnak esett áldozatul,
aki feltétlenül ismerte a bankhelyiség beosz 
tósát és itt hosszú ideig ólálkodott, mig meg
felelő áldozatra akadt, majd zsákmányává

észrevétlenül eltűnt a bank épületéből.
A rendőrségen kiderült, hogy nemrégibei 

a Postatakarékpénztár Hold-utcai épületben 
is hasonló szélhámosság történt és valószi 
nünek tartják, hogy ugyanez az ember kö 
vette el a Hermes Bankban is a csalást. Fel
kutatására széleskörű nyomozást indítottak.

A Neue Ereié Presse vasárnap reggeli 
zárna a következőket Írja :

Lord Chllstont, Anglia bécsi követét 
budapesti követté nevezték kL

Lord Chilstont eredetileg decemberben 
liopenhágai követté nevezték ki, de tegnap 
kapott jelentésünk szerint ezt a pozíciót Sir 
Thomas Hohler fogja betölteni. Lord Chils- 
tón április végén .vagy május elején hagyja 
•’J Bécset, ahol hat esztendőn keresztül mű-
w

ni a tavaszi
A csalóka napsugártól körnvel- 
műbbec lesznek az emberek, 

,v ’ melegebb ruhát,
az időjárás sze- 
kész a

sutba dobják a 
elfeledik, hogy 
szélyes és már

Hősi iöílem meg Mól
8 igazán nem annak örülök, hogy fárasztó szórako. 
zásaim mellett aránylag olcsón egészítettem ki ta
vaszi ruhatáramat — hanem Inkább annak, hogy 
ott megtanultam érzékeny arcbőrömet helyesen 
ápolni. PANzsnan m nden irt kemoiitozza 
milll.akh ml ittlétté ópigy, mlat a grande darne 
Naponta 15—20 perc, s megszerezzük a leggyönyö
rűbb tiszta ápolt teint-t. A

oly természetedta, kiváló hatású bőrápolószer, melv 
kivonja a pórusokban felgyülemlett tisztátlanságo- 
kat, elősegíti a bőr legfontosabb feladatát annak 
normális légzését; növeli a bőr szöveteinek aktivi
tását; a benne levő véredényeket fokozottabb 
munkára serkenti s ezáltal megerősíti a üdén

meghllifis 
natha 

lorowaias 
rheuma 

xoszuany 
sőt örülni kell, ha komolyabb baj 

nem lesz!

Kenő ouaíossaggai
sok balnak elejét lehet venni és 
aki félti az egészségét, az legyen 

előrelátói

Minden háznál nagyszerű szolgá
latokat tesz ilyenkor

tertja. Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsenéseket bőrhámlásokat A bőr zslros- 
Nnyességét megszünteti, a zsl os mitesszereket kiszorítja. Rendszeres használat mellett a 
kezdődő ráncokat kisimítja; s visszaadja a bőrnek eredeti fiatalos üdeségét. Csodálatos ha- 
tása mir ejyszsri áthalmozása atdn is ta sast falható. Próbacsomag használati utasítással 
80 fillérért kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illatszer és kozmetikai szaküzlelben 
Ahol esetleg nem volna, oda e hirdetésre való hivatkozásra 76 fillér postabélveg beküldése 
•Beaáben Mrnentve megküldeU a JMBMIrtMlS* Pl» BIMI8P88U X-> PMIMMk IS.

1 Üveg valódi

Dlillft
sftsborszm
edz, enyhít, erősít, 
fájdalmakat csillapít!

ködött, a legszélesebb körben is nagy szere
tet és megbecsülést érdemelve ki. Felesége, 
Lady Chilston, mint festőmüvesznö tűnt fel 
Becsben. A követ és felesége kezdeményez
ték tavaly azt a kiállítást, amelyen angol 
képzőművészeti remekművek kerültek be
mutatásra. Ennek a kiállításnak nagy, meg
érdemelt sikere tisztára az ő nevükhöz fű
ződik.

.4 jelenlegi budapesti angol követet sir 
Colvillc Barcalayt Liszabonba helyezték ál.

A kézművesipari 
társadalom értekezlete 

az Iparkamarában
Vasárnap délelőtt értekezletre gyűltek 

össze a kézmüvesipartársadalom vezető té
nyezői. Az értekezlet a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara nagytermében folyt le 
s azon resztvettek a budapesti kézművesipari 
testületek elnökei és az ipartestületek vezető 
tisztviselői. Az értekezlet célja az volt, hogy 
megfelelő határozati javaslatot szerkesszenek 
meg és fogadjanak el az Országos Kézműves 
Testület felállítására vonatkozólag.

A nagyszabású ankéten, amelynek tagjai 
zsúfolásig megtöltötték az Iparkamara 
nagytermét, Belatiny Artúr, a Budapesti 
Kereskedelmi é.s Ipnrknmnrii elnöke elnö
költ és megnyitó beszédében részletesen vá
zolta a Kézmüvestcstülct felállításának elő
zetes mozgalmait.

Az értekezlet több felszólalás után hatá
rozati javaslatot fogadott cl, amelyben ki
mondja, hogy sürgősen kívánja az Országos 
Kézműves Testület felállítását, minthogy a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, va
lamint a vidéki kamarák a mai összeállilá- 
sukbun nem tudják száz százalékig megol
dani az eléjük kerülő kézművesipari kérdé
sek tömegét. A speciális kézművesipari érde
kek védelmére maga a Kamara is szül sé- 
gcsnek tartja a Kézműves Testület létesíté
sét.

Kimondotta ez értekezlet egyben azt is, 
hog ya kereskedelemügyi miniszter leira
tára vonatkozólag oly érh bnü v.'lus/t ád, 
amely szerint a Kézműves Testület vala
mennyi kézmülpnrosra kivetendő, mintegy 
évi 1 pengő tagjárulek ellenében lesz fenn
tartható,
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Bethlen István vagyok 
Erdélyből - mondotta 
Kollár János borbély
segéd és kétmilliárdot 

csalt ki menyasszonyától
A megszállt területed fekvő Ungváron né 

hány héttel ezelőtt feltűnt egy renlkivül ele 
gáns jórnegjelenésü fiatalember, aki miskei 
Bethlen István erdélyi földbirtokosnak mon 
dotta mayát. Csakhamar bejáratos lett a 
környékben uriházakhoz, ahol mindenütt 
szívesen fogadták n jóhangzásu név tulajdo
nosát. Egy Ungvár melletti főldbirtoko« 
fiatal leányával is megismerkedett és

U Ismeretségből csakhamar szerelem 
lelt.

A családban mór úgy tekintették, mint 
vőlegényjelöltet. A fiatal leány a szerelmesek 
türelmetlenségével sürgette nz esküvőt.

Bethlen látván ekkor meglepetésxerQen 
art ajánlotta, hogy szökjenek meg.

A leány ugyan semmi szükségéi nem látta 
a regényes szökésnek, hiszen szülei szívesen 
beleegyeztek volna a házasságba, a furcsa 
kérésnek uzonbao mégis engedett.

Vőlegénye eladottá vele ékszereit, majd 
írásbeli engedélyt kért tőle, hogy hozomá
nyára, — amely nagyobb földbirtokból áll 
nagyobb kölcsönt vehessen fel. Az elszéditétl 
fiatal leány erre is megadta az engedélyt, 
amelynek alapján azután

a fiatalember kétmilliárd kölcsönt vett 
fel az Ingatlanra.

Hogyan fedezett fel a kiadó 
a Bécsben olvasott berlini folyóirat 

révén egy új magyar tehetséget
A véletlen mennyi szerencsének volt már 

a kovácsa és mennyi katnsz'rófa szakadt ki 
méhébőll A véletlen ma a legfelsőbb ré- 
giókha emelheti a földön csúszó-mászó em
ber-bogarat és holnap vissnalökheái a fene
ketlen mélységbe. Ki tudná fölsorolni, hány 
nagy tehetség Köszönheti a véletlennek, hogy 
egyik napról a másikra, mint új csoda bon
takozhatott ki az ismeretlenség lenyűgöző 
takarójából.

Talán féléve leheá, hogy a Dante könyv
kiadó egyik főnöke Budapestről Bécsbc uta
zott. Dolga végeztével este botért a Herren- 
gassen lévő Hcrrenhof kávéházbo. Tipikus 
irodalmi kávéház ez. A magyar könyvkiadó 
betelepült az egyik sarokba és belemélyedt 
a lapok olvasásába, fgy került kezébe a ber
lini Garten dér Literatur egyik — mint a 
későbbiok során kitűnik, utolsó — száma.

A tipográfiáikig is feltűnően elegáns ki
állítású lapban Thomas Mann mellett ott 
szerepeltek a fiaiul német irodalom rcpre-

.................. I
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A szökésre kitűzött napon a menyasszony 
a megbeszélés szerint becsomagolt bőrön
dökkel várta, hogy vőlegénye megérkezzék 
autóján, amelyen egyenesen Erdélybe utaztak 

olna. Telt-mult az idő, de

a vőlegény nem jött

A leány sírógörcsöt kapott, szülei észre
vették, faggatni kezdték, mire kiderült, hogy 
mi törlónt. A földbirtokos azonnal Ungvári i 
ment, ahol megtudta, hogy a fiatalember

előző napon eltűnt a környékről.
Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy szél

hámosnak estek áldozatul és a rendőrségen 
panaszt emeltek ellene. A rendűi ség nyom
ban megindította az eljárást és ennek alap
ján még Ungváron sikerült felkutatni az 
állítólagos miskei Bethlen Istvánt, akiről 
hosszú vallatás után

kiderült, hogy Kotlár János borbély
segéddel azonos.

Kotlár, aki házasságszédclgés, okirathalni 
sitás és cimhitorlás miatt már másfél évet 
ült, hamis okiratok segítségével vette fel a 
Bethlen nevet és a földbirtokos leányától 
kicsalt pénzzel éppen akkor akart tovább 
állni, mikor elfogták. Letartóztatták és bün- 
lajstromát most állítják össze.

zentánsai. Ebben a sorozatban tűnt e bécsi 
Herrenhof-ban a berlini folyóiratot olvas
gató magyar könyvkiadó szemébe egy cím 
és egy név. Pontosabban a Die verráteri- 
schen Füsse című novella és mellette a 
szerző neve Alexander basái. A szerző mel
leit óit szerepelt: „Aus Ungam von Grcte 
Bauer.“

A novella frenetikus hatással volt a ki
adóra. Még ott a Herrenhof márványaszta
lán levelet írt a Garten dér Literatur címére, 
hogy Berlinben megtudakolja a magyar 
szerző kilétót. A válasz már Pestre érkezett. 
A folyóirat helyeit egy ingutlanforpahni 
iroda vezetője írta, hogy a megszűnt lap 
redakciójába ö települi be. Németes pontos
sággal még azt is megírta, hogy amennyiben 
a lap voU szerkesztőjének címét megtudja, 
továbbítani fogja a levelet.

Ismét eltelt pár hónap. Ezalatt n berlini 
ingatlanforgalmista becsülettel beváltotta 
szavát, mert a Dante levelére Fritz Zistler 
Schriftslcllen, a megszűnt lap szerkesztője, 
feleletet küldött. „Von dér Koilege Alexan
der Sasdi...“ csak annyit tydott, hogy Ma
gyarországban újságíró és az „ausgezeich- 
neten, sohönen" novellát is onnan kapta.

Erre a Dante könyvkiadó megindította 
Budapesten a hajszát Sásdi Sándor újság
író kézrekerílése érdekéljen. Az Újságírók 
Egyesületében a kiadó uzt a felvilágosítást 
kapta, hogy van hasonló nevű tagjuk, aki 
Pécsett lakik, fgy került el a Dante levele 
berlini és budapesti nyomozás után Sásdi 
Sándorhoz, Pécsre. Ebben a levélben három
soros üzenetet kapott a fiatal író. „Amennyi
ben kész regénye van, azonnal jelentkezzen 
Danié könyvkiadónál, ó ucca 27. alatt."

Három nap múlva bekopogott Sásdi Sán
dor a Dante könyvkiadóhoz és elfogultan 
tette le az Íróasztalra regényét, a Vad- 
lúdak-ai.

A „Die verTfiterischen Füsse" című no
vella szerzőjében nem csalódott a kiadó. A 
Vadludak egy nagytehetségű, frisshangú, el
hivatott magyar írót revelláll. Vidéki embe
rek élnek ebben a regényben. Élik a maguk 
szomorú és szürke életét. Sárban és köznapi 
gondok közt. De jön vulaki, egy ismeretlen, 
idegen férfi, aki belehasít ebbe a szürkeség
be és új színek szenzációját keveri a novem
beri sárba. Sorsok teljesednek be, elnyomott 
sóhajok fakadnak kiáltássá, titkolt vágyak 
ébrednek tetté. Aztán újra vonatra ül az ide
gen férfi. Egy kétségbeesett szerelem sebét 
cipeli magárai.

Erről a regényről sokat fognak beszélni. 
Ez a regény érdekelni fog mindenkit. Az 
erőnek, a termékeny átéltségnek rianása a 
Vadludak. Sásdi Sándor tollának biztos, ele
venítő ereje van és ezt az erőt becsületes, 
írói célok szolgálatába állítja. A Vadludak ez 
utóbbi évek Icgvrdekfeszítőbb regénye cs a 
Dante könyvkiadó a magyar irodalomnak, 
a magyar olvasóközönségnek nagy szolgála
tot tett, amikor a bécsi Herrenhof márvány- 
asztalánál felfedezte a berlini folyóirat 
Alexander Sasdi-fiá.

Titokzatos módon eltűnt 
a Hoffherr-Schrantz gépgyár 
szegedi vezérügynökségének 

igazgatója
A cég budapesti központja sem tudja, hová tűnt Depner Rezső 

igazgató
A Hoffherr-Schrantz és Clayton Shuttle- 

ivorth gépgyár szegedi vezérügynöksége teg
nap bejelentette a szegedi rendőrkapitány
ságon, hogy a vezérügynökség vezetője. 
Depner Rezső igazgató eltávozott szegedi 
lakásáról és azóta nem jelentkezett

A rendőrség azonnal megindította a 
vizsgálatot a titokzatos eltűnés ügyé
ben, amelynek hátteréről különféle hí

rek keltek szárnyra Szegeden.
Az első értesülés szerint Depner állítólag 
állítólag Csorvásra utazott és ott öngyilkos

Budapestre hozzák szembesítés végett Oláh 
Endrét, a kisújszállási adóhivatal sikkasztott

Kisújszállás városa visszaköveteli a pesti mulatóktól 
a községi pénztárból kicsalt és elmulatott pénzt

Mint ismeretes, letartóztatták Otóh Endre 
adóhivatali tisztet, aki hamis utalványok se
gítségévei 120.000 pengőt vett fel a kisúj
szállási községi pénztárból és a pénz egy 
részét egy fiatal táncosnőre költötte, más
részét pedig Budapesten elmulatta. Most 
újabb érdekes résztelek derültek ki, 
amelyek megmagyarázzák, miként leplezték 
le Oláh manipulációit. Oláh, aki budapesti 
kirándulásain földbirtokosnak adta ki ma
gát, egy tilt lakott egy penzióban egy tán
cosnővel. Itt a penzióban

kiejtette zsebéből kedvezményes vasúti 
jegy váltására szükséges tisztviselői 

igazolványát
A penzióban rögtön feltűnt, hogy az állító 
lagos földbirtokosnak tisztviselői igazol
ványa van. Mégnézték á tiszti címtárban & 
ekkor kiderült, hogy Oláh Endre egyszerű

A tavalyi híteltullépések miatt az idén nem tud 
építkezni a főváros

A 600 uj lakás terve 160-ra zsugorodott össze, de az is csak 
a jövő évben készül el

Tavaly ilyenkor javában folytak a város 
építkezései. A kislakásos bérházak, a für
dők, a szükséglakások, a különféle kisebb 
üzemi lakóházak sorra épültek. Idén azon
ban egyre késik az uj építkezési program 
megvalósítása. Az eiözö építkezések hitel
túllépései

felemésztették a főváros egész pénz
készletét

Kiderült, hogy a banképitkezések is sokkal 
többe kerültek, mint amennyire eredetileg 
kontcmplálták. Az elkészült házakra vonat
kozóan a végelszámolások most vannak fo
lyamatban s már most megállapítható, hogy

a banképitkezések az előirányzatnál 
600.000 pengővel kerültek többe.

A külföldi kölcsönből alig maradt valami 
lakásépítkezés céljaira. Eredetileg 600 lakást 
akart még építeni a főváros, de a megma-
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ságot követett el. Csakhamar kiderült azon
ban, hogy az igazgató az utóbbi napokban 
nem is járt Gsorváson. . ?

A cég budapesti központjában semmi ’ * 
közelebbi felvilágosítást aem tudnak 

adni az eltűnésről.

A központban kijelentették, hogy Depner 
Rezső mindvégig lelkiismeretesen, szorgal* 
másán végezte a munkáját és teljesen érf- 
hetetlennek találják az egész ügyet. A rend
őrség erélyesen folytatja a vizsgálatot a ti
tokzatos eltűnés ügyében, amely nagy iz
galmat keltett Szegeden.

kishivatalnok. így történt a feljelentés és 
nemsokára leleplezték a csalást.

Oláh Endrét a napokban a hatóságok kö
zött történő megállapodás szerint

Budapestre kisérik,

hogy itt különféle szembesitéseket fogana
tosíthassanak. Kisújszállás városa ugyanis 
pontosan meg akarja állapítani, hol mennyit 
költött a 120.000 pengőből Oláh, mert a bí
róság elölt

anyagilag is felelőssé akarják tenni a 
mulatókat,

amelyekben az adóhivatalnok a pénzt el
költötte. Természetes azonban, bogy ez! 
csak elvi álláspont, mert nyilánvaló, hogy 
a ffiulatóhelyeket a helyiségekben elköltött 
pénz miatt anyagi felelősség egyáltalán nem 
terhelheti.

radt pénz alig elég 160 alkás építésére. A 
Kisfaludy, a Róna uccában és a Németvölgyi 
utón hozzáfognak egy-egy kis ház építésé
hez, melyekben 40—60 lakás lesz. A házak 
azonban

csak a Jövő nyárra készülnek el. 
mert pénz hiányában nem sietős a munka.

Hasonló helyzet uralkodik a kerületi 

népfürdők építése
körül is. A múlt évben nagyszabású pro
gram készült el több kerületi népfürdő épí
tésére. Azt gondolták, hogy idén a program 
megvalósul és a sűrűn lakott városrészek 
egy-egy szerény fürdőhöz jutnak. Ez a re
mény sem teljesül. A tervbe vett fürdők 
építéséhez 5 mtiltó pengőre van szükség, de 
a fővárosnak az idei költségvetésben csak 
200.000, tavalyról 600.000, összesen tehát 
800.000 pengő áll rendelkezésére.



títtftd, 1838 mfrcina 18. HÉTFŐI NAPLŐ

szabű SSndor, a kormánypárt 
alelndko Kijelenti, hogy haz- 
szabaiysortos törtem, amit lei- 

tetiontii reparaim kell
Hír szerint rövidesen teljesítik az ellenzők kOveteiesdt. 
Bethlen miniszterelnök ma délután érkezik vissza Buda
pestre - Estere fordulat várható a parlamenti vaisaghan

s£iss£í

A képviselőház ma délelőtt folytatja a 
költségvetés és az apropriációs javaslat 
együttes tárgyalását.

A vitában ma is csak kormánypárti 
képviselők vesznek részt, mert az ellen
zék változatlanul ragaszkodik ahhoz az 
álláspontjához, hogy a házszabály és 
alkotmánysérelem miatt a költségvetés 
tető alá hozásának munkájánál nem 

asszisztál.
Az ellenzék és a Ház elnöksége között vál
tozatlanul éles az ellentét.

A Hétfái Napló munkatársának értesülése 
szerint

vasárnap közvetítő tárgyalások nem 
folytak.

Tsitoai Tibor házelnök, aki szombaton este 
Vast József népjóléti miniszterrel és Sci- 
tovszky Béla belügyminiszterrel a parlament 
munkaprogramjának alakulásáról tárgyalt, 
vasárnap reggel Visegrádra utazott, ahonnan 
hétfőn délelőtt tér visza a fővárosba. De 
nem kerülhetett sor közvetítő tárgyalások 
megindítására azért sem, mert

Bethlen István gróf miniszterelnök is 
távol van Budapesttől.

A miniszterelnök ugyanis már csütörtökön 
Frigyes főherceg baranyamegyei birtokára 
utazott, ahol szalonkavadászafon vesz részt 
A szalonkavadászat vasárnap este fejeződött 
be és igy Bethlen István gróf miniszter
elnök csak hétfőn délután érkezik haza. 
Ilyen körülmények között

még a hétfői nap folyamán sem várható 
semmiféle közeledés a parlamenti vál

ság megoldása felé.
'A passzív ellenállásban a baloldali ellenzék 
teljesen egységes. Rassay Károly felfogását 
osztja minden baloldali polgári ellenzéki és 
szociáldemokrata képviselő is. A párton- 
kivüli képviselők is kivétel nélkül helyeslik 
Rassay Károly érvelését, de a konzekven
ciák levonása tekintetében nem tudnak 
megegyezni. így például

Berky Gyula felszólal
a költségvetés vitájában és felszólalni 
készül

Beck Lajos Is,
akiről egyébként az a hir járja, hogy költ- 
aégvetési beszéde után belép az egységes 
pártba. A keresztény ellenzék vezetői Sigray 
Antal gróf és Friedrich István a konzekven
ciák levonása tekintetében is magukévá te
szik Rassay Károly felfogását. Strausz Ist
ván még nem tudta magát elhatározni. Poli
tikai körökben nagy érdeklődéssel várják 
Apponyi Albert gróf állásfoglalását. Apponyi 
Albert gróf ugyanis — értesülésünk szerint 
— úgy határozott, hogy

Sfendt
Cnpfl^u^talfni

felszólal a költségvetés vitájában 
és beszédében nyilatkozni fog az alkotmány 
sérelem ügyéről is. Nem lehetetlen, hogy 
Apponyi Albert gróf már holnap sorra 
kerül.

Az ellenzék tervei
Zsitvay Tibor házelnök úgy nyilatkoxott, 

hogy készséggel hiv össze pártközi konferen
ciát , ha valaki öt erre felkéri. Az ellenzéki 
oldalról ilyen lépés nem történt, meri

as ellenzék álláspontján változtatni nem 
hajlandó.

Itt ugyanis — mint mondják — nem személyi 
érzékenységről van szó, hanem sulvos alkot
mánysérelemről . Az ellenzék nem engedheti 
meg, hogy az elnöki székből olyan nyilatko
zatok hangozhassanak el, amelyek a nyugodt 
parlamenti tárgyalást lehetetlenné teszik.

A kormánypárt vezetősége nem Iát sem 
okot, sem módot ■ házhatározat megvál

toztatására.
A vezetőség álláspontjával szemben a kor
mánypárti képviselők túlnyomó többsége 
Rassay Károly felfogását vallja, sőt vasárnap 
már olyan hangok hallatszottak, hogy

egy-két napon belül reparálják a kétség
telenül megállapítható alkotmánysérelmet.

A szociáldemokraták határozatukhoz képest 
nem vesznek részt a vitában. A házszabályok
ban biztosított összes lehetőségeket ki fogják 
használni arra, hogy kritikát gyakoroljanak 
a kormány működése fölött. Ezért

minden egyes napirendi javaslatnál vitát 
rendeznek és a szerdal napra egész sereg 

interpellációt jegyeznek be.
A kormánypárton kétségkívül nagy konster- 
nációt keltett az ellenzék kivonulása. A párt 
vezetősége felszólította a képviselőket, hogy 
minél nagyobb számban szólaljanak fel a költ
ségvetés vitájában.

A kormánypárt felfogására jellemző
Szabó Sándor dr.,

a párt alclnőkénck nyilatkozata, amelyet a 
Hétfői Napló munkatársa előtt tett a követ
kezőkben:

— Előrebocsátom, hogy a legkevésbé sem 
kételkedem Zsitvay Tibor házelnök teljes 
jóhiszeműségében. Kénytelen vagyok azon
ban a magam részéről megállapítani, hogy

Rassay Károlynak Igaza van : Itt ház
szabálysérelem történt, amelyet repa- 
rálni kell és én bizonyosra is veszem, 
hogy ért a sérelmet reparálni Is fogják.
A mai ülés első szónoka Berky Gyula tesz, 

aki nagy beszédre készült. Utána kizárólag 
kormánypárti képviselők következnek. A párt
vezetőség részéről gondoskodás történt, hogy 
elég kormánypárti szónok álljon rendelkezésre. 
Nem lehetetlen, bogy estére fordulat áll be. 
Bethlen miniszterelnök ugyanis hétfőn dél
után érkezik haza és igy lehetőség nyílik arra, 
hogy még ma este megkezdődjenek a repará
lásra irányuló tárgyalások.

f
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A &GOSUÍSfá/ífaw 
mint tömegbetegaég szedi áldozatait az ídegeaeég. Ha. 
azt akarja, hogy kimerült idegrendszere megnyugodjék, 
kedélye ki legyen egyensúlyozva, jó aludjon és jő étvágy- 
gyal tudjon enni, fogyasszon el naponta néhány táblácska

Arnea
gaadatf vitamintartalmú gyógy tápszert, 

meglepődve fogja tapasztalni már néhány nap múlva, hogy 
életkedve és munkabírása rohamosan visszatér, arcszine 

pirospozsgás és kedélye vidám lesz.
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Négyszázhetvenöt elbocsátott magyar tisztviselő 
pere Jugoszlávia ellen

Keddről váratlanul május végére halasztották a magyar- 
jugoszláv döntőbírósági tárgyalást

Holnap kellett volna tárgyalnia a döntőbíró- 
Ságnak abban az illetményperbcn, amelyet 
Adamkovich János volt magvarkanizsai rend
őrkapitány indított illetményei erejéig Jugo
szlávia ellen.

Ebben az ügyben múlt évben volt Bernben, 
a — Bundeshaus nagytermében az utolsó 
döntőbírósági tárgyalás. A bíróság akkor a bi
zonyítás kiegészítését rendelte el. A vonatkozó 
magyar törvényeknek és azoknak a jugoszláv 
rendeleteknek megismerését tartotta szüksé
gesnek, melyeket a szerb kormány ebben a 
kérdésben kiadott. Tudni akarta, érvényben 
vannak-e még a Jugoszlávia által megszállott 
területén a magyar törvények, azonkívül a jogi 
helyzet megvilágítására jogászi szakvéleménye
ket is kért. Adamkovich János ügyvedje eleget 
tett a döntőbíróság felszólításának és a külügy
minisztérium utján nemcsak a vonatkozó tör
vényeket bocsátotta a biróság rendelkezésére, 
hanem három jogi szaktekintély véleményét is, 
még pedig

Tomcsányl Pálét, Grosschmled Benőét és 
Bothos közigazgatási bíróét.

Borzalmas családi dráma 
Szegeden

LOgköuel kiégette aluő fene szemelt egy asszony, 
hoyy a feni ne járhasson korcsmába

Szeged, március 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzal

mas családi tragédia történt ma Szegeden. 
Tolok István nyugalmazott álJamrendör 
már hosszú idő óla haragos viszonyban 
volt u feleségével. Tótól; ugyanis folyton 
korcsmázott, részegeskedett s az asszony 
ezért civakodott vele. Az elkeseredett asz- 
szony a közelmúltban már kétszer is fegy
vert emelt részegeskedő férjére, komoly baj 
azonban egyszer sem történt. Ma hajnalban 
Tötök ismét részegen jött haza. Az asszony 
nem akarta beengedni, bezárta előtte az 
ajtót. A fért! nekivetette vállát,

formálisan betörte az ajtói,

a lakásba ment és lefeküdt. Az asszony, 
akit a hónapok óta tarló civakodás végkép
pen elkeserített, borzalmas tettre szánta

A folytatólagos tárgyalást most, március 
20-án kellett volna megtartani Párisban ,de a 
döntőbíróság néhány nap előtt távirati utón a 
tárgyalást Van Slooton elnök váratlan megbe
tegedése miatt

május végére balassttota el
és igy a nagy érdeklődéssel várt tárgyalás 
egyelőre elmaradt.

Adamkovich perének eldőltél ugyanis 
négyszázhetvenöt elbocsátott tisztviselő 

várja izgalommal,
mert, ha ez a per sikerrel jár, ők is, — d® 
most már egységesen —

perrel fordulnak Jugoszlávia ellen.

A májusi folytatólagos döntőbirósági tárgya
láson a magyar döntőbíró ismét dr. Zoltán Béla 
nyugalmazott igazságügyrainiszter lesz, ma 
gyár kormány-megbízottként Sebestyén Pál 
miniszteri titkár működik közre, a felperes 
képviseletében pedig dr. Geőcre Bertalan ügy
véd jelenik meg.

magát. Mig férje aludt,

egy kiló lugkövet vízben feloldott ée a 
nagymennyiségű maró folyadékot az 

alvó ember arcába öntötte.

Táluk borzalmas sí kollázsai ugrott fel az 
ágyból és az udvarra rohant, ahol össze
esett. Orvost hívtak hozzá, aki megállapí
totta, hogy a szerencsétlen ember mindkét 
szemére megvakult,

a maró folyadék szoszoros értelmében 
kiégette a szemelt.

Életveszélyes állapotban vitték a szegedi 
kórházba. Tötöknél az ügyészségre vitték, 
ahol elmondotta, hogv azért követte el tet
tét, mert qrra számított, hogy ha férje ar
cát elcsúfítja, többé nem fog korcsmába 
járni. Vallomása után letartóztatták.

l/í

Kilakoltattak egy családot a Babér-utcai városi 
telepről, mert nem űzették pontosan a lakbért

Női drappéi '©pSS' 
barna. ;
Férfi félcipő barnatztaben ií

is
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Még a mindennapos lakásmizériák sorában is 
példátlanul álló kilakoltatás történt n főváros 
babér-utcai szükséglakás épületeinek egyikében.

Szamedly Mária lapkihordónő, 14 éves fiá
val évek óta bérelte a X. épület 177. számú la
kását. 1927 márciusában a lapkihordónő — elő
adása szerint -- az 50 pengőt kitevő házbérnek 
csak egy részét, 24 pengői, tudta kifizetni.

Néhány nap múlva, minden előzetes be- 
jelenté:; nélkül betelepítették Szamedlvné 
lakásába Tóth Géza munkást feleségével 

ég két gyermekével,
miután Tóth a házbérhátralékot kifizette.

Számedtyné, akit szomszédai szeretnek dol
gos és tisztessége,* asszonynak ismernek, nem 
appellált a lakótársak ellen, igyekezett azokkal 
megférni és békésen viselte el tűrhetetlen visel
kedésüket.

Ez év február 2-án Szamcdlyné munkáját el
végezvén, hazajött és megdöbbenve vette észre, 
hogy

bútorai lakása előtt a sáros udvaron be
vernek.

Kérdőre vonta ezért Tóth Gézát, aki hivatalos 
végzést mulatott fel, amely azon indokolás 
alapján, hogy Szamedlyné már több, mint fél
őve nem járul hozzá a lakbér fizetéséhez, meg-

'engedi a kilakoltatás! eljárást. A szerencséflea 
asszony Igy

február eleje óta az épület Illem helyiségei 
mellett tölti a dermesztőén hideg éjjeleket 

14 éves fiával.
Nzamedlyné a kilakoltatás előzményeire vo

natkozólag elbeszélte munkatársunknak, bogy 
ö a házbért annakidején minden esetben át 
akarta adni T^thnak, aki azonban nem fo
gadta el. így azt gondolta, hogy Tóth fizeti ae 
ő házbérét is, annak ellenében, hogy nálam 
lakhat családjával-

A kilakoltatás ügyében kérdést intéztünk a 
telep felügyelőjéhez, Tiringer Pálhoz is, aki a 
következő kijelentéseket tette.

— Szamedly Mária a mull év júniusa óta 
nem fizette meg lakbérét. Mikor Tóth Géza 
odaköltözött, kifizette a lakbérhátralékot él et
től kezdve az egész bért maga fedezte. Hogy 
Szamcdlyné akart fizetni házbért, azt nekem 
Tóth nem mondotta, s igy nem volt erről tudo
másom. Egyébként u lapkihordónőnek kilakol
tatásával egyidejűleg kijelöltünk a Mester-utcá
ban egy másik In kosi.

Szamcdlyné, akit munkája ehhez a környék
hez köt, nem fogadhatja el a Mester-utcai la
kást s igy változatlanul az illemhelyek mellett 
alszik Budapesten egy anya gyermekével fagy* 
pont aluli hőmérsékletű éjjeleken.

fi ;
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ÍÜKIK
A liberálisok győztek 

Pécseit a kamarai 
választásokon

Pécs, március 18.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

folyt 1c Pécsett a pécsi kereskedelmi és ipar
kamarai választások első része: ma tartották 
meg a kereskedői kamarai tagok megválasz
tását. A választást rendkívüli érdeklődés 
előzte meg. A választást megelőző agitáció 
a legszélsőségesebb politikai érdekek küz
delmévé fejlődött, minthogy Pécs kereske
dőinek nagy részét

felekezeti jelszavakkal 
vitték be a küzdelembe.

A választás vasárnap reggel kilenc óra
kor kezdődött a pécsi városháza nagy ta
nácstermében. Sebestgén Lajos dr., városi 
tanácsos vezette a választást, mint a vá- 
lasztúbizottság elnöke, a választási biztosi 
teendőket pedig ifj. Fürit Gyula kereske
delmi tanácsos, a pécsi kereskedelmi és ipar
kamara elnöke látta el. Tulajdonképpen két 
lista állott szemben egymással a választás 
megnyitásakor. A Pécsi Kereskedők Testü
leté feh kezeire való tekintet nélkül állította 
össze a kamarai tagok s póttagok listáját, 
amivel szemben eredetileg három listával 
agitáltak, a Keresztény nemzeti liga, a Ke
resztény gazdsaági párt és a Baross Szövet
ig tagjai.

Az utolsó percben az ellenzéki pártok 
paktumot kötöttek a Kereskedők Testületé
nek liberális listájával szemben s 17 tagból 
álló kurzuslistát állítottak be, amelyen 

egyetlen zsidó kereskedő neve acm 
állott.

Vasárnap, mindjárt a szavazás megkez
dése után, hatalmas tömegek vonultak a 
városházára, a szavazás színhelyére. Magái 
a városházát sem kímélték meg agitációitól, 
"«y hogy a városháza folyosóin szenvedé- 
lycs jelenetek folytak le. Délután 5 órakor 
bejelentették a választási bizottság elnöké
nek, hogy a városháza kiskapuján

nem engedik be a választást helyiségbe 
nzoknt, akikről nyilvánvaló volt, hogy 
a llbciá'lg listára akarták szavazatukat 

leadni.
Az elnökség csak a karhatalom igénybevéte
lével tudott rendet teremteni. Esti 0 órakor 
az elnök lezárta a szavazást s megkezdték 
a szavazatok összeszámlálásál.

Éjjel félegy órakor hirdette ki Sebestyén 
Lajos dr. választási elnök a választás ered
ménycél. Eszerint a kamarai beltagoknak 
azokat választották meg, akik a liberális párt 
jelölteinek listáján szerepeltek s a tizenhat 
póttag közül is tizenegy megválasztott a li
berális lista jelöltje, llétfön és kedden ejtik 
meg az ipnrosknmarai tagok és póttagok 
megválasztását.

— Időjárás. A Meteorologiai Intézet vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki.Lgyclőre lényeges változás rém vár
ható. később enyhülés valószínű.

Itohrlnger Sándor a Műegyetem uj ma- 
gistere. A Hungária Magyar Technikusok 
Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta a Mű
egyetem dísztermében ez évi közgyűlését, 
amelyen megjelent az Egyesület patronusa, 
József királyi herceg, valamint az egyetem 
tanári kara Szily Kálmán dr. rektor vezeté
sével, továbbá számos társadalmi előkelőség 
is. A közgyűlésen Szily Kálmán dr. közölte, 
hogy elhagyja a mngisteri széket, és beje
lentette alapítványát, mely szerint évente 
200 pengőt adományoz kéi jól tanuló és jő 
Hungarista műegyetemi hallgatónak. A köz
gyűlés Szilyl tiszteletbeli magisternek, Roh- 
ringer Sándor műegyetemi tanárt pedig ma- 
gisternek választotta meg.

— Zichy Mihály emlékünnep. A Benczúr 
Társaság vasárnap délelőtt a Magyar Tudomá
nyos Akadémián Zichy Mihály ssfllctése 100 
éves évfordulója alkalmából ünnepélyes emlé
kerő ülést tartott As ünnepi ülésen Dudlti 
Andor elnökölt. Az elnöki megnyitó után Mar- 
jay Ödön felolvasta ünnepi emlékezését Zichy 
Mi’inlvról, amelyet lelkesen tapsolt meg a je
lenlevő díszes közönség.

Tabarin
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Nagyarányú dohány
csempészési ügyben nyomoz 

a pénzügyigazgatóság
Nagyszabású dohánycsempészési ügyben 

indított vasárnap nyomozást a pénzügyigaz
gatóság.

Az utóbbi időben több kávés, vendéglős, 
pincér, de magánosok részére is levél érke
zett egy jugoszláv cégtől, melyben a cég 
jugoszláv cigarettát, dohányt és szivart ki 
nált megvételre. A céget „Kultúra** könyv
én Inpkiadóvállalatnak hívják és Eszéken, 
uzaz, ahogy most hivják: Osijcken székel. 
Az ajánlatban a cég jugoszláv Regalitást, 
boszniai Trabukót, Britanikát, macedóniai 
Trebinjae dohányt, továbbá a híres Varadar 
Yadran, és Szunadia cigarettákat kínálta 
megvételre. A megrendelt dohányárukat — 
a levél szerint —

kla ajánlott csomagocskákban, elzárva, 
vámmentesen küldik.

Egy kétszáz grammos csomag, amelyben 
20—40 cigaretta és 20 szivar van, húsz pen
gőbe, a kisebb csomag tiz pengői* kerül. 
Érdekes, hogy

•a ajánlat szerint a cégnek Magyaror
szágon már Igen sok vevője van.

Az eszéki cég ajánlata a kávésok és ven
déglősök körében igen nagy feltűnést kel
lett. Magyarországon ugyanis tilos a dohány
behozatal, az ilyen dohány küldés tehát tu

— Elfogott szélhámos. Pécsről jelentik: Va- 
>Arnap délután a pécsi rendőrség elfogta Hol
lós Imre ügynököt, aki ellen a budapesti kir. 
törvényszék csalás és sikkasztás büntette cí
mén körözőlevelet adott ki. Hollós, mint a 
Singer és Neumann budapesti cég ügynöke a 
vidék több helyén szélhámosságokat követelt 
el, nagyobb pénzösszegeket csalt ki. A felje
lentés után Budapestről megszökött s a nyo
mozás mindig eredménytelen volt. A letartóz
tatott ügynököt hétfőn Budapestre szállítják.

— Letartóztattak egy tolvaj mosónőt. Ke- 
czeli Ferencné mosonő ellen lopás címén több 
bűnvádi följelentés érkezett a rendőrségre, me
lyeknek alapján ma délelőtt as asszonyt elő- 
állították a főkapitányságra, ahol Kcczeliné 
rövidesen beismerte, hogy ■ feljelentésben fog
lalt lopásokat valóban elkövette. Elmondotta, 
hogy megszorult anyagi helyzetében folyamo
dott a pénzszerzésnek eme módjához és a 
mosás közben ellopott fchéinemüeket Bölcs 
Vilmos ismerősének adta át értékesítés végett 
Kcczelinét a rendőrségen letartóztatták, Bölcs 
Vilmos ellen pedig orgazdaság címén megindí
tották az eljárást.

— Leugrott ■ második emeletről és ször- 
nycthalt. Vasárnap hajnalban a Csaba-utca 
7b számú ház második emeletéről öngyil
kossági szándékból leugrott Tímár Mária 
háztartásbeli alkalmazott. A házbeliek a nagy 
bánásra. lettek figyelmesek s amikor segít
ségére siettek, a szerencsétlen leány már ha
lott volt Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállítottak.

— Tettenértek egy zsebtolvajt a Garay-tércn. 
Vasárnap délelőtt a Garay-téren egy bevásár
lást eszközlő asszony arra lett figyelmes, hogy 
egy fiatalember a tömegben mellé sodródott s 
egy alkalmas pillanatban kinyitva retiküljét, 
annak egész tartalmát magához véve el akart 
surranni. Az asszony lármát csapott, mire a 
közelben tartózkodóknak sikerült a menekülő 
fiatalembert elfogni, akiről a főkapitányságon 
kiderült, hogy Kaltenecker Márton foglalkozás
éi lakásnólküli zsebtolvajjal azonos. Alvinczy 
Roland dr. rendőrkapitány Kaltcneckert kihall
gatása után letartóztatta.

— Kttlsky Jolán cseüócstje a Zeneaka
démián. Vasárnap este tartotta első önálló 
estjét a Zeneakadémia nagytermében. Köt- 
sky Jolán, a fiatal cscllómüvésznö, Teliér 
Frigyes és Becker Hugó tanítványa. A 17 
éves művésznő, aki hét év óta szerepel nyil
vános hangversenyeken, első önálló estjén 
is megérdemelt, szép sikert aratott.

Budapesti ügetöversenyek
I. hlim: 1. CharMtt (No.4k). >. Othello 

(Kovács II.) 3. Gerlice (Felser). F m. Kadencia, 
Dante, Rebeca, Picolo, Comtesse Pro Patria. 
10:27, 20. 19. 71; olasz 10:47. Esetleges kvóták: 
404 Kadencia, 525 Gerlice, 700 Dante, 76 Re
beka, 90 Picolo, 72 Pro Patria, 57 Othello.

II. futam: 1. Alice (Novák). 2. Erőn (Wicsncr) 
3. Wanda IJ. (Zvillinger). Fm.: Jclona, Sami, 
Blamage. 10:14, 12, 22, olasz 10:66. Esetleges 
quótúk: 106 Eion, 53 Vanda II, 97 Ielona, 116 
Sami, 199 Blantagc.

IIL futam: 1. Avanti I. (Kovács J.). 2. Jaz- 
min a (Feiaer). 3. Blanka M. (Fityo). F. m.: 
Csárdás, Jura, Blanka, DaBosiány, Babus, Bo- 
hum, Pogány. 10 : 46, 18. 17, 28. Olasz 10 : 68. 
Esetleges kvóták : 33 Jazmina,, 121 Blanka M., 
67 Csárdás, 224 Jura, 525 Blanka, 281 Dalos- 
lány, 146 Babus, 217 Bohum, 40 Pogáry.

IV. futam; 1. Arabella (Fityo) 2. Árpád (Ko- 
váca II.). 3. Admiral (Kovács J.). F m.: G. 
Endre bácsi, Epos.. Aranka, Melle, Sarolta. 
10:61, 18, 14, 20. Olasz 10:55. Esetleges quóták: 
18 Árpád, 99 Admiral, 82 G. Endre bácsi, 298 
Epos, 70 Aranka, 359 Milla, 133 Sarolta.

V. futam: 1. Dárius (Feiser). 2. Ottlégy (Ma
szár J ). 3. Illy (Maszár F ). F. m : Kairó. 10:19, 
olasz 10.30. Esetleges quoták: 52 Ottlégy, 28 
Illy. 71 Kairó.
„VL,fuU.m: b Jj,kűb (Stelnltz). 2. Cyklamcn 
(Holló). 3. Guszti (HoffmannL F m.: Józsi. 
Sári. 10:04, 40. 118. Olasz: 10:65. Esetleges 
quolák: 29 Cyklmncn át Guszti, 21 Irii, 34 Sári.

lajdonképpen csempészés. Természetes, hogy 
senkisem tett eleget a felszólításnak és nem 
rendelt dohányt, annál is inkább, mert a ha
tóságok igen szigorúan üldözik a dohány
csempészést és ha nyilvános helyiségben 
csempészett dohány árusításán érik a tetten 
valamelyik alkalmazottat, úgy attól a he
lyiségtől

az italmérési engedélyt megvonják.
Éppen ezért a kávésok rendelés helyett 

felhívták a dologra a dohányjövedék figyel
mét, amely most szigorú nyomozást indított, 
hogy ai eszéki cég miképpen csempészt be 
a felajánlott dohányárut és kiknek szállított 
eddig.

Beszéltünk ez ügyben
Tömöry Kálmáu 

államtitkárral, a Dohányjövedék vezetőjé
vel, aki a következőket mondotta:

— Külföldi dohányáruk behozatalára 
csakis a dohányjövedék jogosult és arra ma
gánosok engedélyt nem kapnak. így tehát, 
ha az eszéki cég dohányárut ajánl fel, úgy 
azt csak csempészve hozhatja be az or
szágba. A csempészek kinyomozására a do
hány jövedék és a pénzügyigo igatóság foly
tatja a nyomozást.

— Pap Jancsi előadás közben elájult. 
Vasárnap este a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében előadóestét rendezett Papp 
Jancsi, az ismert énekművész. A második 
énekszám előadása után rosszul lett, össze
esett s elájult a nyilt színen. A néző térről 
egy orvos nyomban felsietett az előadó 
emelvényre s elsősegélyben részesítette az 
előadóművészt.

— Az uj XX. kir. MZtálysorsJáték-ban 80.000 
sorsjegy közül ismét 40.000 nyereményt sor
solnak ki, több 6 millió pengő készpénzben, 
tehát minden második sorsjegy nyer. Az el
érhető legnagyobb nyeremény 500.000 pengő, 
a jutalom 300.000 pengő, a főnyeremény 
200.000 pengő, vannak aztán 100 000, 50.000, 
40.000, 30.000, 25.000 slb. főnyeremények.
Egész sorsjegy 20 pengőbe kerül, fél 10 pen
gőért, negyed 5 pengőért kapható az összes 
árusilóknál.

-— Véres hajnalt botrány Szegeden. Szegeden 
a tűzoltólaktanya előtt ma hajnalban Olasz 
Sándor hu szón négyéves fuvaros rátámadt egy 
nőre és súlyosan ütlegelte. A nő sikoltozására 
összecsődült járókelők közül Félix Zoltán szí
nész melléje lépett és meg akarta akadályozni 
a továbi brutalitásokban. Olasz erre egy vas
darabbal többször fejbe sújtotta Félix Zoltánt. 
A szinész vértől borítva ö««zeesett

~ Helyreigazítás. Legutóbbi számunkban 
megjelent „Kálmán Lajos nyugalmazott tábor
nok ötrendbeli csalás bűntettével vádolva állt a 
bíróság előtt'* cimü cikkünkkel kapcsolatban a 
honvéd városparancsnoksóg annak megállapí
tását kéri, hogy ilyen nevű nyugalmazott tá
bornok nem létezik. A városparancsnokság ál
lal közölt adatok alapján ezt tényként meg
állapítjuk.

háíl"»"»on» .hatalom a vásárlásnál tokkal na
gyobb lenne, ha mindig eltörendő árut követelne. Ép
pen élelmiszerek vásárlásánál nem volna szabad ezt 
-ÍX. £''’y! McmP°J<tból sem elmulasztania. Olyan 
gyártmányok, amelyeknek eltörendő minősége minden 
matefU r A’ roíndenátt élté helyet biztosítanak 
maguknak. Ez áll a „Franck Henrik Fiai rt. Budapest. 
Nagykanizsa, Kosonszeiitjános" cég gyártmányaira is. 
,'m‘-lyckrál mai számunkhoz két képet röpcédulát mel- 

’A“ 6?*x Fr22ck gyártmányokat a kávé- 
Gurálóval mint elsőrendű napi fogyasztási cikkeket 
minden tapasztalt háziasszony uagyrabecsűli.

(~) A Magyar-Belga és Magyar Acél fúziója. 
A Magyar-Belga Fémipargyár Rt. (Hitelbank 
érdekeltsége) és a Magyar Acélárugyár Rt. 
(Böhtnische Escompte-Bank et Credit-Anstalt, 
Magyar Általános Hitelbank, Poldihütte érde
keltség) igazgatóságai hétfőn tartott üléseiken 
egyhangúlag elhatározták, hogy a folyó hó 
29-ére egybehívott közgyűléseiknek a két tár
saság egybeolvasztását fogják javasolni. A Ma- 
gyár Acélárugyár Rt. részvénytőkéjét 800.000 
pengőről 40.000 darab uj részvény kibocsátása 
állal 2,400.000 pengőre emeli fel és minden 2 
darab 20 pengő névértékű Magyar-Belga Fém
ipargyár Rt. részvény ellenében 1 darab 40 
pengő névértékű Magyar Acélárugyár Rt. rész
vényt szolgáltat ki. Fenti igazgatóságok egyön
tetű határozatai a hazai vasipar koncentrációs 
törekvéseinek további fejlődését jelentik.

(—) A Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt. 
közgyűlése elhatározta, hogy az 1927-iki üzlet
évre, úgy mint a tavalyi évben részvényemként 
2 pengői fog osztalékként a Magyar Általános 
Hitelbank utján március 19-től kezdődök# ki
fizetni. Ar igazgatóságba uj tagként Salamon 
József Tivadar ur, a Hitelbank ügyvezető igaz
gatója, választatott be.

LhUÜZEBl

PAP^ Alapfttafett 1N4 
I

PAP LEGOLC3ÖB1

PAP,*,
Kárpitoséra, vas- 
és rézbntorjyára

GICHNER JA'NOó
Erz&Mti-hora m.

(—) A Magyar Általános Takarékpénztár rt.
Dr. Horváth Lipót elnök vezérigazgató elnök
lete alatt tartotta 46-ik rendis közgyűlését. A 
mérleg szerint kimutatott tiszta nyereség p 
1.184.298.09-bői (1926-ban P. 809.421.02), az 
1927. évre oszalék fejében P. 6.50 = 13% 
(1926-ban P. 6.— = 12%) kifizetését határozta 
el 1928 március 17-től kezdve, Budapesten a 
társaság főpénztáránál, Triesztben a Trieszti 
Általános Biztosító Társulatnál (Assicurazioni 
Generáli) vagy a Banca Commerciale Triestina- 
nál, Bécsben az Allgemelne österreichlsche Bo- 
dencredit-Anstaltnál. Az igazgatóság jelentése 
ismerteti az 1927. évben keresztülvitt két tőke
emelést, amelyek után az intézet alaptőkéje és 
nyilt tartalékai immár kb. 20 millió pengőre 
rúgnak. A közgyűlés tudomásul vette, hogy az 
Intézet 1928 február 29-én Londonban n Lazárd 
Brothers et Co Ltd. cég utján 500.000 angol 
font = ca. 14 millió P. névértékű 7‘/i%.os 
záloglevelet bocsátott ki cs hogy ezen kibocsá
tás tedjes sikerrel járt. A Lazard Brothers et 
Co. Ltd még az idei év folyamán kérni fogja a 
takarékpénztár részvényeinek és zálogleveleinek 
a londoni tőzsdén való jegyzését. A közgyűlés 
végül az igazgatóság uj tagja gyanánt gróf 
Ráday GcdeoD ny kir belügyminiszter, ország
gyűlési képviselőt és Halász Manót, az intézet 
ügyvezető igazgatóját választotta ineg. Halász 
Manó kinevezésével, amely a főváros közgazda
sági köreiben általános őrömet es megelégedést 
váltott ki, egy több évtizedes eredményekben 
gazdag munkásság nyert méltó és jól megérde
melt elismerést

(—) A Magyar Általános Ingatlanbank Rt. 
évzáró igazgatósági ülése dr. Horváth Lipót 
elnöklete alatt. Dr. Halom Dezső vezérigazgató' 
által előterjesztett eredményszám la szerint 
megállapította, hogy a bank tiszta nyeresége 
álhozatta] együtt 819.550.32 P. A közgyűlés elé 
terjesztendő indítvány szerint részvényként 10 
P osztalék (a névérték 20 százaléka) fog e hó
nap 31-étöl kezdve fizettetni. Tavaly az osz
talék 7 P volt (azaz 14 százalék).

A mérlcgszámlán a régi ingatlanállomány 
változatlanul a felértékelési mérlegben megál
lapított értékben, illetve beszerzési árban van 
könyvelve. A múlt évben a bank befejezett né
hány saját építkezést és megkezdte a József- 
kőrut és üllői-ut sarkán hat bérháznak építé
sét, melyek részben már tető alá kerültek. A 
Vilmos császár-utón a Bazilikával szemben levő 
öreg épülettömb lebontásával és uj utca nyitá
sával a bank nagyobb komplexumot épit. Fo
lyósított 1-1,751.828 pengő összegű törlesztéses 
építkezési és egyéb kölcsönöket. A bank SS 
bérház felépítését tette lehetővé, melyekben 
763 lakás és 155 üzlethelyiség létesült. Az in
tézet nagyszabású telekparcellázá3t és értéke
sítést indított meg. Ujtátrafüredi Szanatórium 
érdekeltségét a kedvező konjunktúra felhasz
nálásúval jó áron eladta. Kedvezően fejlődött 
az intézet tulajdonát képező Budai Cement
gyár, a téglagyárak, valamint a Continental 
szálloda forgalma és a Hungária-fürdő kom
plexum üzletmenete.

(—I A Fabank Részvénytársaság közgyűlése 
az 1927. évre 124.096.41 pengő tiszta nyereség
ből részvényenként 1.60 pengő osztalék (ta
valy 1.40 pengő) kifizetését határozta el. Az 
esedékes szelvények 17-étől kezdve kerülnek 
beváltásra.

(—) A Magyar Paniutjpar RL igazgatósági 
ülése elhatározta, hogy a közgyűlésnek rész
vényenként 2 pengő (múlt évben 2 pengő) osz
taléknak 1928 április 2-től kezdödőleg való ki
fizetését fogja javasolni.
(-) A Gold bér gr r Sam. F. éí Fial Rt. közgyűlése el- 

ho«r az 1926-27- özlctévre mutatkozó 
4X1.,>69 P nyereségből részvényenként 6 pengő osztalé
kot tizet az Anglo International Bank Ltd. Budapest 
Hepiesentatlon és a vállalat pénztáránál. Az igazgató
ság uj tagul dr. Hoch József igazgatót ós a felügyelő- 
bizottságba Vágó József szerkesztőt választotta be.

Nemzeti Takarékpénztár éa Bank Rt. XXXIV. 
,?yülé,e elhatározta, hogy az 1927. évi P 

io-t.438.o5 tiszta nyereségből, az alapszabályszerü le
vonások és a tartalék-, valamint a nyugdíjalap meg
felelő javadalmazása után, részvényenként P 2.50 = 10 
százalék osztalékot ■ fizettessék 1928 március 13-fól 
kezdve, az intézet és a Pesti Magyar Kereskedelmi 
nank pénztárainál. Az intézet igazgatóságába dc.itai 
Gomperi Ervin uj tagul beválasztatott.
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Diószeghy János felépült 
és emlékiratain dolgozik

Rakovszky Iván volt belügyminiszter 
meglátogatta volt államtitkárát

Néhány héttel ezelőtt — mint emlék eze- 
je3 __ dr. Diószegiig János ny. helyettes
államtitkár mellbe lőtte magát. A revolver
golyó a szív alatt fúródott testébe és a súlyo
san sebesült ny. államtitkár közel két héten 
keresztül feküdt élet-halál között a Bakay- 
klinikán. Diószeghyt végül mégis sikerült 
megmenteni az életnek

Diószegiig János

felépült és ezen a héten hagyja el • 
klinikát.

Annyira javult az állapota, hogy már rö- 
videbb időre el is hagyhatja az ágyat s a 
kertben sétálhat. Délelőttönként a kora ta
vaszi napsütésben ot ül a klinika kertjében, 
vagy szobájának foteljében. Arca ma is fel
tűnően sápadt, magas szikár alakja kissé 
meggörnyedt, de frisseségét már kezdi vissz 
nyerni. Mihelyt elhagyja a klinikát,

hozzá kezd emlékiratainak megírásához.
Már most a klinikán is dolgozik néhány 

órát, de az intenzív munkát csak odahaza

Amerikai izti betörő-üldözés, íojtogatással, 
ablakbeverésekkel, példátlan izgalmakkal, 
délután 6 órától hajnalig, padlástól a pincéig

Példátlanul izgulmas események tartották 
izgalomban tegnap este egy Lónyai-utcai 
bérpalota lakóit. Délután 6 órától a hajnali 
órákig valóságos csatatérré alakult át a 
nagy ötemeletes bérpalota.

Bevert ablakok, kétségbeesett segély
kiáltások, kardesörtetések 

jelezték az izgalmas események külsőségeit. 
Az egész ház talpon volt, hogy segítségére 
legyen a rendőröknek, a házmesternek s 
néhány lakónak, akik az izgalmas esemé
nyekben szerepet kaptak.

A Lónyai-utca 27. számú bérház lakói 
tegnap 6 óra tájban arra lettek figyelme
sek, hogy az ötödik emeletről

kétségbeesett segély kiáltások, ajtócsap
kodások hallatszanak. 

kezdi meg. Diószeghy János emlékirataiban 
pályáját rajzolja meg s elmondja mindazo
kat az eseményeket, amelyek közel 30 esz
tendős köztisztviselői pályáján végigkísérték 
.4 darabont kormány 21 esztendős szolgabirá- 
jónak lendületes ivelésü karrierjét a cson
grádi bombamerénylet nyomozásáig mondja 
el az emlékirat, amely a tavaszi könyvpiac 
egyik legérdekesebb szenzációja lesz.

Öngyilkos kísérletéről nem szívesen beszél 
még a legközvetlenebb hozzátartozók előtt 
sem, de minden szavából kiérzi, aki beszél 
vele, hogy

életkedvét visszanyerte s letett öngyil
kossági szándékáról.

Az ismerősök, rokonok, jóbarátok, akik 
nem juthattak eddig be hozzá, most kere
sik fel s hir szerint Rakovszky Iván volt bel
ügyminiszter, akinek minisztersége alati tel
jesített legutóbb szolgálatot a belügyminisz
tériumban, ugyancsak meglátogatta a klini
kán Diószegiig Jánost.

A lakók felrohantak az emeletre, ahol a 
házmesteri lakás előtt ott állott Bohácska 
Pál viceházmester feldúlt, összckarniolt 
arccal, megtépett ruhában.

— Rablógyilkos van odabenn! — 

mutatott ijedten a lakás ajtajára — szala
dok rendőrért — s ezzel elrohant. A lakók 
csakhamar megtudták, hogy Bohácska egy 
betörőt látott besurranni egyik lakásba, 
mire a betörő után bement ö is a lakásba. 
A betörő erre rátámadt Bohócskára, 

fojtogatni kezdte.

Közel félóráig dulakodtak a sötét szobák
ban, míg végül is a viceházmesternek sike
rült kimenekülnie a lakásból s az ajtót rá
zárta a betörőre. Néhány perc múlva rend- 
örök érkeztek a házba, s fölszaladlak az

Vasárnap délelőtt a budapesti főkapi
tányság távirati megkeresést kapott a sze
gedi rendőrségtől, amelyben kérték, hogy 
Papp Sámuel ungmegyei születésű 23 éves 
szobafestőt fogják el s letartóztatása esetén 
szállítsák Szegedre.

Papp Sámuel neve nem ismeretlen a bu
dapesti és a vidéki rendőrhatóságok előtt, 
mert a fiatal szobafestő már különféle bűn
cselekményekből kifolyólag több Ízben fog
lalkoztatta a fővárosi és a vidéki rendőrsé
geket. Papp Sámuel legutóbb Szegeden vál 
iáit munkát, de a tiszteséges utón szerzett 
pénz a dorbézolásaihoz és éjszakákon át 
tarló kártyázásaihoz kevés volt s ezért is
mét bűnös utón szerzett újabb pénzeket.

Egész sereg Idsebb-nagyobb sikkasz
tást, csalást követett el.

Szállásadóját is meglopta és amikor a ká
rosultak megtették a szegedi kapitányságon 
a följelentésüket, kiderült, hogy Papp Sá
muel már hosszabb idő óta rendőri felügye
let alatt áll. Megállapították azt is, hogy

cseh katonaszökevény
és hogy körülbelül másfélévvel ezelőtt a

ötödik emeleti lakáshoz, amelynek lezárt 
ajtaja a veszedelmes betörőt őrizte. A rend
őrök, a házmester s a fellármázott lakók 
azonban nagy meglepetéssel konstatálták, 
hogy

■ lakásból eltűnt ■ bezárt betörő.
Ál kulccsal felnyitotta az ajtót s kisurrant 
a lakásból.

A házat azonban nem hagyhatta el, mert 
Bohácska azonnal lezáratta a ház kapuját. 
Izgalmas hajsza indult meg erre az egész 
házban a betörő után. A rendőrök, házmes
terek, lakók átkutattak minden lakást s 
átkutatták az egész házat a pincétől a pad
lásig, anélkül, hogy a betörő nyomára akad
tak volna. Már-már lemondtak arról, hogy 
a betörőt megtalálják, amikor a pince zu
gában az egyik lakó egy züllött külsejű fér
fire akadt. A

Budapesten keresnek 
egy veszedelmes cseh 

katonaszökevényt 
--------------------------3

Prágában fellázította a legénységet, kifosztott egy élelmi
szerraktárt, majd Magyarországba szökött, ahol egész sereg 

bűncselekményt követett el

— Itt a betöri I — kiáltott a lakó. Az ül
dözött a következő pillanatban kiugrott rej
tekhelyéről s egy-két ugrással fenitermett a 
földszinti lépcsőházban. Ekkor kezdődtek 
a tulajdonképeni izgalmak : mindenki a 
betörő után vetette magát.

a lépcsőházban valóságos gátakat emel
tek székekből, asztalokból.

Hajnalig tartott, amikor a rendőrök kezébe 
került az órákon keresztül üldözött gonosz^ 
tevő. A rendőrök megkötözve kísérték a fő
kapitányságra. ahol megállapították, hogy 
a Lónyai-utcai ház példátlan izgalmak közt 
elfogott betörője, Szalag József 50 eszten
dős rovottmultu gonosztevővel azonos. Sza- 
lay zsebeiben

30 darab különböző álkulcaot találtak. 

rendőrség Szalag Józsefet letartóztatta.

cseh hadseregben is, főként Prágában sú
lyos bűncselekményeket követett el » ami
kor megindult ellene az eljárás, az utolsó 
percben átszökött a magyar határon és az
óta az ország területén bujkál. Papp Sá
muel a szegedi rendőrkapitányság beszer
zett adatai szerint

n cseh hadseregben lazításra szította a 
legénységet,

majd egy alkalommal tolvajbandát szerve
zett meg s az egyik katonai élelmiszerrak
tárt feltörve, kifosztották a raktárt Ezen
kívül még kisebb-nagyobb bűncselekmé
nyek egész halmazaiét követte el Csehor
szágban.

A budapesti főkapitányságon nyomozást 
indítottak Papp Sámuel előéletére vonatko
zóan és megállapították, bogy a fiatalem
ber már az itteni rendőrség előtt is szere
pelt lopásból kifolyólag, de mielőtt elfog
hatták volna, ismeretlen helyre szökött. A 
budapesti rendőrség a szegedi rendőrkapi
tányság értesítése után széleskörű nyomo
zást indítóit a cseh katonaszökevény elfő- 
gatása érdekében.

CORVIN ÁRUHÁZ

HARISNYÁK
HÁROM KIVÁLÓ BEMBERG-MINŐSÉG

Aruházunk által bevezetett különleges márka:

Corvin-ezüst
Corvln-aranyBemberg-selyem

3.80
4.80

UJ minőségű harisnya, melyet most vezetünk be: 
ezüst 
arany

miként * n»T« !• JelziELASTICA" ragaimas, puh«, eimn- Bemberg-selyem
lékony ellen4116kípe8

§.8ö

0.80

Híres, utolérhetetlen harisnyánk a legkényesebb Ízlést Is kielégíti:
7.25 

8-25 

Mindhárom különleges márkájú harisnya legújabb dlvafszlnekben I

Bemberg-selyem Kristály - ezüst 
Kristály-arany
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S Z I Mi i z MOZI
Kormánybiztost neveznek ki a 

hazai filmgyártás megindítására
Bánkyék látogatása adta a miniszterelnöknek az 
impulzust a filmgyártási kérdés alaposabb meg
vizsgálására. — Csúfosan megbukott Berlinben a 

vörösre átfestett Naftalin
Bánky Vilma és Rod la Rocque pesti Iá 

fogatása bármennyire szerették volna a hi
vatalos moziskörök — még sem múlt el 
nyom nélkül. A nagy müvószpár látogatása 
esetleg sorsdöntő lehel a magyar filmgyár
tásra is, amelyről eddig csak beszéltek, de 
valójában nem létezett.

Az illusztris müvészpért szerdán dinére 
látta vendégül Bethlen miniszterelnök, aki 
az este folyamán melegen érdeklődött az 
amerikai filmgyártás feltételei és titkai iránt.

A beszélgetés során Rod la Rocque cso
dálkozva jegyezte meg, amit a legtöbb itt 
járt filmművész annyiszor már elmondott, 
hogy

Budapest és környéke tele van szép
ségekkel, amelyek filmszerű kihasználása 
óriás! propagandaeszköz lehetne Ma

gyarország számára.

Rod la Rocque a továbbiak során a leg
nagyobb csodálkozásának adott kifejezést 
afölött, hogy

magyar filmgyártásról nálunk egyálta
lán nem beszélnek,

cs felhívta a miniszterelnök figyelmét az 
újságokban már unalomig elcsépelt 
mert tényre, hogy a

magyar színészek és rendezők a 
legelső emberei közé tartoznak a 

szakmában.
'Bethlen miniszterelnök figyelemmel hall

gatta a lelkes magyarbarát amerikai szavait.

és is-

világ 
film-

Másnap
bizalmas megbeszélést folytatott 

Ugymlnlszterel

a magyar filmgyártás kérdéséről, 
beavatott helyről úgy értesülünk, 
tanácskozás szenzációs eredménnyel vég
ződött. E szerint a belügyminiszter sem 
tartja többé alkalmasnak a Filmalapot a 
magyar filmgyártás ujjáteremtésére, hiszen 
ez a közelmúltban a „Naftalin” cimü 
Ileltai-filmmel, amely a Filmalap égisze 
alatt készült

kudarcot vallott

A film ugyanis csúnyán megbukott Berlin 
ben, ahol ezt először bemutatták. A Naphta- 
lin berlini feliratainak és egyes jeleneteinek 
ugyanis

komumnhta tendenciát adtak Berlinben 

olymódon, hogy a hazai fllmkörök a vörösre 
átfestet Naftalin-l a „német-magyar fii 
mct“ nem is akarják bemutatni Budapesten.

Mindezeket alaposan meggondolva arra 
az elhatározásra jutottak, hogy alkalmas 
szakember személyében

kormánybiztost neveznek M a magyar 
filmgyártás megteremtése céljából.

Hogy a kinevezendő kormánybiztos a Ma
gyar Filmalap

■ bel-

Teljesen 
hogy a

helyett
vagy mellett fog-e működni, arról egyelőre 
nem határoztak. (s. z.)

Belvárosi 
színház í Nászélszaka

Tiltakoznak a színészek az ellen, 
hogy a városi tanács jelölje meg 
azokat a külföldieket, akiket apesti 

színházak vendégül láthatnak
Súlyosan megadóztatják a külföldi vendégjátékosokat

Ismeretes az az akció, amely a mindjobban 
elharapódzó és a pesti színházi életben túl
tengő vendégszereplések ellen irányul. A kül
földiek sás!:njárása már megmozgatott minden 
illetékest, akik nz ügyben tanácskozni, dönteni, 
vagy intézkedni képesek. Nemrégiben volt a 
kultuszminisztérium nagy közös nokétja, amely 
lényegesebb eredményt nem hozolt ugyan, de 
legalább nicgállupiloUn. bogy ki illetékes ez 
dgyben a végső szót kimondani.

Az ankét határozata alapján Liber Endre, fő
városi tanácsnoknál egy javaslut készült, amely 
szerint a tanács színház nyitárí engedélyek 
kiadásával kapcsolatban egy kétoldalú szerző
dést köt a színházakkal. A tanács, — Liber ja
vaslata szerint — szigorúan körülhatárolja 
majd egyes színházaknál u vendégszereplések 
számát

azzal a vétójoggal súlyosbítva, hogy a ta
nára a szerinte nem kulturális értékű ven
dégszereplések engedélyezését visszauta

síthatja.
A Javaslat, amely egyelőre csak igen szűk 

körien ismeretes, természetesen elsősorban a 
színészeket és n színigazgatókat érinti, de ér
dekli a nagyközönséget is, amely ki van téve 
annak, hogy a tanács színházi cenzúrát gyako
rol fölöttükl

Ebben a kérdésben fordultunk — Molnár 
Dezső ár hoz, a Színész-Szövetség ügyvezető 
igazgatójához, aki n kővetkező felvilágosítást 
adta:

— Már az ankéton, de most is
tiltakoztunk, hogy külföldi vendégsserep- 
léoek elleni küzdelmünknek olyan formája 
legyen, hogy a tanács diszllngválhasson 
egyes külföldi vendégek értéke, számot- 

lévősége felett.
Szerintünk erre a városi tanács nem hivatott. 
Erre egyedül a közönség hivatott, amely meg
nézi, vagy nem nézi meg a produkciót.

— A Színész-Szövetségnél t- folytatta Molnár 
Dezső dr- — egy tervet készítettem el, amely 
wt! hiszem, alkalmas lesz arra, hogy a magyar 
közönséget megvédje a túltengő külföldi ven
dégszereplések ellesi és a magyar színészeknek 
külföldiek felett előnyt biztosítson. A színhá
zak a külföldi vendégjátékok után úgyis foko
zottabb vigalmiadét fizetnek.

Ennek a vígatniladónak progreaszlv föl
emelését akarjuk keresztülvinni.

Ezalatt art értjük, hogy ha például Fleta egy
szer énekel Budapesten, akkor egy bizonyos 
alapszázalikot fizet, amely aránylagosan sok- 
szorozódik a fellépések számával.

— Ismételten kijelentem, hogy mi nem a 
külföldi értékek ellen, csak ezeknek tulten- 
Rése ellen küzdünk. A publikum ugyanis vagy 
sznobizmusból, vagy tömeghisztériától hajtva 
tódul több Ízben is, ugyanannak a vendégmű
vésznek meghallgatására. Nekünk ezt a törek
vést semmi okunk sincs támogatni, mert a 
közönségnek a színházakkal szemben való tel
jesítőképessége igen kicsiny.

ZIBRAL a ROYAL ORFEUMBAN
Telefon t J. 4»t-8S.

MOLNÁR FERENC

OLYMPIA
a Magyar Színházban

SZÍNHÁZI napló
Hallatlanul gazdag lehet a magyar szín

padi kultúra! Ez jutott eszünkbe, amikor

Palásthy Irént táncolni 
láttuk a „No no Nanettc" vasárnapi előadá
sán a Király Színházban. Bánky Vilmák, 
Németh Máriák, Alpár Gitták után a külföl
dön élő nagymagyarok sorába már régen 
belépett Palásthy Irén is, aki valljuk be 
őszintén, annak idején nem kapott helyet 
a magyar színpadon. Mily gazdagok lehe
tünk, vagy de rossz szeműek vagyunk, hogy 
egy ilyen színésznőt könnyen elengedünk ! 
— gondolta mindenki a nézőtéren, aki 
látta ezt a karcsú, csodálatos könnyedségü 
szubrettet, akinek valóban kisujjában van 
minden technikai tudás, ritmikai és szín
padi táncötlet. A No no Nanette csak keret 
.1 nagy sztárnak, Palásthy Irénnek. A zene
számai valaha újak voltak évekkel ezelőtt, 
•le az együttes sohasem volt jó. Ez azonban 
,iem zavarja a közönséget a mulatságában, 
amely szakadatlnul nevet és tapsol és uj- 
ráztatja Palásthy Irént.

A Zenebona változatlan érdeklődés mellett 
halad az első jubileuma felé. A sikeres jazz- 
operett hire külföldre is eljutott, egy olasz és 
egy német kiadóvállalat tett ajánlatot a Zene
bona külföldi előadásaira vonatkozólag. Az 
üzletet meg is kötötték volna,

csak az volt az akadály
hogy a Zenebonában egy sereg amerikai sláger 
van, amelyek felett a Fővárosi Operettszinház 
nem rendelkezik. Hosszas tárgyalás után a né
met színpadi kiadócég, a Zenebona szöveg
könyvét vette meg Abrahám Pál négy nagy
szerű betétjével, amelyeket a kitűnő fiatal mu
zsikus már amerikai gramofónlemezekrc is 
eladott.

Érdekes affér játszódott le néhány nappal 
ezelőtt a Szinészszövctség választmányi 
ülése előtt, amely különös ügyben hozott 
határozatot. Az Uj Színház ugyanis levelet 
intézett Szenes Ernőhöz, amelyben szerödé- 
sét ennék pregnáns megsértése miatt 

azonnali hatállyal felbontotta
Az Uj Színház azt kifogásolta, hogy 

Szenes Ernő az egyik étterem mellett mű
ködő bárhelyiségnek lett a direktora. Ehhez 
pedig az Uj Színháztól engedélyt nem kért. 
A Szinészszövetség határozatában tiltakozott 
az ellen, hogy a színészeknek ezer feltéte
lekkel megkötött mozgási szabadságát ilyen 
módon is korlátozhassa az igazgató. A kol
lektív szerződés ugyanis mds színházban 
való engedély nélküli fellépést veszi bontó
oknak, de semmicsetre sem azt, hogy ha, 
a nem foglalkoztatott színész a színészeten- 
kívül eső polgári elfoglaltságot keres magá
nak.

Ma délelőtt dől el a Városi Színház főpró
báján az első jazz-opera, a „Huzd rá Jonny”- 
nak pesti sorsa. Krenek híres jazz operáját 
már hetek óta tapsolja a zenei világban a 
konzervativizmust jelentő Bécs, igy minden 
remény megvan arra, hogy
Budapest is szívesen fogadja a zenei pikantériát

Résztvettünk a külön házi főpróbán, ame
lyet a vasárnapi előadás után a késő éjjeli 
órákban tartott a színház. Egyes jeleneteket 
próbáltak csak el a Jonnyból, azokat, ame
lyek technikailag a legnagyobb pontossá
got igénylik, hogy a hétfőn délelőtt tartandó 
nyilvános főpróbán ne történhessék semmi
féle baj. Azt meg kell állapítanunk, hogy, 
Budapest is sokat fog beszélni erről az ope
ráról, amelynek szüzséje nem klasszikus 
bonyodalmak körül forog, hanem egy egy
szerű rendőri riportot tárgyal. Nyílt szín
padon például az egyik főszereplőt elgázolja 
az expresazvonat mozdonya, amely nemcsak 
zeneileg történik meg, hanem a maga szín
padi valóságában is. De ez az újdonság tele 
van hasonló meglepetésekkel, igy például 
Szedő Miklós robogó autón énekel. Ugyanez 
a Szedő Péchy Erzai rádióhang jáva] énekel 
duettet. Ezeken a modern rekvizitumofcon 
kívül azonban csak itt-ott hallunk jazzszerü 
ritmusokat, amelyek jazz-operává minősí
tették Krenek, szabályos, modern, jól elgon
dolt és zeneileg is kifogástalan modern ope
ráját. Itt említjük meg, hogy az opera fő
szereplői közé lépett ez alkalommal a szín
ház fövilágositója, Szedlacsek ur, akinek 
világítási effektusai az opera külön értékéül 
számítanak.

Az első tavasziasan ragyogó vasárnapon Féld 
Matyi bejelentette, hogy kész a nyári szenzáció. 
Egyelőre csak a terv kész, mert Matyi a többi 
nagy szerzőkhöz híven az idén külföldön, San- 
Rcmoban fogja befejezni a nyári revüt. *' 
darabja, amelynek minden ellenkező 
szemben még nincs cime, három részből 
Mari a ligetben!. .. amely alkalmasint

Matyi és Fedák afférját
fogja tárgyalni, II. Olympia-mulqtóban. 1H. 
Snassz? jszaka. Ez alkalommal Matyi tára- 
szerzője lesz felesége, a szép, szőke Vámpetits 
Mária, aki a díszleteket és a ruhákat tervezi.

A Nászéjszaka megdöntötte a szezon min
den eddigi rekordját. E hét péntekjén ér 
kezik meg a százas jubileumához ez a 
nagyszerű, finom, mulatságos francia ope
rett. A Belvárosi Színház a „Nászéjszaka* 
sikere miatt már

másodszor halasztja el
Török Rezső „Meztelen ember" cimü da
rabjának bemutatását, amelynek uj dátu
mául március 30-át jelölte meg a szinháx- 
A Belvárosi Színház a Török-darabon kí
vül még egyetlen egy bemutatót ad a sze
zonban, Vemeuil „Sátán" cimü drámáját, 
amelynek összesen két beszélő szereplője 
lest, Törzs Jenő és Makay Margit

Matyi 
hírrel 
áll. I.

D Y B U K
40—47. előadása e héten

AZ IJ»I szikii ízbiv
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Nicol & Martin a Royal Orfeumban
Telefon: J. 421-68

HÚZD RftJOHHVlS
Kedd
CsUtörtöK 
péntek
Masamat

PEGHV ERZSI
felléptével

HftROSI SZÍNHÁZ
A Királyok Királya reprlze. Több, min* 

hat hétig futott a Royal Apollóban Cecile B. 
de Millcnek csodaszép filmje a Királyok Ki
rálya, amelyet értesülésünk szerint rcprízn- 
tűz március 92-től kezdve az Uránia filmszín
ház. Itt említjük meg, hogy a Királyok Királya 
pályaművének huszonöt első nyertesét már be
terjesztették a PDC berlini központjának, első 
helyre, fiOO pengős díjra özv. Thoman Dezső
nél (Thököly-ut 98.) ajánlották.

Kezdete 8 órakor Kezdete 8 órakor
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mCvészfilm

NAGY REPÜLŐ-KALANDOR ATTRAKCIÓ

 mCvészfikm

A Corriera della Sera feltűnést 
keltő cikke a Royal Apollo Mussolini 

filmjének bemutatójáról
Douglas Fairbanks sikeresen mulattatja a pesti közönségei

A Royal Apollo csütörtökön mutatta be a 
Luce Nemzeti Filmintézet által készített nagy 
Mussoltoi-filmet, amely valóban monumentális 
képet nyújt a modern Olaszország gazdaság) és 
kereskedelmi helyzetéről. A film az újjáéledő 
Olaszország kormány-főnőkének

mindenre kiterjedő hatalmas munkásságé- 
nak a hirdetője.

A Mpssolini cimü film oktatófilmnek is beillik, 
amely Mussolini államának konstruktivizmusát 
mutatja be szemléltetően, érdekes, látványos 
felvételeivel. A konstrukciót nagyon helyesen 
nem politikai, hanem gazdasági képek sorozata 
viszi a nézők elé ós ezek a gazdasági képek

valóságom megfogható eredményről szá
molnak be,

illetve láthatóan demonstrálják annak a beru
házásnak eredményeit, amelyet Mussolini, il
letve a mussolinizmus teremtett az olasz váro
sokban.

A Corriera della Sera tudósítója lovag Oz- 
care di Franco, résztvett a Royal Apolló Mus
solini filmjének diszelőadásszerü premierjón. 
Lapjában feltűnést keltő helyen nagy tudósí
tást közöl a filmről, megemlítve azt, hogy a 
díszelőadáson Horthy Miklós kormányzó, Jó
zsef főherceg és Durlni di Monza olasz követ 
is megjelentek, akik nagy tetszésüknek adtak 
kifejezést Hogy ne vádolják elfogultsággal az 
olasz sajlóaltnsét, beszámol a Royal Apolló má
sik filmjéről, a Kard és korbácsról is. Megírja, 
hogy Douglas Fairbanks, Amerikának ez az 
újkori lovagja hódiló külsejével, megnyerő 
modorával és hallatlan bravúrjaival

sikeresen szórakoztatja el a pesti közön
séget

és ez a film jobb, mint az emlékezetes „Z., a 
fekete lovag" cimü kalandos történet, amely 
filmnek egyenes leszármazottja a Kard és 
korbács. Marg Astor, a szép amerikai filmszi- 
nésznő partnere a kedves Douglasnak ebben a 
filmben és oz máris külön biztosítéka a film 
sikerének.

Az olasz lap végül lelkes szavakkal ír arról a 
fogadtatásról, .amelyben az olasz tárgyú kép 
részesült a pesti közönségnél. Nem von le ebből

CSÜTÖRTÖKTŐL:

FEHÉR RARSZOLGIIHli
Llane Hald monumentális filmje

DÉCSI FÓRUM CAPITOL

AUTÓNAPLÓ
WlotorKertKMr, motorcsónak n aviatlKa
HSSmHSSSSiSS

)( Solo, vagy oldalkocsis motorkerékpárok. 
Mindkétfajta motorkerékpárnak megvannak a 
hívei. Az előbbinek megfelel a 250 ccm-es 
NSU, az utóbbi azonban már erősebb vázépi- 
tést és nagyobb hengerűrtartalmat igényel. Az 
NSU sokoldalúságára vall, hogy erre a célra 
nemcsak egyhengeres. hanem kéthengercs 500 
ccm-es gépet is állít ki oldalkocsihasználat cél- 
laira, mindkettő 11 HP fékteljesitménnuel. Rö
viden összefoglalva: a 250 ccm-es NSU meg
felel az átlagos követelményeknek, még ak
kor is, ha társülést helyezünk el rajta, mig az 
500 emm-es NSU azért legalkalmasabb oldal
kocsihasználatra, mert nagy megterhelés mel
letti állandó igénybevételre van berendezve. 
Ennél erősebb gép, mint pl. az 1000 ccm-es 
kélhengeres NSU motorkerékpár, csak kimon- 
tottan speciális célokra jón tekintetbe.

H Peugeot motorkerékpárok Magyarorszá
gon. A híres Peugeot francia gépgyár, amely 
már félszáznd óta gyárt különböző llpusu mo
torokat — Magyarországon is létesiletl egy mo
torkerékpár vezérképviseletet. Egyik jő tulaj

politikai kövotkeztetést. csak azt állapítja meg. 
hogy a barátsági szerződés — valóban barát
ságos néppel köttetett.

A két filmet a Royal Apolló minden valószí
nűség szerint a sikerre való tekintettel a jövő 
hétre is prolongálja.

Fővárosi Operettszinház

ZENEBONA
•---------- ------------ - -

Az igazi siker
Az igazi jazz-operett
Az igazi zenebona

Minden este 8 órakor

„Egységes kozák-kórus" 
„A diéta"
„Galsworthy angoljai" 
„Az átjárószoba" 
„Felolvasok a rádióba" 
„A Jolly fivérek"

donsága a Peugeot motorkerékpároknak, hogy 
kerekei percek alatt klcserélhetők. A magyar
országi vezérképviseletet Landg Ferenc nyerte 
meg. aki a Kertész-utca 43. szám alatt rende
zett be lerakatot, amelyet az egész Európában 
ismert magyar versenyző: Jennel vezeti, aki az 
ez évben lefutó minden versenyben a Peugeot 
motorkerékpáron fog Indulni.

)( Belenként többszáz úrvezető és sofför te
szi le a vizsgát a Mosonyi-utcai rendőrlakta- 
nyában, ahol csak a legnagyobb nehézségek 

árán tudják adminisztrativc lebonyolítani a 
nagyszámú uj jelentkezők vizsgáztatását. A 
legtöbb úrvezető a Csermely és a Stollár isko
lából kerül ki, a soiTőrök pedig előszeretettel 
keresik fc a Viktória és az Ungdr autóvezető 
tanfolyamok Csermely, az ismert úrvezető éa 
versenyző nagy súlyt helyez arra, hogy kitűnő 
szakemberek vezetése mellett az úrvezetők to- 
ronkivül, elsőnek essenek át a nehéz vizsgálat 
procedúráján. Tagadhatatlan, hogy a Csermely 
tanítványok eredményes levizsgáztatása min
denkor soronkivül sikerült is-

Jól sikerült a TTC szezonnyitó motorversenye
Vasárnap délelőtt zajlott le a Terézvárosi 

Torna Club rendezésében az idei év első mo
torkerékpárversenye, amelynek sikerét már a 
startnál bebizonvitntta az Indulók nagy szá
ma. A benevezeti 121 induló közül 120 jelent 
meg a startnál.

Pompás napsütés és tavaszi időjárás kedve
zett a versenynek, amely motorsportunk ör
vendetes fejlődését és terjedését bizonyította 
be. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az a 
tény, hogy a feltételek tömkelegével megnehe
zített mltinget n startolók nagvrésze sikeresen 
véglgállta.

A versenyzők nagy érdeklődést váltottak ki 
mindenütt, ahol átrobogtak. Az egyes helysé
geken úgyszólván az emberek sorfain között 
haladtak át. A táv útvonala Gödöllőig még 
csak valahogy megfelelt, de Gödöllőn túl telje
sen lehetetlenek voltak az útviszonyok, ame
lyek alaposnn próbára tették a résztvevők 
képességeit.

A rendezés minden tekintetben kifogástalan 
volt, a verseny zavartalan lefolyását csupán 
néhánv kisebb baleset zavarta meg. Ezeknek 
szenvedő hősei közül csupán Elek Lajos sérü- 

iLegiobb amerikai P n e u

FISK l’%El 
próbálja ki, sohasem bánja meg 
merta legjobb, legtartósabb.

legolcsóbb 
Detai! árusítás:

, Kagv Jözsei. uu Bnarassp-ní 3Q.
I Felelőn; 2 8 5 - 6 8, »»-<>■

KMAC téli meabt«halóBáQi versenye 102*

ABIEL
‘ innét bebizonyította maebtzbatóságát

Ko-áca Sándor 107 obv. Arial Idecafon győz, a nap i 
leg.obb átlagidőét futva

4* 1928. évi tipunoU megérkeztek
1 Vezérképviselt t:

BALEK JÓZSEF
Budapest VU, Elemér utca 41

IWIT F17 AT moioiwmiár 8s WnW roR
W SH Kd a Qfl w B K kbo O. >1 V. sporlty out. vserélheto kerekekkel.■JF 8 ' B I R D ' ■ H K cirkulációs olatozás. I2O kltn Karantaha

ijj Sw MIWmB vS W N kedvcatt llzetésl tel: eleteti mellen, kéazpéBzárbait ■ B 1 JEU O B. landy Feronc odgnei. Bpest, Kertész-u 4o. t l 021 67
______ ________ Kérje az 5. szánni prospektust.
)( |S2S évi magyar automobil és motorkerékpár ver- 

M-nynaptár. 1928 április 7—8—9: Automobil és Motor 
sport szerkesztőségének motorkerékpár megbízhatósági 
.erseny. (Nevezési zárlat III. 31.) Május 13: Dunántúli 
Automobil és Motor Club turaulja Szombathely—Buda 
pest. (V. 11.) Május 20. KMAC V. Tourist Trophy.
V. 12) Május 26-27.: MAC II. Fulárverseny Junlus 

2—3: Tiszántúli Automobil Club. Miskolc—Debreceni 
turautía. Junlus 7: Bükk és Mátravldéki Automobil 
Club Miskolc—Debreceni turaulja. Junius 7: Ütmén1 üli 
Automobil és Motor Club ügyességi versenye helyi, 
lunius 10—17: KMAC turaulja. (VI. 11.) Junlus 24: 
vörösvidéki Motorsport Club turaulja es ügyességi ver- 
..•nya. Juntua 2fk KMAC Guaarr-heuvi versenye.

Angol gyártmány n, gyorsjárata

teherautón
lO2R.n« llpos 

l'/u tonnás alváz Ara 6050 p 
2 tonnás alváz ára 7400 P

Nagy rak tár késsiet 
Kedvezd fizetési feliét elek. 

Róka es Tsa 
automobil rt. Központ:

VI., Aréna-ut B7.szám
Telelőn: L •06-0Q.L. 916-17. 
Városi mlntaterom:

VI., Nagymezö-u. 10.
Telefon: T. 280-50.

)( A magyar motorkerékpársport fellendítésé
ben kétségtelenül nagy érdemeket szerzett 
Majláth Mihály motorkerékpár-kereskedő, aki 
már hosszú idő óta kitartó küzdelmet folytat a 
sport ezen ágának a meghonosítása érdekében. 
Majláth hozta be az A. Y S. és a Harley Da- 
ridson világhírű típusukat Magyarországra, 
amelyek ezidcig minden versenyből győztesen 
kerültek ki és amelyeken Urbach László, az is
mert európai motorversenyző aralta fényes 
győzelmeit Az A. Y. S. és a Harley Davidson

Legújabb szenzáció: Jön! Minden versengést felülmúló 6 hengeres

T1CHY TESTUÉREK vi„ Liszt Ferenc.tér • 
awto ,.obil Iterasb. >átlav>l felei.,n > l. 01

Legalább modell i

„STANDARD B
R—: oa*-SZaftSVal 

lése súlyosabb, aki Super X. gépével bukott és 
lábát törte.

A verseny eredményei egyébként a követ- 
.ezőkt

Selő-motorkerékpárok: 175 ccm. hengerűrtar
talomig. 1- Zborau Ferenc (Puch) 4 óra 47 perc 
46 mp

250 ccm. hengerűrtartalomig: 1 ScMffer Asz- 
tál (Puchj 5 óra 47 perc 46 mp.

350 ccm. hengerűrtartalomig: t. Hummer 
Endre (Velocette) 4 óra 47 perc.

500 ccm. hengerűrtartalomig: 1 Burghardt 
Istv n (Pantkr) 4 óra 47 perc.

500 ccm. bengerűrtnrtalmon felül: I. Székéig 
Árpád (Arlee) 4 óru 48 perc.

Oldalkocsis motorkerékpárok: 350 ccm.
hengerűrtartalomig: 1. Bach mán n Oltó (Méray) 
6 óra 07 perc.

500 ccm. hengerűrtartalomig* 1- Szabó József 
(Britt) 6 óra 67 perc.

Jeney László (Peugeot) tulgyorsan futotta 
be a versenyt, azért kiesett.

5 25 HP kisautók

jVJCZ
250 cm , 500 om-’ 1 és 2 hengeres

motorkerékpárok 
Élettartamuk IS-20 év 

PNEUK ATIK ÁRUSÍTÓ RT.
Andr&iy*ot 27. felelőn: f 134—78

)( A srélirsfehéi vári országút Javítása. A KMACot • 
inai napon átiratban értesítette az államépilészeti hiva
tal. hogv a székesfehérvári—simonlornvai állami kör
útnak Székesfehérvár és Szabadbattván között fekvő 
Í386—8119 km szakasza átépítésre kerül, melynek mun
káit mai napon megkezdettük A munka mintegy 3 
hónapi idői IgényeJ mely alatt az automobil közlekedés 
úgy Székesfehérvár—Siófok. mint Székesfehérvár— 
Símontornva felé a fenti ut 3.5 km-nél a székesfehér
vári rcpüíótcleppci szemközt kiágazó Székesfehérvár— 
urhidai s tevóbbá Sársze-ntmiklós szabadboltyánj tör
vényhatósági útra terelteti ál. Utóbbi utak autóvat 
minden időben járhatók. Az elágazásoknál jelző táblák 
állíttatlak feL

kocsik a magyar utakhoz viszonyítva, megbíz
hatóságuk és stabilitásuk folytán, versenyen 
Mül állnak.

)( Az autótulajdonosok (lóriméi felhívjuk az And- 
rássy-ut 8<. szám alatt levő Nagy József modern és 
különlegességi autósznlcüzletére. Nogv József a szak
mában kitűnő hírnévnek örvend, mert ő az. aki u 
aulomohilizmu* terén megjelent legújabb és legmoder
nebb alkatrészeket hozza elsőnek forgalomba, azon
kívül képviseli a Fisk gumlt Is. valamint rendkívülien 
sok és egyúttal nélkülözhetetlen képviselete van. amely 
méltán emelte őt a szakkereskedők első sorába

wp.
/ “otori o hengere, 

iivureaitMia < irtrArekkei 
lözponlIM olwissal 
IdeAJis ragOsAsMi
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simikt
Egy megnyert és egy elvesztett 

nemzetközi mérkőzésről
A Hungária legyőzte a prágai Sparlát, mig a Sabaria kikapod 

a Beogradskitól

Markos lesz a jobbszélső, Pruha pedig a balfedezet 
Rómában

Borsányi, Konrád és Hirzer a válogatott csapatban

A nemzetközi fronton kél mérkőzés volt ikrádban mérte össze erejét a magyar fut- 
• vasárnapi programmon. A Hungária a | ball multheti vendégével, a Beogradski 
középeurópai kupa első győztesét, a prágai I SC-aJ. A két mérkőzésről az alábbiakban 
Sparlát látta vendégül, mig a Sabaria Bel-• számolunk be:

A Hungária finise felőrölte a Sparta erejét 
Hungária-Sparta 5:2 (1:1) Biró: Göbel (Bécs)

At első félidőben a Spárta hatalmas taktikai 
fölényben volt, inig a Hungária csatársora se
hogy sem tudott magára találni ugyannyira, 
hogy a prágaiak győzelme valószínűnek látszott. 
A második félidőben azonban régen nem látott 
nagyszerű lendülettel lépett fel n Hungária csa
társora és fölényével csaknem elsöpörte a 
technikai trükökkel dolgozó cseh csapatot. Kü
lönösen Hirzer és Skvar lendülete adta meg 
azt az offenzív fölényt, ameJy a jól megérde
melt győzelemre vezetett.

A Hungária csapatában Hirzeren in Skvareken 
kívül Konrád a csapat munkájában csak annyi
ban veti részt, hogy kitűnő helyzeteket terem-, 
tett két összekötőjének. A két szélső csatár nem 
mutatott különösebbet, de partnereik rösse őket 
is magával ragadta. A halfsorbán az első fél
időben Weber Játszott ccnterhalfol, játékán 
azonban észrevehető volt a meccsrutln hiánya, 
egyébként azonban sokszorosan felülmúlta az 
őt a második félidőben felváltó Klébcrt, aki 
úgyszólván küzdelemben sem volt. A két szélső- 
half, Nádler és Schneidcr tnktikni és technikai 
készségével pótolni tudta a fedezetsornak a hiá
nyát. Kocsis és Mandl, a kél bekk nem mutatott 
nagyvonalú játékot, de szorgalmasan és ötle
tesen rombolták szét a Spárta támadó akcióit. 
Fehér az első gólnál hibázott. Volt még néhány 
bizonytalan szituációja is, egyébként azonban 
labdabiztosnak mutatkozott.

A Spárta a Hochmann—lloyer—Pcrner ösz- 
szctétolfl közvetlen védelme az állandóan há
tul játszó Kolenatyval csak az első félidőben

lendületi periódusában azonban megtörte az 
ellcntállásL A halfsornak még mindig Kada a 
lelke, aki úgyszólván egyedül volt támogatója 
a cseh csatársornak. Az első vonalban a nagy
technikája Patek és a taktika világhírű nagy
mestere, Szllny volt a támadás lelke.

Mind a két félidő a Spárta sorozatos rohamai
val kezdődött. Az első félidő tizedik percében 
a tisztára játszott Midik lövését Fehér kiejti, 
a Hungária-védelcm hirtelen megáll és a be
futó Patek megszerzi a vezető gólt. A kiegyen
lítés n harmincadik percben komertől esik. 
Haar sarokrúgását a résen állói Weber befejeli.

Félidő: 1:1

Szünet utón a második percben Patek várat
lan éles lövéssel ismét vezetéshez juttatja a 
Spártát A kiegyenlítő gólt a tizedik percben 
Konrád szerzi meg Hirzer remek passzából. A 
huszonharmadik percben Hirzer átcsclezi a fe
dezetsort, a tizenhatos vonalról ritkán látott 
remek lövései a Hungáriát juttatja vezetéshez. 
A magyar csapat továbbra is tartja lendületét 

A negyvenedik percben tumultus keletkezik a 
csehek kapuja előtt a szorongatott védelem kap
kodni kezd 6s a nagy zavarban Pomer kézzel 
üti le a labdát

Tizenegyes!
A bűntetőrugásnak Hirzer áll neki és védhe- 

hetetlen lövése utat talál a cseh kapuba. A 
negyvennegyedik percben Hirzer nagyszerűen 
szökteti Jonyt, aki elhúz Hoyer mellett és véd

tudott teljes cllcntállást kifejteni. A Hungária hetetlen lövéssel beállítja a végeredményt.

Belgrád a Sabarián töltötte ki bosszúját multheti két magyar 
vereségéért

Beogradski-Sabaria 5:2 (1:1)
Belgrád, március 18.

(A Hétfőt Napló tudósítójának távirata.) A 
Snbária az utazástól fáradtan nem tudott el- 
lentállni a Beogradski rohamainak. A vezető 
gólt a Sabaria érte el Mészáros lövéséből, majd 
a 38 percben Jlfariazioi'ícs kicgycnlit. A II. fél

idő 3. percében Ismét Marianovics a góllövő. 
Utircsch ismét egalizál. Ezután a Beogradski 
döntő fölénybe kerül, Marianovics egymásután 
kél gölt lő és a mérkőzés végén Popovlcs egy 
indokolatlan tizenegyesből megszerzi az Ötö

dik gólt. H. E.

A bajnokcsapat csaknem 
megtorpant Debrecen 

kapuja előtt

A vasárnap lejátszódott mérkőzések tapasz
talatai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a 
múlt héten összeállított válogatott csapat ebben 
a formájában ói-üimlesetre sem tarthatja ma
gát Kiss Gyula szövetségi kapitány bölcs előre
látással úgy intézkedett, hogy a Rómában ki
állítandó válogatott csapatot véglegesen a va
sárnapi meccsek tapasztalatai alapján fogja 
összeállítani.

Az események a szövetségi kapitány igazát 
bizonyították. A rövid tanácskozás után vasár
nap éjjel megtörtént pótválogatás szenzációs 
meglepetéssel szolgált:

Kiss Gyula szövetségi kapitány az Olasz
ország ellen Rómában kiállítandó válogatott 
csapatba beállította:

Markost, a Bocskay Jobbszélsőjét, aki a 
Ferencváros ellen mutatta be képességeit, 
továbbá Pruhát, az Attila fedezetjátékosát, 
akinek oroszlánrésze van az Attila vasár

napi nagy győzelmében.
A pótválogatás további eseménye, hogy a vá-

Újpest—Npmzeti 4:1 (1:0)
Újpest csapata meglepően gyöngén szerepelt. 

A lila-fehér legénység tagjai közül a két bekk, 
de különösen Fogl várakozáson aluli teljesít
ményt nyújtott. Batsányi jó, Pétert korán le
rúgták. A csatasorban Lutz, a két szélső és 
Altér érdemelnek elismerést. A Nemzetieknél 
Rémay, Odry, Hossó és a két bekk játéka tet
szett.

Az első félidő 12. percében esik az első gól. 
Auer lövését Gallina beengedi. Szünet után a 2. 
percben Ströck beadását az egész csatárlánc 
'■lengedi, mig végül P Szabó eléri és a hálóba 
uttalja. A 4. percben Spitz szökteti Aucrt, aki 

kitör és lapos lövéséi Gallina már nem tudja 
'ogni. A 17. percben Rémay beadását Kautzky 
övi, a labda a felső kapufáról visszapattan, 
nirc a befutó Rémay azt belövi A 42. percben 
\uer labdáját Gallina kiejti, mire a résen álló 
P. Szabó megszerzi a negyedik gólt.

Attila— Budai 33-as 5:1 (1:0)
Miskolc, márcus 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Harminchármasok együttese csak az 
első félidőben volt ellenfél. A győztes csapat
ban Németh és Pruha játéka érdemel dicsére
tet, mig a Harminchármasoknál a védelem elégí
tette ki. A gólokat Siklósi (2), Mihoray (2) és 
Friesz lőtték mig a 33-asok egyetlen gólját 
Eichbaum szerezte meg tizenegyesből. Lászlót 
a biró a mérkőzés végén kiállította.

Kispest—Vasas 2:0 (1:0)
Az unalmas és kevés élvezetet nyújtó mérkő

zés egyenrangú ellenfelek sivár vagdalkozásftt 
mutatta. Az első félidőben Kispest, szünet után 
pedig a Vasas volt fölényben. Rengeteg gólhely
zet adódott a mérkőzés alatt, ezekből Kispest 
keltőt tudott kiaknázni és ezzel meg is nyerte a 
.r.érkőzést, amelyet ugyanilyen arányban meg
merhetett volna a Vasas is. Kispest csapata- 

lan a közvetlen védelem Deák és Senkey, a 
■/ásásoknál Szülik, Kővágó, Himmer és Szent- 
niklósi voltak jók.

A mérkőzés két gólját Förstner és Senkey 
zerezték meg.

lógatott csatársort Rómában Konrád fogja diri, 
gálni.

A válogatott csapat végleges összeállítása te-

Markos Takács Konrád Hirzer Kohut 
(Bocskay) (Ferencváros) (Hungária) (Hangári) (Fernev.)

hát a következő:
Amsei

(Ferencváros)
Stemberg Fog! ni

(Újpest)

Borsányi Bukovi Pruha
(Újpest) (Ferencváros) (Attila)

Tartalék: Fehér 'Hungária), Turay, ( Ferenc
város).

A válogatott csapat kedden délután fél 5 
órakor tréninget tart az ÜllŐi-uti pályán Tóth 
István, a Ferencváros trénerének vezetésével. A 
tréningre itt tartotta a szövetség Markost, mig 
Pruhát sürgönyileg rendelte fel a fővárosba a 
szövetségi kapitány.

III. kér. FC—Bástya 2:0 (1:0)
Sorrendben a negyedik győzelmét aratta a 

III. kér FC erősen feljavult csapata s mindjárt 
hozzátehetjük: megérdemelten. Mert jóllehet 
ugyan, ellenfele az I. liga leggyengébb csapata, 
mégis a játék és a biztos, határozott fellépés, 
amelyet produkált, azt a benyomást kellette, 
hogy hátralevő mérkőzésein még növelni fogja 
pontjainak a számát. A vezető gól a III. kér. 
fölénye mellett a 2. percben esik. Lengyel 
pompás szabadrúgásából. Szünet után a 4. perc
ben Lutz III. kettőre növeli a gólarányt. A 27. 
percben 11-est ér el a Bástya, de ezt Höss a 
kapu mellé guritja. A 43. percben viszont az 
óbudaiak javára megadott tizenegyest Lutz III. 
lőtte a kapu fölé. A III. kér. FC egész együttese 
iól dolgozott, különösen Senkey I., Magyar és 
Konyor, mig a szegedi tizenegy siralmasan 
gyenge teljesítménye alól csak Weigelhoffer és 
Tóth mentes.

Az a bizonyos narancshéj... 
amelyen a Turul elcsúszott
Fekete vasárnapja volt tegnap a Turulnak, 

amely a Bak FC-vel szemben elérendő két 
ponttal szeretett volna a vezetőhely birtokába 
jutni. Nos, a Ferencváros fiókcsapatának szá
mításaiba egy csekély kis hiba csúszott be, 
amennyiben

a Turul vasárnap 2:0-ra kikapott a Bak
tól, míg Pesterzsébet csapata 10:0-ra verte 

a Terézvárost.
Somogy együttesét Rákospalota fogadta ven

dégül és a kaposvári csapat a palotai homo
kon is megállotta a helyét és

IsO-ra legyőzte Rákospalotát.
A Húsos 2:0-ra verte a Kossuthot, Soroksár 

5:l-re a Vcrc-ot, az Erzsébetváros 4:2-re az 
ékszerészt.

A A IL B) liga vezető-egyesülete, a Ka
nizsa leadott egy pontot a Lipótvárosnak, 

amennyiben a két csapat mérkőzése gólnélküli 
döntetlent hozott. A többi eredmények a kö
vetkezők : Pécs-Baranya—Fővárosi 3:0. We- 
kcrle—II. kér. FC 3:2. Józsefváros—Sr<””«t'O 
4:1.

Az MTE nem tudta megdöntení a griffmadaras 
atléták hegemóniáját

A Bocskay l:0-ra vezetett a félidőben, a Ferencváros csak a 
finisben tudta a maga javára eldönteni a küzdelmet Szeged 
elvérzett Óbudán — A Harminchármasok súlyos veresége 
Miskolcon — Kispest megmenekült a kieséstől, de a Vasasok 

katasztrófá előtt állanak

A. MAC megvédte csapatba nokságát — Az egyéni győztes ismét 
'zerb Elek (MAC) — Az ifjúsági csapatbajnokságot az MTE, az 

egyéni bajnokságot Mauréry Tibor (MAC) nyerte

A tegnapi napon lejátszott bajnoki fordulót 
bátran nevezhetnők a meglepetések vasárnap
jának. Mert valóban a meglepetés erejével hat 
az a körülmény, hogy bajnokcsapatunk, amely 
halálos biztonsággal törte magát keresztül n 
legsúlyosabb nehézségeken és diadalmasan ha
ladt a második proflbnjnokság felé tegnap

csaknem megtorpant Debrecen kapuja előtt

Szinte hihetetlenül hangzott a rádió vasárnap 
délutáni híradása, amely arról számolt be az 
otthonukban tartózkodó sportembereknek, 
hogv a Ferencváros—Bocskoy-mérkőzésen

a debreceni csapat 1:8-ra veset

A riasztó hir vétele után megindult n publikum 
rohama n Hétfői Napló szerkesztősége ellen. A 
telefon szinte szünet nélkül csengett, de a 
Frndi-rnjongökat még a 3 :2 arányú végered
mény Ilire sem tudta lecsillapítani.

A vidéki csapatok közül egyedül az Attila 
szerzett jó napot miskolci közönségének. A 
Harminchármasok fölött aratott 6: 1 arányú 
győzelem valóban rcspeklábllis eredmény. Sze
ged csapata 2 ; 0 arányú vereséggel tért haza 
Óbudáról. Hasonló arányban győzött Kispest 

csapata u Vasasok ellen és ezzel megszabadult 
egyelőre u kiesés gondjaiból. Súlyos helyzetbe 
került ellenben a Vasas, amely vasárnupl vere
ségével nehéz napoknak néz elébe. Ujpc<t csa
pata n Nemzetiektől szerzett két ponttal 
jatolt közelebb céljaihoz.

A Vasas az utolsóelőtti helyen.

Az chÖ profiliga bajnok táblázata alapos vál
tozást • zenved a vasárnapi mérkőzések után. 
Az Attila és Kispest veszélye:, helyzetükből 
egyelőre kiszabadullak, unnál súlyosabb hely
zetbe kerültek ellenben a Vasasok, akik immár 
tz utolsóelőtti helyet foglalják cl a bajnoki

tabellán. A bajnoki tabella a vasárnapi mérkö-
zések után igy fest:

1. Ferencváros 29 (58—16)
2. Újpest 25 (47—181
3. Sabaria 23 (36—21)
4. Hungária 22 (51—20)
5. III. kér. FC 18 (33—39)
6. Nemzeti 14 (33—34)
7. Attila 11 (22—29)
8. Kispest 11 (30—48)
9. Bástva 11 (16—30)

10. Budai „33‘- 11 (15—53)
11. Vasas 10 (27—-41)
12. Bocskay 7 (21—40)

Ferencváros—Bocskay 3:2 (0:1)
Ferencváros—Bocskay 3:2 (0:1).

A Ferencváros gyönge napja alaposan pró
bára tette a zöldfdhér hívők idegeit. A druk
kerhad ugyanis könnyű gnlopp-győzelmet várt. 
Bukovln kívül — aki elejétől végig megbízható 
volt — csaknem nz összes játékosok vasárnapi 
szereplését kritikai bonckés alá kell vcwnűnK- 
Bukovin kivül még Amsei volt uz egyetlen, aki 
a válságos percekben megőrizte hidegvérét. 
Obltz, Fuhrmann és Turay egészen gyöngén 
szerepeltek, mig Kohut alig volt játékban. 
Szenzációsan szerepelt ellenben a debreceni 
Markos és elsőrendű játékot produkált a deb
recenieknél még Varga, Dettrich és Fehér.

A vezető-gólt általános meglepetésre a Bocs- 
kny éri cl a 35. percben. Martin lövését Amsei 
kiejti és a rá futó Semler vezetéshez juttatja 
csapatét. A második félidő 8. percében Bukovi 
kiszökteli Takácsot, aki köreit lövéssel ki
egyenlít. A 35 percben Kohut kiszökik, azon
ban gólhelyzetben elgáncsolják. A megítélt ti
zenegyest Turay góllá értékesíti. A 40. percben 
Rársó centeréből Szedlaessk fejeli a harmadik 
gólt. A 44. |>ercben Dettrich husrméteres sza
badrúgásból éri el a Bocskay második gólját.

Közel 1500 főnyi közönség elölt a káposztás
megyeri lőversenytéren bonyolította le az Atlé
tikai Szövetség a mezei bajnokságot. A bajnok
ságnak a MAC volt a nagy favoritja egészen a 
Thomka versenyig, ott azonban — mint isme
retes — a szigeti együttes kikapott a jeles 
munkás csapattól. Ekkor ugylátszott, hogy tel
jesen nyílt lesz a csapatbajnokság sorsa. Az 
MTE azonban váratlanul gyengén szerepelt, 
úgyhogy a MAC nagy fölénnyel győzőit. A kék
sárga futók nagyszerű taktikával futottak és 
az első kör után nem volt vitá9 a győzelmük. 
Meglepetést kellett az ESC nagyszerű szerep
lése. A pincér atléták alig négy ponttal marad
tak cl az MTE-től. A kék-sárgák megérdemelték 
a győzelmet, mert kitűnő kondícióban állottak 
starthoz és nyugodtak voltak. Az MTE csaló
dást keltett Az egyéni bajnokságot mint előre 
látható volt, Szerb könnyen nyerte. Nagysze
rűen futott Majorosi, Bclloni és Kultsár is. 
Két uj tehetség tűnt fel a bajnoki mitingen, 
Ludvig (Pécs) és Hevere (Soroksár) személyé
ben. Az ifjúsági bajnokságban vigasztalódott 
nz MTE. Mauréry győzelme előrelátható volt.

Szenior bajnokon
Egyéni bajnok: Szerb Elek (MAC) 35 p 23.6 

inp. 2. Majorossy Ferenc (ESC) 35 p 37.8 mp. 
S. Bellonl Gyula (MAC) 35 p 45 p. 6 mp. 4. Kuli
sár (MAC). 5. Ludwig (PSC). 6. Gégény (ESC). 
7. Bcsznyák (UVSC). 8. Hrenyovszky (MAC). 9. 
Túra (Folyamőrség)r 10. Király (ESC)

Csapat bajnokság: Bajnok: MAC (14-34-44-7 
4-11) 26 pont. (Szerb, Belloni, Kultsár, Hre
nyovszky, Bejczy.) 3. MTE (104-124-134-144- 
15) 64 pont. 3. ESC (24-54-94-224-26) 68 pont.

Vidéki csapatbajnoknok: Miskolci VSC 131 
pont 2. SzTC 193 pont. 3. ARAK 200 pont-

Ifjúsági bajnokság.
Egyéni bajnok: Mauréry Tibor (MAC) 13 p 

33.4 mp. 2 Eper (ESC) 13 p 36.4 mp. 3. Virágh 
(MCsE) 13 p 38.4 mp.

Csapatbajnokság: Bajnok MTE (24-44-84-10 
+15) 30 pont. 2. Vasas (3+5+14+17+19) 53 
pont. 3. MTK 7+11+12+21+22) 73 pont.

Vidéki csapatbajnok: Szolnoki MÁV.

Vasárnapi sporthírek
X A blrkozó-csapalbajnoksíg vasárnapi ered

ményei. MÁV—MTK 7:14, UTE—Testvériség 
5:15. MTE—B. Vasutas 2:18. MÁV—MTE 
5:15.

8 A Slavla kikapott Bécsbnc. A vasárnapi 
bécsi futballeredmények a következők: Admira 
—Slavia 2:1. Herlha—Auslria 1:0, Rapid—Flo- 
ridsdorf 5:4, Hakoah—Wacker 1:0, Simmering 
—Sportklub 4:2.

X A Verbőezl-reálgimnázium diákjai a leg
jobb középiskolai tornászok. A KISOK tr- 
nászbajnokságának kétnapos küzdelmei vasár
nap este nyertek befejezést. A kihirdetett ered
mény szerint a bajnoki verseny egyéni győz
tese Frledrich Dezső (Verbőczi rg.), 2. ífj. Lencz 
(Árpád rg.), 3. Biri (Szentesi rg.). Csapatban 
ugyancsak a VeFbőczi-rg. diákjai győzlek a 
Bocskay-rcálnevclöintézet és a Szentesi reál
gimnázium elölt.

X A II. rutába kardbal nők «á<r A! rzAIA multheti be
számolónkban azt irtuk, hogy a BSE egyre fejlődő vívó- 
Rát diját Shállczky Géza oktatja. A BSE vivósrakosz- 
tálya most annak a kózlését kéri, hogy a tóvárosi 
tisztviselők vivógárdájának tagjai kivétel nélkfll Ilor- 
\éth Sándor testnevelési e. igazgatónak és újabban 
Dcrty LAszló ezredes, vivóbajnokunlnak tanítványai.

BOY vállalat kerékpáros gyorzkOldőn 
cfikkel mindent punto- 
a ■ n elinté*. Hívószámom : 
J. 430 60. ha e« foglolt, ak

kor kérje T. 308 BT.
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