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27 uj halottja uan az influenzának
Szombaton tizennégyen, vasárnap déli egy óráig tizenhármán haltak 
meg anfiiuenzás tüdőgyulladásban — Uz uí megbetegedések száma 

lassan csökken, a halálozásoké emelkedik

Csordás ffioroos kl{e9enti, hogy nincs ok aggodalomra
Az influenza megbetegedések frontján is

mét súlyosbodás következett be. A főváros 
tiszti főorvosi hivatalának vasárnap délben 
kiadott jelentése ugyanis, amely a szombati 
adatokat tartalmazza, az elhalálozások szá
mának nagyarányú emelkedéséről közöl 
adatokat. A tiszti főorvosi hivatal legújabb 
jelentése, amelyet

CSORDÁS ELEMÉR dr. 
tiszti főorvos

vasárnap délben közölt a Hétfőt Napló 
munkatársával, a következőket tartalmazza: 

—- Február 16-án a Szent István-köz- 
kórházba

beszállítottak 139 influenzás beteget, 
ezek közül 19-nek volt tüdőgyulla

dása.
A Szent László-kórházban ápolt betegek
nek a száma

vasárnap reggel 829 volt.
A Szent László-kórházban szombaton 

reggeltől vasárnap reggelig meghaltak 
hatan. .4 kerületi tisztiorvosok jelentése 
szerint a kerületekben meghalt nyolc in

fluenzás beteg tüdőgyulladás következté
ben.

A szombati napon tehát összesen ti
zennégyen haltak meg.

A Hétfői Napló munkatársa — tekintettel 
ezekre a súlyos adatokra — megkérdezte dr. 
Csordás Elemér tisztifőorvost, mi az oka az 
influenza járvány súlyosbodásának. Dr. 
Csordás Elemér tiszti főorvos u következő
ket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A szombati napon valóban olyan nagy 
volt az elhalálozások száma, amire a jár
vány eddigi lefolyása alatt példa nem volt. 
A kerületekben influenzás tüdőgyulladás 
miatt elhalálozott betegek legnagyobb része 
hatvan éven felüli beteg volt. A kerületek
ben a halálesetek 94, 81, 78, 75, 69, 60 és 
47 éves korban történtek, egy gyermek 
szerepel csupán a halottak között, ez is egy 
háromhónapos csecsemő, A halálozások 
számának az emelkedése nem ad okot ag
godalomra, mert én már napokkal ezelőtt 
jeleztem, hogy a halálozások száma emel
kedni fog.

A megbetegedések száma ezzel szem
ben némileg csökkent.

Érdeklődtünk a vasárnapi adatok iránt 
is, mire Csordás tiszti főorvos a követke
zőket mondotta:

— Vasárnap déli egy órakor kaptam 
az utolsó jelentést, amennyiben a kerü
leti tiszti orvosi hivatalok i/fi-kor zár
nak.

A vasárnapi napon n Szent László- 
kórházban meghaltak hatan, a ke
rületekben belén, tehát déli 1 óráig 

összesen tizenhármán.
Ez is rendkívül magas szám. Aggodalom
ra azonban nincs ok, mert a megbetege
dések száma lassan ugyan, de

fokozatosan csökken.
Jóslásokba bocsátkozni n jövőre nézve 
természetesen nem lehet, nagy óvatossá
got ajánlok mindenkinek.
A fővárosi tiszti főorvosának ez a hiva

talos jelentése, bár a főorvos nyilatkozata 
szerint túlzott aggodalomra okunk nincsen 
rendkívül elszomorító. Különösen nyugta
lanító az az adat, amely szerint a szomba
ton kórházba szállított 1.39 beteg közül 19 
nck volt tüdőgyulladása. Ez azt jelenti 
hogy a

tüdőgyulladáson cselek száma már 
megközelíti n 15 százalékot,

Káig még két nappal ezelőtt az arány csak 

10 százalék volt, az elmúlt héten pedig ele
nyészően csekély volt a tüdőgyulladásos 
eseteknek a száma. A tiszti főorvosi hivatal 
egyébként még mindig nem tartja szüksé
gesnek semmiféle különösebb intézkedés
nek a foganatosítását a nyilvános helyeket 
illetően.

Az iskolák
Érdeklődtünk az iskolákban tapasztalható 

adatok iránt is. A tiszti főorvos kijelentette 
a Hétfői Napló munkatársának, hogy az 
iskolákban javult a helyzet, a gyermekek 
legnagyobb része kezd visszatérni az isko
lákba. A tisztifőorvos a maga részéről a leg
nagyobb határozottsággal állítja, hogy

az iskolában fenyegeti a gyerekeket a

Jönnek a szénvonatok
Még ezen a héten véget ér a szénkrizis — Vasárnap is 

folytatták az ingyen szén kiosztását
A kormányzóné és a népjóléti minisztérium 

által felajánlóit 40 vagon szén széle ztásút 
vasárnap délelőtt folytatták a fővárosban és 
ennek során a főváros legszegényebb nép
osztályának ezrei jutottak igy pillanatnyi segít
séghez. A tervezet szerint, — amelyben főként 
az Iskolanővérek, a Szociális Missziótársulat és 
a Vöröskereszt Egyesület tagjai btizgólkodlak 
— a legjobban rászorulók szerezték meg már 
hetek óta nélkülözött megváltó kis szenüket.

Néhány nappal ezelőtt — mint ismeretes — 
egy bőkezű adományozás több vágón szenet, 
később a népjóléti minisztérium öt vagónt osz
tatott szét, majd ezt a mennyiséget újabb 
negyven vagonnal toldotta meg, amelynek el
osztásáról a kerületi elöljáróságok gondoskod
tak.

Vasárnap délelőtt a Vált-, Diana-, a Tomory- 
ntcai iskolában és a Révész-utcai gázgyár tele
pén folytatták a szénkiosztást. Még alig kelt fel 
a nap,

a szénre várakozók százul és százai sorakoz
tak már fel a kiosztási helyeken.

Zsákokba burkolt munkáskülscjü emberek, 
megrokkant asszonyok mellett apró kis gyere
kek kékre fagyott arccal didereglek, a nyomor

Néhány nap alatt véget ér a szén hiány
A fütőanyagkrizis, légióként pedig a nagy 

szénhiány vasárnap nem nyert végleges 
megoldást, mert bár a különböző fővárosi 
teherpályaudvarokra

egymás után futnak he n környékbeli 
magyar szénbányákból Indított s ma
gyar szénnel mcgrukotl tehervonatok, 

ez a mennyiség azonban korántsem elégíti 
ki a főváros szükségletét. A szénhiányt fő
ként a lengyelországi nagy hófúvások idé
zik elő, amely teljesen megakadályozza a 
megfelelő mennyiségű szénszállítást. így 
történt meg ar, hogy n fővárosban úgyszól
ván egyik napról a másikra teljesen kiürül
tek a szénpincék és a kiskereskedelem szón 
nélkül maradt.

A szénkrizissel kapcsolatban kérdést in
téztünk Winter Rudolf dr., a IV/nfer-cég 
egyik igazgatójához, aki a következőkben 
világította meg az aktuális kérdési:

— A magyar bányák termelésében semmi 
zavar és fennakadás nem állott he - mon
dotta többek között Winter dr. —- s n kiter
melt szénmennyiség nngvrésze már útban 
is van n főváros felé A magyar szén ez eset
ben jó segihégnek bizonyul. A fogyasztó 
közönség ugyan eddig elsősorban a külföldi 

legkisebb veszély a járványos betegség 
megszerzését illetően.

Az iskolákat állandóan szellőztetik, a tisz
tántartására nagy gondot fordítanak, azon
kívül minden szegény gyermeket megebé- 
dőlteinek az iskolában, sőt éppen

a mai naptól kezdve valamennyi isko
lában bevezették a tejakciót.

Hétfőn reggeltől kezdve ugyanis — mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának Csor
dás Elemér tisztifőorvos —

minden szegény gyermek ingjen kap 
két deciliter tejet, 

o jobbmóduak is részesülnek a tejakcióból 
néhány fillér ellenszolgáltatás fejében. Ilyen 
körülmények között a fővárosi tisztifőorvosa

nak cs szegénységnek egész légiója vonult fel 
a kora hajnali óráktól várakozó tömegben.

Tizenegy óra felé megérkeztek a kiosztó he
lyekre a tisztviselők és kezdetét vette a szén
kiosztás.

Boldog örömmel, szinte tiz körömmel kapar
ták ki a szerencsétlenek a vastag hólepel alól 
a fekete gyémántot és amikor megtelt a zsák, 
elgyöngült öreg emberek, asszonyok, — öregek 
és fiatalok — pehelykönnyedséggel dobták ter
hüket a mázsára. A kapunyitás után alig telt el 
ti: perc, már kezdtek kifelé szállingózni, a sú
lyos zsák alatt görnyedező emberek hol le
telték, hol ismét felvették iitöll-kopott foltos 
zsákjukat, de azután ismét görcsösen szoron
gatva sokszor kettesével, hármasával húzták, 
vonták a havas utcán végig a drága fűtőanya
got. Rengeteg kiskocsi, talicskakcrékből és 
deszkából összetákolt szállító * alkalmatosság, 
gyerekkocsi cs hevenyében összerótt szánkó so
rakozott fel a P.évcsz-ulcai gázgyár előtt, de 
voltak olyanok is, akik konzorcionális alapon 
— harminc-negyvenen társulva — cg.v-cgy 
élelmes fuvarozó egyfogatuját bérelték ki. Ami
kor megtelt n kocsi, elindult a különös kis me
net, hogy házról-bázra járva hazaszállítsák a 
drága fűtőanyagot.

porosz és lengyel szenet vásárolta, nz itt fel
raktározott szénmennyiség azonban elfo
gyott és a lengyelországi hófúvások miatt 
az újabb szállítások elmaradtak. De megvan 
a remény, hogy

néhány nap alatt, de legkésőbben a hét 
végére befutnak a jelzett szállítmányok 
és ezzel egy csapásra véget ér a sz.én- 

krlzls.
— Hogy mi okozta a szén hirtelen drágu

lását, azt meg lehet magyarázni azzal a 
ténnyel. — folytatta Winter igazgató — hogy 
a fővárosban n szénkereskedők pincéi tel
jesen kimerültek, az uj anyag beszerzése 
pedig a lengyelországi vasúti tarifa emelke
dése következtében tetemesen megdrágult, 
így például a lengyelországi szén métermá
zsája a fuvarcmelkedés következtében egy 
pengővel drágult, amihez még hozzájárult 
a budapesti fuvarozási költség métermá
zsánként .30 fillérrel való drágulása is. mert 
a fuvarosok a havas utcákon négy lóval 
kénytelenek dolgozni. Abban az esetben ter
mészetesen. ha a fővárost megtisztítják a 
hótól, a fuvarköltség egy része leszáll év 
némi árlemorzsolódás fog bekövetkezni. Ez
zel magyarázható tehát, hogy a még néhány 

egyáltalán nem látja szükségét annak, hogy, 
az iskolák bezárására vonatkozóan javasla
tot tegyen a polgármesternek. Pest várme
gyében mindenütt zárva vannak az iskolák, 
de ennek az oka az, hogy a pestmegyei is
kolákban érthető okokból egészen más szo
ciális viszonyok uralkodnak. A főváros ren
geteget áldoz iskoláira és az iskolák mellett 
létesített filantrópikus intézményekre.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
aziránt is, hogy a járvány tovább fejlődése 
esetén van-e elég férőhely a Szent László- 
közkórházban. Azt a választ kaptuk, hogy, 

közel 390 ágy áll még rendelkezésre, 
ami hosszabb ideig elegendő, mert hiszen 
naponként átlag száz ápoltat bocsátanak cl 
gyógyultan a kórházból.

héttel ezelőtti 7.60 pengős szénár 9 - 10 pen
gőre ugrott fel.

— Sok pnnn:.z hangzott el a kiskereske
dőkre vonatkozólag, de meg kell állapíta
nom, hogy a támadások indokolatlanok vol
tak, mert hiszen öli sem kapták meg a kí
vánt mennyiséget, hanem annak csupán egy 
jelentéktelen hányadát. Természetes tehát, 
hogy tőlük a vásárlóközönség is csak egé
szen jelentéktelen mennyiséget kaphatott.

— A tűzifa tekintetében egész más a hely
zet, mert egyelőre megfelelő fakészlettcl 
rendelkezünk s Csehszlovák iából is befut
nak menetrendszerűen a jelzett szállítmá
nyok. Úgyszintén Romániából is megkapjuk 
a megrendelt mennyiséget.

Fává! el van látva 
Budapest

Fabeszerzés ügyében a Gáspár Fülöp céghez 
fordultunk, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy egyelőre Budapesten elegendő mennyi
ségű fa van felhalmozva, igy például kizárólag 
a cég telepén több mint 70Ó vágón tűzifa áll a 
megrendelők rendelkezésére. Csehszlovákiából 
most is naponta érkezik több vágón fa, bár erre 
egyáltalában nincsen szükség, mert ugy a nagy
kereskedők, mint a kiskereskedők, még hoszz.tr 
ideig cl vannak látva áruval és igy fakrizisről 
sem a múltban, sem a jövőben beszélni nem 
lehet. \ jelenték le len áremelkedést a Gáspár- 
cég is a fuvarcmclkcdésscl magyarázza meg.

A rendőrség' <és a szén- 
uzsora

Az abnornüs havazásban elakadt szén
vonatok miatt szénhiány következett be Bu
dapesten. A kiskereskedők készletei roha
mosan kifogytak és nz utóbbi napokban 
nem egy helyen a háborús ínséges időkre 
emlékeztető kép elevenedett meg a szenes
pincék környékén, aho] a közönség való- 
sággal sorban állt és tülekedett a szénért.

Főként nz a szegényebb sorsa közönség 
érezte meg a szénhiányt.

amelynek nem állt módjában még u féli 
idény előtt nagyban bevásárolni fűtőanya
got és csak hi tről hétre szokta beszerezni 
szenszükségletét.

A közönség körében nagy visszatetszést 
szült a szénárak emelkedése és az, hogy 
egyes helyeken valósággal küzdelmet kcl’ctt 
folytatnia a szénért. Az elkeseredett embe
rek közül többen a hatósághoz fordultak.

hoszz.tr


2 HÉTFŐI NAPIÓ
Az V, kerületi rendőrknplldnyságon és 
a főkapitány ságon tüblicu emellek pa
naszt, előadták, hogy a kzí nkerr akedff 
szerintük indokolatlanul felemelte az 

árakat.
Az úrdríígiló visszaélésen kívül még más ler 
mészetii bejelentés érkezett egy kereskedő 
ellen. Ezt a kereskedőt azért jelentették fej, 
mert

nem akart minden jelentkezőt kiszól*  
gú'nl, hanem elraktározta szénkészletét 
és csak régi vevőinek adott el belőle.

A rendőrség indokolt esetekben szigorú el
járást indít a visszaélések miutt. Természe
tesen el akarják kerülni a kereskedelem 
felesleges zaklatását, de

a tényleges árdrágító visszaéléseket szi
gorúan megtorolják.

'A szén ára u szabadforgalom következtében 
nincsen hatóságilag szabályozva, oz indoko
latlan drágítást azonban az uzsora-törvény 
szigorúan tiltja. A kereskedő árdrágító ten
denciával nem halmozhatja fel a szenet. 
amely elsőrendű közszükségleti cikk és 
mindenkit köteles kiszolgálni. Ezt a rendel
kezést az utcán posztolö rendőrőrszemek 
ellenőrzik ós

az esetleges panasszal a rendőrhöz kell 
fordulni.

Remélhető, hogy komolyabb közbelépésre 
nem lesz szükség, a rendőrség azonban fi
gyelemmel kiséri a széndrágulás jelenségeit 
és indokolt cselben haladéktalanul közbe
lép, hogy megakadályozza a közönség ki
zsákmányolását.

lilább szlráikmoztialom 
a pilisvörösvári bányában

Mint emlékezetes, nemrégiben bérkövctölés 
minit tietekig tartó sztrájkmozgsiloin zajlott le 
h Budapestiddékt Kőszénbánya Részvénytársa
ság pilisvörősvári bányájában. A bányászok ak
koriban nagy tömegben gyalog indullak Buda
pest felé, hogy demonstrációjukkal hívják fel a 
kormány figyelmét az ottani munkásság nehéz 
gazdasági helyzetére. Óbuda halárában a rend
őrség elzárta n felvonuló tömeg útját, mely bé
késen vissza is fordult, csupán néhány kikül
dött jött Budapestre és itt memorandumot 
adott ót Vass József népjóléti miniszternek. A 
népjóléti miniszter közvetítésével ezután meg
indullak uz egyezkedési tárgyalások és a bá
nyászok újra felvették a munkát.

A szakszervezeti körök szerint az egyezség
nek az volt a lényege, hogy a pilisvörösvúri bá
nyászok ugyanazt a javadalmazást kapják, 
mint a Tatabányán dolgozó bányászok, azon
kívül igéTctel kaptak arra, hogy a sztrájkból 
kifolyólag senkit sem bocsáj tanuk el.

Most azután újabb szlrájkmozgalom in
dult meg.

A bánya igazgatósága az utóbbi napokban né
hány munkást elbocsátott. A bányászok elége
detlenkedve fogadták az elbocsátások megtör
téntél és

a solymári nknábnn dolgozó bányószok be
szüntették a munkát.

A bizalmi férfiak összeköttetésbe léptek Eszter
gályos János országgyűlési képviselővel és Fo
dor JózscITel, a bányamunkás szövetség egyik 
vezetőjével, akik eljártak a pénzügyminiszté
riumban.

A szlrájkmozgnlommal kapcsolatban a pilis- 
vörösnárí hatóságok intézkedéseket teltek o’ 
rend biztosítására.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap érdek
lő cint akart Engcl Ármintól a bánya vezérigaz- 
galójálól, aki azonban

Jelenleg Brüssclbcn tartózkodik.
ahol u belga tőkecsoport tulajdonában lévő 
vállulat központja van Ugyancsak érdeklőd 
tünk Peyer Károly országgyűlési képviselőnél 
is, aki azonban kijelentette, hogy a vasárnap 
folyamán hozzá nem érkezett jelentés a sztrájk 
mozgalom újabb eseményeiről.
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Zsitvay hajlandó a sajtóreform 
lényeges módosítására

Ma délben kezdődik az érdekeltségek sajtóankétje
Ma délelőtt 11 órakor a képviselőház de

legáció*  termében megkezdődik a sajtóér- 
dekeltségck ankétje a sajtónovella előadói 
tervezetéről. Erre az ankétre meghívást 
kaptak az összes ujságiróintézetek vezetői, 
a napilapok főszerkesztői és felelős szer
kesztői, valamint az újságírásban érdekelt 
közéleti előkelőségek is. Politikai körökben 
nagy érdeklődés előzi meg Zsitvay Tibor 
igazságügyminiszter állásfoglalását annál is 
inkább, mert az uj igazságügyminiszter 
még egyáltalán nem nyilatkozott arról, hogy 
mi a véleménye a saját minisztériumában 
készített előadói tervezetről. A sajtónovella 
előadói tervezete még abban az időben ké
szült az igazságügyminisztériumban, ami
kor Pestiig Pál volt az igazságügyminiszlcr. 
Amikor a sajtónovella előadói tervezete 
nyilvánosságra került, az a hir terjedt el, 
hogy Zsitvay Tibor igazságügyminiszter 
nem vállalja ezt a tervezetet és éppen ezért 
hajlandó messzemenő engedményekre. Ezt 
az ismeretlen forrásból útra kelt hirt Zsit
vay Tibor igazságügyminiszlcr eddig meg 
nem erősitette, de meg sem cáfolta. A Hét
fői Napló munkatársának értesülése szerint 
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter, aki hol
nap személyesen vesz részt az ankéton, 
nem is tesz semmiféle nyilatkozatot. Zsit
vay igazságügyminiszter ugyanis arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy

meghallgatja uz összes érdekelteket és 
csak az ankét befejezése után nyilat

kozik.

Ottó ügyvédnek, mint főmagánvádló képviselőjének, a 
szabadlábon levő vádlottnak jelenlétében Budapesten, 
IWb. évi január hó 14. napján megtartott nyilvános fó- 
tárgyalás alapján, n vád és a védelem meghallgatása 
után meghozta n következő ítéletet: Aufricht (írói né
ven őszi) László vádlott, budapesti születésű, 19 éves, 
izr. vallásu, budapesti (VI., Izabc!)a-u. 68.) lakos, ma
gyar állampolgár, katona nem volt, nőtlen, vagyonin 
lan. hírlapíró, bűnös, mint a S. T. 33. »;.-a szerinti 
szerző, az 1U14. XLl. t.-c. 1. §-ába ütköző, a 3. §. 2. 
bekezdés 1. pontja szerint minősülő sajtó utján elkö
vetett rágalmazás vétségében, amelyet azáltal követelt 
cl. hogy Budapesten a „Glóbus" nyomdai müinlézet 
r.-t. nyomdában előállított „Hétfői Napló" cimü idő
szaki politikai tartalmú lap 1927. évi julius hó 4. nap
áról keltezett XVIII. évfolyam 27. számában „Herceg 
{orgia Alfrédnó dohánylöxsdéjének kiszolgáló kisasz- 

azonya 6000 pengőt sikkasztott a trafik jövedelméből" 
felirat alatt közélett cikkében Witz Margit főmagán, 
vádlóról oly lényeket állított, amelyek valóság eseten 
nevezett ellen bűnvádi eljárás megindításának oka: 
lehetnének és őt közinegvctésnek is kitennék. A cikk 
bűncselekményt megállapító részei a következők: „ró- 
\ ideáén bevallotta a terhére rótt bűncselekményt, mire 
letaitózlatlák". A kir. törvényszék ezért; Aufncht 
(őszi) László vádlottat nz 1924. évi XLl. t.-c. 3. S-ónak 

bekezdése alapján, figyelemmel uz 5310/1924. M. E.
sz. rendelet 4. §-ára, nz 1925. XXXV. t.-c. 20 R-únak 
dső bekezdése é.s a 63M0/1926. I. Msz. rendeletre, a 
Btk. 92. §-ának alkalmazásával, 200 pengő, azaz kettő
száz pengő pénzbüntetésre, mint főbüntetésre, ezenfelül 
60 pengő, azaz ötven pengő pénzbüntelésre, mint mel
lékbüntetésre ítéli. A pénzbüntetést behajthatatlansága 
esetére a S. T. 41. g-a, az 1921. évi XXVIII t.-c. 5-
-a. valamint nz 1925. évi XXXV. t.-c. 20. S-ánnk első 
iekezdése és a 63800/1926. I. M. sz. rendelet alapján. 
5 pengőnként egy napi fogházra kell átváltoztatni. A 
pénzbüntetést nz Ítélet jogerőre em. Ikc lése napjától, 
számított 15 nap alatt végrehajt is terhe mellett a buda- 
pesti kir. ügyészségnél nz 1892. évi XXVII t.-c. 3. 
í-ában meghatározott célra kell mcgllzctni. Vádlott a 
Bp. 480. $-ii alapján köteles r.z eddig netán felmerült, 
valamint az ezután felmeriilendő bür-ügyi költségeket 
a in. kir. államkincstárnak megtéríteni. Köteles a vád
lott a Bp. 479. és 480. ü-a írlelméb-n az ügyvédi kép- 
Viselettel felmerült költség címén AVitz Margit fómagán- 
vádlónak 150 pengőt, azaz egyszázötven pengőt nz it< 
let jogerőre emelkedésétől számítolt 15 nap alatt vég; 
rchajtás terhével megfizetni. A S. T. 40. és 42. Jt-at 
alapján nz Ítéletben mcgállapitott pénzbüntetésért és a 
bűnügyi költségekért elsősorban biztosítékul letett ősz
szeg erejéig a ..Hé.tfói Napló" cimü lap kiadója, 
amennyiben pedig ez, két a biztosilék nem fedezné, 
másodsorban az elitéit, harmadsorban a kiadó egyéb 
vagyonával, végül periig a ..Glóbus" nyomdai müinlézet 
r.-t. nyomdatulajdjonos felelős. A S. T. 43. §-a alapján 
köteles a ..Hétfői Napló" ciiuü lap szerkesztője, az ilé- 
letet indokaival együtt a „Hétfői Napló" cimü időszaki 
lapban a jogerős Ítélet kézbesítése után megjelenő leg- 
közelebbi, vagy azt közvetlenül követő számának elején 
rcndcsnyomással minden lappéldányon közzétenni. Az 
ítélet jogerőre emelkedése ulán a Bp. 491. §-a alapján 
u kir. ügyészséggel, a S. T. 40. és 42. §-ai alapján a 
..Hétfői Napló" cimü lap kiadójával és a „Glóbus- 
nyomdai müinlézet r.-t. nyomdalulajdonossal, végül u 
S T. 43. S a értelmében n „Hétfői Napló" cimü lap 
felelős szerkesztőjével közlendő. Indokolás: I. A kir. 
törvényszék a vádlott beismerése, továbbá a axóbanforgó 
hírlapi cikknek a főlárgyatáson felolvasott tartalma 
alapján a következő tényállást állapította meg: Buda, 
pesten n ..Glóbus" nvomdal müinlézet r.-t. nyomdád
ban előállított „Hétfői Napló" cimü politikai hetilap 
l('27. évi julius hó 4. napjáról keltezett. XVIII. évfo
lyam 27. számában „Herceg Borgia Alfrédné dohány j 
tőzsdéjének kiszolgáló kisasszonya t>000 pengőt sikkasz
tott a trafik jövedelméből" felirat alatt egy hírlapi köz 
leniény jelent meg. mely ezzel n sikkasztással foglal
kozva többek között nz Ítélet rendelkező részében fog 
Iáit kitételeket tartalmazza. Ezt a hirlapi közleményt 
Aufricht (ÖszD László irta és tétette közzé. II. A fő- 
magánvádló aki magánindilványát kellő i<18N-n tér 
icsztcltc elő, a cikk miatt a tőtdrgyntáson n Bv. 1. í 
e.s 2. § óba ütköző s a 3. J. 1. pontja szerint minő 
lülő sajtó utján elkövetett rágalmazás és becsületsértés 
vétsége elmén emelt vádat Auíri ht (őszi) László, mint 
szerző ellen Vádlott a főtárgyaláson beismerte, hegy a 
vád tárgyát képező közleményt ő irta, ő tétette közzé 
s azért a sajtójogi felelősséget elvállnlta. Beismerte azt 
Is. hogy bár a cikkben fömngnnvóill-5 megnevezve nincs, 
•ibban foglalt kitételek a főmagánvádlóra vonatkoznak. 
Bűnösségét azonban tagadta s a.-.-. I védekezett, h« gy 
< ikkél jöhi’rrmüen s az ezen ügyben eljárt det»kiivck 
1,1 illésével egyezően irta meg s fclnx ütését kérte arra 
való hivntkozássd, hogy ugyanezen közlemény miatt a 
kir. törvényszék tiltott közlés vétségéért, nem jogerős 
ítélettel már elítélte. A valóság bizonyítását ncin indít
ványozta. Minthogy ekként a vádlott sajtó utján közzé
tett tény állilásai a főtárgyalás során valóknak nem 
bizonyullak s a tényállítások valóság csc-én alkalmasak 
aira. hogy a főmagánvádló ellen bűnvádi eljárás meg
indításának okául szolcállanak. s őt kőzmegvetésnek 
tegyek ki. a vádlott bűnösségét a rendelkező rész ér- 
telméb ■> meg k -11 tt ullapitan:. Az n körülmény, hogv 
a vád tárgyát képező közlemény miatt, v állott tilto't 
közlés vétségéért már elítéltetett, idén vádbdi cselek
mény lévén a súlyosabbik, a bűnösség megáll a rjt ásni 
n-ni hefolvAsolja. rt csupán arra ad joeot vádlottnak hArrw ■ .............. ... . I___ t_ ____ >. ..

ta.

............................ •• i judoi vauioi: n 1) K 
hogy ■ má-ik ügvbcn hozott Bélel ioaerőre emelkedése 
után. a»on bűnvádi eltérés nlrafelvAteiél kérje. A be 
•«ölet«ér:.'s vádlott terhére külön m-góllanithaió nem 
volt, mert nx a rárnlmarásba bel-otvad. III. A hflntrtó« 
’'l'.-sbásánál a kir. törvényszék snlvodtő kőrűtménv 
nariánt tekintene a tényállítások rendkívül stilvns -.n) 
tat. TLsz.mt nyomatékos .'•» .. Btk 92. Sónak alkalmi, 
r.l y indokol,) enyhítő körülményként vette fluidén be 
vádlott büntetlen előéletét és azt, hogy- a fémárán- 
ládlónnk a birósóa dóit eléRtétdf szolgáltatni hab 
l.mdó volt !\. Az ítélet cgvéb rcnd-lkcrésc a felhívott 
törvényxrakasxokon •lapul. Budapest, 1928. évi január

Olyan helyen, ahol Zsitvay Tibor igazság
ügyminiszter intencióit ismerik, úgy infor
málták a Hétfői Napló munkatársát, hogy 
Zsitvay Tibor valóban nem osztja a jelen
legi előadói tervezet érdemi rendelkezéseit, 
lényeges módosításokra hajlandó és éppen 
ezért az újságíró érdekeltségek nagy remé
nyekkel tekintenek az ankét lefolyása és 
eredményessége elé.

Politikai körökben várakozással tekinte
nek Appongi Albert gróf megnyilatkozása 
elé. Appongi Albert gróf most tanulmá
nyozza a sajtónovella előadói tervezetét és 
egyelőre nem hajlandó véleményét kinyil
vánítani éppen azért, mert remény van az 
előadói tervezet módosítására. Apponyi Al
bert gróf tehát megvárja, amig Zsitvay Ti
bor igazságügyminiszter benyújtja a végle
gesen megszövegezett törvényjavaslatot, de 
már most kijelenti, hogy a képviselőház- 
ban feltétlenül felszólal a sajtónovella tár
gyalása során.

Az újságírók memoranduma
Vasárnap délben az Otthon Körben a Buda

pesti Újságíró Egyesület és a Napilapok Szin
dikátusa által kiküldött bizottság a jogi szak
értők bevonásával ülést tartott és ezen elhatá
rozta, hogy a holnapi sajtóankéten Márkus 
Miksa, az újságírók, Agai Béla, a lapkiadók 
szindikátusa nevében deklarációt olvas fel, 
amelyben a Javaslatot elutasítja és csak a mi
niszter részéről tapasztalt kitüntető lojalitásra 
való tekintettel külön memorandumot nyújt 
út, amelyben felsorolja a sajtó sérelmeit és 
bizonyítja a javaslat tarthatatlanságát.

hó 14. Dr. Schadl s. k. ft. elnök. Piacsek Győző a. k. 
előadó. A kiadmány hiteléül; Puskás Lajos tcgídhiv 
tisztviselő.

B. VII. 3118/1928-13. szám. B. XI. 10782/1027. szám. 
A magyar óllaiii nevében! A budnpjati királyi Ítélőtábla 
mint büntető bitóiig. A sajtó utján elkövetett rágalma
zás vétsége miatt . vádolt Aufricht (Írói néven Őszi) 
László ellen indított bűnügyet, amelyben a budapesti 
kir. büntető törvényszék 1928. évi január hó 14. napján. 
B. XI. 10782/1927-0. szám alatt Ítéletet hozott, vádlott 
által bűnösségének megállapítása miaU, mert ugyanez, n 
közlemény miatt tiltott közlésért már elítéltetett, to
vábbá a büntetés enyhítése végett bejelentett felebbe- 
zése folytán 1928. évi október hó 5. napján megtartott 
nyilvános felcbbviteli főtárgyaláson, amelyen Gadó 
István tanácselnök, továbbá dr. Bán József és Medvigy 
István kir. Ítélőtáblái bírák vettek részt, a jegyző
könyvet pedig dr. Koron: János kir. Ítélőtáblái tanács
jegyző vezette, n vádlottat dr. Lakatos Andor ügyvéd, 
közvédő képviselte, a védflem meghallgatása után vizs
gálat alá vette s meghozta a következő ítéletet: A kir. 
ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja az
zal a kiegészítéssel, hogy nz elsőfokú bíróság ítéletében 
megjelölt személyek ellen a St. 40. és 42. s-ai alapján 
megállapított fokozatos vagyonjogi felelősséget a fő- 
magánvádló részére ügyvédi képviseleti költség fejében 
mcgállapitott 150 pengőre is, mint szintén bűnügyi 
költségére kiterjedőnek tekinti. Utasítja az elsőfokú bí
róságot, hogy az eredeti Ítéletében és összes ki
admányaiban előforduló azt a nyilv tollhibál,
hogy az Ítélet közzétételének a St. 43. apján való
elrendelésénél az űrlapból „az elitéit" kitétel törölve 
nem lett a Bp. 443- R-a értelmében javitassa ki. Indo
kolás; A kir. Ítélőtábla az elsőfokú bíróság Ítéletében 
megállapított tényállást az abban megjelölt és helyesen 
értékelt bizonyítékoknál fogva szintén valónak fogadta 
cl. Kiegészítette azonban ezt a tényállást az elrendelt 
bizonyítás kiegészítés eredményeként a budapesti kir. 
büntető törvényszéktől beszerzett B. XII. 12739/1927. 
szánni iratok alapján azzal, hogy a vádlottat a jelen 
ügyben vád tárgyává telt sajtóközlemény miatt n bu
dapesti kir. büntető törvényszék az 1927. évi december 
hó 9. napján az 1912. évi 54. t.-c. 96. 1. bekezdé
sének 2. pontjába ütköző tiltott közlés vétsége elmén 
jogerősen 20 és 5 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Ki
egészítette továbbá a vádlott személyi adatai alapján 
azzal, hogy a vádlott az 1908. évi április hó 26. napján 
született, s ekként a vádbcli cselekmény elkövetésekor 
az 1927. évi julius hó 4. napján életének huszadik 
évét még nem érte el. Az igy kiegészített tényállást 
véve a felülvizsgálat alapjául, a kir. ítélőtábla elsősor
ban azzal a jogkérdéssel foglalkozott, hogy a jelen 
ügyben, amennyiben a vád tárgyává tett sajtóközlemény 
alapján a vádlottat már jogerősen elitélték, a „ne bi« 
in idein" jogelv értemében a vádlottat a Bp. 326 §-ónak 
1. pontjához képest nem kell-e a vád alól felmenteni? 
Ez a jogi helyzet akként állt elő, hogy a vádbcli sajtó
közlemény alapján a közvádló a hivatalból üldözendő 
tiltott közlés vétsége címén és a főmagánvádló a ma- 
gánindilvánvra üldözendő íómagánvádnt sajtó uiján el
követett rágalmazás vétsége miatt külön Indították meg 
a bűnvádi eljárást, a kir. ügyész a külön folytatott két 
úgy egyesítését nem indítványozta, a kir. törvényszék az 
ügyek egyesítését hivatallal cl nem rendelte s ekként az 
ügyek egyesítésére vonatkozó rerrendi szabálvok alkalma
zást nem nyerlek. Ha a fennforgó személyi és tárgyi össze-
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Ián a két ügyet együttesen tárgyalják és egy 
jók el, úgy ex a helyrét nem állott volna 
ídlottat a tiltott közlés vétségének vádja alól 

volna menteni, mert az 1912. 54. L-c. Öfe 
bekezdése kifejezetten kimondja, hogy a til- 
vétségél csak akk PtJani, ha

: fenn, a 
iig a til- 
beszámitác

hozva" A kir ítélőtábla megállapítása szerint e tiltott 
kí-zlés vétségénél a vád tárgya az volt, hogy a vád- 
lol» a főmagánvádló ellen lopás büntette miatt indí
tott bűnvádi ügyben a feljelentést és a nyomozati ira
tokat részben leközölte, a jelen ügyben a vád tárgya 
pedig az, a vádlott ugyanabban a sajtóközlemény
ben a főt vádlóról azt irta: „rövidesen bevallotta 
a terhére bűncselekményt, mire letartóztatták" A 
két ügyben a vád tárgya tehát nem azonos. De nem 
azonos a megsértett büntetőjogi érdek setn. A tiltott 
közlésnél ugyanis köxönbös az. hogy a hatósági iratról 
szóló közlemény a felek érdekébem. vagy azok hátrá
nyára lett közzétéve, hogy közérdeket szolgáll-e vagy 
sem. Egyedül lényeges az illetékes hatóság közzétételi 
engedélyének és a nyilvánosságnak a hiánya, tehát a 
közlési tilalom megszegése. A büntetőjogilag védett érdek 
csak ezzel függ össze. A rágalmazás vétségénél pedig a 
büntetőjogilag védett érdek a személv becsület joga. 
Jelen ügyben a sértett a törvény állal megkívánt ,el- 
lílelck betartása mellett a bccsülcljogán ejtett sérelem 
megtorlásáért és erkölcsi elégtételért fordult a bíróság
hoz. Az ót a törvény szerint megillető elégtételtől 
eshet el azon az alapon, hogy tiltott közlés vétsége 
külön folyt a bűnvádi eljárás s abban az ügyben a 
lollat elítélték A közzétételi tilalom megszegésének meg
tol Jósával a sértett becsület jogán esett sérelem még nem 
lett helyreállítva. Abban az ügyben nem lőtt megálla
pítva. hogy n vádlott a sértettet megrágalmazta és ezért 
a eselekménvért meg sem lett büntetve. Maga a törvény 
csak oly értelemben létcsit delictum egységet, ha súlyo
sabban büntetendő cselekmény megállapítást nyer. Mely 
rendelkezésből csak az következik, hogy ebben az eset
ben ha ugyanazon közleményért a vádlottat egy súlyo
sabban büntetendő cselekmény miatt elitélik, a törvény
hozó nem kívánta, hogy a vádlottat külön a közlési ti
lalom megszegéséért is megbüntessék. Ez a jogszabály 
azonban a mcgfordltottan előállott jogesetre nem alkal
mazható. Az envhébben büntetendő tiltott közlés vétségo 
miatt való elitélés a súlyosabb beszámítás nlá eső rá
galmazás vétsége miatt a bűnvádi eljárást és elítélést 
nem zárja ki. A kir. ítélőtábla csak az előállott és a 
vádlottra sérelmes jogi helyzet miként lehető orvosolha
tja kérdésében nem osztja az elsőfokú bíróságnak az 
álláspontját. Erre az ujrafclvétcl nem alkalmas mód. 
Ujrafelvétel esetén ugyanis ha a tényállás meg nem 
változik, az Ítélt dolog erejénél fogva a tényekei jogilag 
újból értékelni és ebben a részben az alapitélctet érin
teni nem lehet. A kir. Ítélőtábla megítélése szerint az 
előállott jogi helyzet orvoslására a Bp. 441. §. és 412. 
K-niban szabályozott jogegység érdekében való perorvos- 
iat nyújt módot. A tiljott közlés vétsége miatt lefolyta
tott ügyben a kir. Kúria érdemben nen? határozott s igy 
nincs kizárva, hogy a kir. koronnűgyész perorvosiatn 
alapján a vádlotton esett ezt a sérelmet, hogy tiltott 
közlésért is elítélték, mikor rágalmazás vétsége miatt 
is folyamatban volt a bűnvádi eljárás, a felekre kiter
jedő hatállyal orvosolja. A kiegészített tényállás alapul 
vétele mellett a kir. ítélőtábla úgy találta, hogy a kir. 
törvényszék a vádlott bűnösségét, illetve mint szerzőnek 
sajtójogi felelősségéi helyesen állapitólta meg, a vádlott 
cselekményét törvényszerűen minősítette * uár a helye
sen felsorolt bünösségi körülmények mellett nz enyhítő 
körülményként jelentkezik meg. hogy a vádlott n cse
lekmény elkövetésekor éleiének 20. évét cl nem érte, a 
vádlott bűnösségét is alanyi bűnösségének fokával és 
cselekményének tárgyi súlyával helyes arányban álló 
mértékben szabta ki. Mindezekhez képest az elsőfoku 
bíróság Ítéletét, a Bp. 327. S-a értelmében szükségessé 
vált kiegészitésscl a Bp. 432. S-ának 3. bekezdése alap
ján egész terjedelmében hel henhagyni kellett. Az ítélet 
egyéb rendeJkczése az ott felhívott törvényhelyen alap
szik. Budapesten, 1928. évi október hó 5. napján. Gndó 
István a. k., tanácselnök, Medvigy István s k., előadó.

Súlyos égési sebeket kapott 
a felrobbant lámpától

Szeged, febr. 17.
A hat napig tartó szibériai hideg követ

keztében Szegeden majdnem valamennyi 
kút befagyott. Tegnap, amikor az időjárás 
melegebbre fordult, hozzákezdtek a kutak 
rendbehozásához, .ami ma vasárnap délelőtt 
súlyos szerencsétlenséget okozott.

Az egyik kút jegének felolvasztását Tótti 
Gáspár szerelő benzinlámpa segítségével vé
gezte. Munka közben azonban

a benzlnlámpa hatalmas detonáció ki- ! 
sérctébcn fölrobbant ’

és' Tóth Gáspár ruhája tüzet fogott. A sze
relő annyira megijedt, hogy futni kezdett az 
utcán, amitől a lángok mág nagyobb erőra 
kaptak és a szerencsétlen ember

égő fáklyaként rohant végig az utcákon, ' 
kétségbeesetten kiáltozva segítségért Ékkőt 
azonban inár annyira összeégett, hogy rend
kívül súlyos égést sérülésekkel szállították 
a kórházba

‘ITidékíek. akik börlevelünhat meg-
* kapták, utalási kedvezmény lin

ket március 1-ig 
vehetik igénybe

Kívánságra 
körlevelet 
küldünk t
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Hetyreáifon a forgalom az 
ország legtMfo wasuti vonalán 
Rendesen kfizienednek a necsi vonatok is

A MÁV igazgatóságtól nyert értesülésünk 
szerint,

az ország nagy részében már teljesen 
hclyreúllott a vasul! közlekedés 

és például szombat délután ncgy órakor el
indult Budapestről a bécsi vonat, hogy a 
Hegyeshalomban szorult két gyorsvonat tü
relmetlen utasait Bécsbc szállítsák. Szom
batról vasárnapra virradó éjszaka egy sze
mélyvonat indult el a fővárosból Bécsbe, 
ugyanekkor pedig Bécsből Budapestre in
dították el a 831119. számú vonatot. Az 
132OI8M. számú vonat utasokkal meg
rakva szintén elindult a fővárosból Bécs 
felé és ezzel kezdetét vette a normális vas
úti forgalom. Vasárnap egész sereg gyors 
és személyvonat indult Budapestről Bécs 
felé, igy 7 óra 20 perckor a 2. számú gyorsé 
8 órakor a 12. számú személy, mig délután 
l óra 15-kor a 4-es, 4 óra 25-kor pedig a 
6. számú gyorsvonat indult Bécs felé, j 
Ugyanebben az időben Bécsből útnak in
dították az 5., a <7., továbbá 801., az 1. szá
mú gyorsvonatokat, valamint a 11. számú 
személyvonatot, amelyek menetrendszerű 
pontossággal haladnak, illetve érkeztek be 
a fővárosba.

A hófúvás által kelekeiett akadályok el
hárítására teljes erővel folyik a munka.

A mai nap folyamán felszabadult
a Zalaegerszeg—Zalaszentivány, Celldő- 
mölk—Székesfehérvár, Zalaegcrszeg-Rédics. 
Keszthely—Bálátanszentgyörgy, Sárbogárdi 
Székesfehérvár cs még egész sereg dunán 
túli vonal.

A Budapest—adonypusztaszabolcs vo
nalon, a hóakadályok következtében még 
korlátolt forgalmat tudnak csak lebonyolí

tani, bár vasárnap egész nap a .V.-ÍV összes 
hóekéi megfeszített munkával dolgoztak és 
igy sikerült elérni, hogy a Moson—Magyar
óvár—Hegyeshalom vonalon rekedt két ko
csit

a hóakadályok közül kiszabadították.
Ezzel szemben szünetel a Bicske—Székes

fehérvár, Adonypusztaszabolcs—Paks, He
gyeshalom—Oroszvár, J utastamási—Majsa 
—Miklósvári, Somogyszob—Balatonszent-
györgy. Börgönd—Tapolca, Győr—Jutás— 
Veszprém, Alsóörs, Bánhida—Pápa, Zala
szentivány—Kisfalupuszta—Baba, Urtapolca 
—Keszthely. Zalalövő—Zalaegerszeg, Kő
szeg—Vis—Sárvár—Zalabér, Pápa—Csórva, 

Hegyeshalom—Szombathely, Körmend—
Németit jvár vonalon s még néhány más du
nántúli mellékvonalon nem állott helyre 
teljesen a normális forgalom.

A MÁV igazgatósága az abnormális hely
zetre való tekintettel ezúton is türelemre 
inti a közönséget, ígérvén, hogy mindent cl 
fog követni a teljesen zavartalan vasúti fór 
galomnak mielőbbi helyreállítására.

A Duna-Száva-Adria-Vasut igazgatósága 
közli, hogy ma 18 óra 30 perckor a trieszti 
gyorsvonat elindult. A ma nem indított

Riviera-exprcssz holnap, hétfőn 7 óra 
35 perckor indul

Budapest—Délivasutról. A forgalom felvétele 
már csaknem teljes.

A Triesztből érkező gyorsvonat ma reggel 
hat órás késéssel érkezett Nagykanizsára, 
Budapestre délután negyed öt órakor érke
zett.

A vonat hetven magyar utast hozott ma
gával, akik a hófúvások miatt Olaszország
ban rekedtek.

Megfagyott egy házaspár 
a Gellérthegyi-uton

Vasárnap akadtak rá a két holttestre, amely 
hat napig feküdt egy lebontott ház pincéjé

ben, deszkából összetákolt bódéban
'A Gellérthegy-ut 59. számú ház helyén 

vasárnap délelőtt egy hat nappal ezelőtt 
meghalt házaspár megfagyott holttestére 
akadtak.

A ház helyén valamikor egy bérpalota 
állott, amelyet néhány hónappal ezelőtt le
bontottak és a lebontás után csupán né
hány pincefal maradt épségben. Minthogy a 
telken építkezések nem indultak meg, a le
bontás után Császár János 40 éves napszá
mos és felesége az egyik pincchajlásban 
rendezett be magának lakást.

Hónapok óta Itt laktak egy primitív, 
deszkából összetákolt kis bódéban. 

rA környékbelieknek feltűnt, hogy Császár 
Jánost és feleségét már napok óta nem lát
ták és ezért ma délelőtt szóltak a közelben 
szolgálatot teljesítő rendőrnek, hogy utána 
kellene nézni a házaspárnak, hátha valami 
bajuk történt. A rendőr kíséretében néhány 
környékbeli lakó behatolt a kis bódéba. Mi
kor világosságot gyújtottak a homályos 
helyiségben, megdöbbentő látvány fogadta

Döntő harcra indul
a Foederatio Emericana a párbaj ellen

Küldöttség a kormflnyzfttioz. a miniszterelnökhöz és a parlament elnökségéhez, tár
gyalások a honvédelmi miniszterrel és a hadseregföparancsnoksággal a párbajnak 

a katonaság körében való eltiltásáról
A katolikus diákok támogatására alakult 

Foederatio Emcricana, amely programjába 
vette a bárbaj ellen való küzdelmet, most 
elérkezettnek látja az időt arra, hogy meg
indítsa

a döntő harcot a párbaj ellen, 
amelyet egyformán tilt a katolikus vallás 
és az állami törvény. A Foederatio Emcri
cana álláspontja a párbaj kérdésében az, 
hogy a katolikus hitfclckczethez tartozók
nak módot kell adni, hogy a párbajtól tar

bármilyen nátha ellen legbiztosabb 
szer a FORMÁN VATTA.

Hatása meglepői 
Minden, ggóguszertárban és 

drogériában ka.pna.to, Ara 80 fillér.-

Őket.
Császár János és felesége néhány rong.v- 
darabon teljesen összekuporodva, élet

telenül feküdtek.
Próbálták életre kelteni a házaspárt, azon
ban ez nem sikerült és mint utóbb a rend
őri bizottság megállapította, a halál már hat 
nappal ezelőtt bekövetkezett. A halál pon
tos okát megállapítani nem lehetett, ezért 
holttestüket a bonctani intézetbe szállították. 
Lehetséges, hogy

a halál közvetlen oka széngázmérgezcs 
volt.

A kis vityilóban néhány téglával összeállí
tott kis hasadékban tüzelt a házaspár és 
nincs kizárva, hogy a fa égésénél 
keletkezett széngáz ölte meg őket. A másik 
feltevés, hogy

a nagy hidegben alvás közben meg- 
fagylak.

A halál pontos okát a boncolás során fog
ják megállapítani.

tózkodhassanak a társadalmi kiközösítés 
veszedelme nélkül. A katolikusok eddig a 
legnagyobb dilemma előtt állottak, mert hu 
a vallásra való hivatkozással tagadták.meg 
a fegyveres elégtételadást, társadalmi téren 
látták ennek kárát, viszont ha a társadalmi 
szempontokat helyezték előtérbe, vallásuk 
ellen vétkeztek. Az északi államokban és 
Amerikában egyáltalán nem ismerik a pár
baj intézményét, az úri társadalom ott pár
baj nélkül intézi el ellentéteit.

A Foederatio Emcricana mozgalmának 
élén Bittér Illés ciszterci apát, főigazgató, 
Schwartz Elemér egyetemi tanár, ciszterci 
áldozópap, Szcntgyörgyi Elemér és Ferdi- 
nándy László ügyvédek állanak. Most foly
nak az előkészületek a döntő küzdelemre. 
Az egyesület

monstre küldöttséget vezet Horthy 
Miklós kormányzóhoz, Bethlen István 
gróf miniszlerclnökhöz és a parlament 

elnökségéhez, 
mindenütt átadja az egyesület emlékiratát 
és kéri támogatásukat.

Mint értesülünk, az igazságügyminiszter
ben is megvan a készség, hogy az előké
születben levő uj büntctőnovella párbaj- 
szakaszában ölj' értelmű módosítást hajt

VAY GRÓFNÉ SZOBROT KÉSZÍT
LORD ROTHERMERE-RÖL

Az egykor rendkívül népszerű grófnő Londonba 
utazik és jótékonycélra sokszorosítani akarja 

a lordról készítendő szobrot
Az a nemes támogatás, mellyel Jord 

Rothermere felkarolta szerencsétlen hazánk 
szomorú sorsát, sok magyar művészt ihle
tett meg már arra, hogy a lord portréját 
megfesse vagy ércbe öntse. Egyik ilyen 
rendkívül érdekes esetről szereztünk tudó 
mást és számolhatunk be a kővetkezőkben 
olvasóinknak:

Az utóbbi években teljesen visszavonult 
életet élt és csak elvétve szerepelt a nyilvá
nosság előtt gróf Vay Lajosné, aki pedig a 
kilencvenes években nagy szerepet játszott 
a főváros társasági, művészeti és politikai 
életében is. Férje, gróf Vay Lajos, volt hu
szárfőhadnagy és földbirtokos, belső barát
ságot tartott fenn Szilágyi Dezsővel és köz
tudomású, hogy a nagy magyar államférfit! 
Vayék szalonjában esett össze és onnan 
szállitották haza lakására, ahol rövidesen 
meghalt. A grófné szalonja volt annak ide
jén a főváros társadalmi és politikai életé
nek központja és aki számottevő volt az 
akkori időkben, mind megfordult a grófék 
váciutcai palotájában.

Gróf Vay Lajos és felesége házassága va
lósággal regényszerü, romantikus történet, 
amely a mostani viszonyok között már alig 
ismétlődik meg. A mai Kispest környékén 
régebben csárda állott, amelyet tulajdonosa. 
Czur János Csárda a három rózsához” ne
vezett el, három világszép lányáról. Czur 
János később összevásárolta a csárda körüli 
telkeket, megkezdte rajtuk az építkezést és 
igy tulajdonképpen ö lett a mcgalapitója a 
mai Kispcstne.:. Még csárdás korában tör
tént, hogy egy ízben huszárok gyakorlatoz
tak a csárda közelében levő réteken és a 
lisztek betértek Czurékhoz villásreggelire. 
Közöttük volt gróf Vay Lajos is, akinek 
első látásra nagyon megtetszett a csárdás 
egyik lánya, Gizella. Csakhamar állandó 
látogatója letl a gróf a csárdának és

a fiatalok között meleg szerelem szövő
dött.

A grófi család természetesen ellenezte a há-

Még három napig
BÉBE BAXIEES |

■Miliiemleszaszerelein!
Florencc Vidor nagy filmje ,

Rabszolga feleséi

son végre, hogy ne csak azok részesüljenek’ 
börtönbüntetésben, akik párbajoznak, ha*  
nem ,

súlyos büntetéssel sújtsák azokat Is, ’ 
akik bárkit párbajra kényszerítenek.

Az egyesület vezetősége különben a hon- 
védelmi minisztériummal és a hadseregfő
parancsnoksággal is tárgyalásokat folytató 
mert rajtuk múlik a párbajügy legsúlyo
sabb problémájának megoldása. A hadse
regben cgyidcig, IV. Károly király ismere
tes parancsa óta tilos volt a párbaj, 1923- 
ban azonban a tiszti becsületügyi szabály
zat ujjáalkotásával újra meghonosodott a 
hadseregben a párbaj. A Foederatio Emcri
cana most a katonaság körében is követeli 
a párbaj megszüntetését.

zasságot, de a fiatal grófot nem téríthették 
cl szándékától. Végül is ugy oldották meg a 
problémát, hogy a csárdás leányát a család 
adoptálta és

a gróf már mint gróf Vay Gizellát ve
zette oltárhoz Czur János gyönyörű leá

nyát.
Az ifjú pár, miután a gróf lemondott 

liszti rangjáról, Párizsba költözött. A fiatal
asszony, akiben már akkor megvoltak a 
művészi hajlandóságok, a legelőkelőbb mű
vészi társaságokba került, mindennapot 
érintkezésben volt Munkácsy Mihállyal ét 
Rodlnnel.

Munkácsy magú mellé vette tanítvány
nak, majd Rodln avatta be a grófnőt a 

szobrászat rejtelmeibe.
A kilencvenes években tértek vissza Buda
pestre, ahol újra nagy társadalmi életet él
tek, a perzsa sah is vendégük volt. A gróf 
halála után a grófnő visszavonult a társa
dalmi élettől, kispesti villájában élt és a 
művészetnek szentelte idejét.

Gróf Vay Lajosné most, hosszú elvonult*-  
ság után elhatározta, hogy külföldi útra 
megy és meglátogatja Londonban Rother
mere lordot,

akiről szobrot készít 
és a lord engedélyét kéri, hogy a szobor
müvet sokszorosíthassa és jótékony célra 
terjeszthesse.

A grófnő a napokban indul el Londonba, 
abban a biztos reményben, hogy néhány hét 
múlva már vissza is térhet Budapestre Lord 
Rothcnnerc-röl készített szobor-tervezetével, 
hogy azt azután itthon minél hamarabb 
tökéletesítse.

,LEG FINÓMABB 
r/ÜMÖUSBŐC

kitűnő m I n tí« « g tt
Meinl főzelék dobozban tel'csen pótolja 

a friss főzeléket
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Búd János miniszter 

n evével széihámoskodott 
egy házaspár

A rendőrség keresi a gazdasági miniszter 
szélhámos ál-rokonalt

A zalaegerszegi törvényszék körözőlevele 
alapján a rendőrség most elrendelte egy vesze
delmes szélhámos házaspár körözését.

Zalahalász községben néhány hónappal ez
előtt megjelent egy jó fellépésű házaspár. A 
férfi Nagy Sándor nyugalmazott vasúti hiva
talnoknak mondotta magút. Egy ottani vállal
kozónál talállak szállást és csakhamar össze
köttetésbe kerültek több kőzségbell családdal. 
Nagy Sándor különös mesével állt elő. Elmon
dotta, hogy közeli rokona Und János gazda
sági miniszternek és

egy állami vállalkozás ügyével kapcsolut- 
l bán érkezett Zalalialúszru.

— Az állam nagy mfszbányát nyit a község 
halárában — mondotta — és én leszek a 
bánya igazgatója. A hiszékeny emberek felül
tek az előkelő összeköttetésekre hivatkozó 
Nagy Sándornak, aki feleségével együtt hóna
pokon át hitelben étkezett, adás maradt a 
lakással, sát több községbell boltostól kisebb- 
nagyobb kölcsönöket csalt ki. Az illetők szí
vesen rendclkezéséro álltak a házaspárnak, 
amely alaposan kihasználta az előkelő rokon
ság meséjével szerzett tekintélyt és bizalmat. 
Nagy Sándor és fclcségo hónapokig tarló idő
zés után egy napon

váratlanul eltűntek.
Távozásuk után derült csak ki, hogy mese, volt 
az előkelő rokonság és mese volt az állami 
mészbdnya terve is. A becsapott emberek fel
jelentésére n hatóságok megindították a vizs
gálatot és a törvényszék körözőlcvelel bocsá
tott ki ellenük. Mivel valószínűnek látszik, 
hogy

ii szélhámos házaspár Budapesten Igyeke
zett eltűnni,

a rendőrség meglette a szükséges intézkedése
ket kézrckerilésükre.

— József és Albrecht királyi hercegek a 
„Hungária" Magyar Technikusok Egyesületének 
közgyűlésén. A Hungária magyar technikusok 
egyesülete vasárnap délelőtt ti órakor tartotta 
a Műegyetem márvány termében idei közgyűlé
sét. Az előkelő közönség soraiban többek kö
zölt megjelentek József és Albrecht királyi ber
regek is A megnyitó beszédet Rohringer Sán
dor egyetemi tanár mondotta, aki rövid vissza
pillantást vetett nz egyesüld elmúlt évi műkö
désére, majd óva intette az ifjúságot attól, 
hogy átadja mayát bármilyen irányból jövő 
szélsőséges befolyásoknak. Ezután József kirá
lyi herceg tartott hosszabb felolvasást „Képek 
a háborúból" címmel.

— Rákosi Jenő emlékezete n Petőfi Társaság 
Ülésén. A I’clőll Társaság vasárnap délelőtt tar
totta februári felolvasó üléséi, amelyen az el
nöklő dr Császár Elemér egyetemi tanár, 
nagyhatású beszédben méltatta ’ Rákosi Jenő 
irodalmi és közéleti jelentőségét. Lumpért 
Géza főtitkár jelentésében közölte, hogv 
Franco Vetlani Dlonisi olasz költő fordításában 
meglelem nz „Antológia Pclőfiann", amely 
Petőfi Sándor száz költeményét tartalmazza 
olasz nyelven.

—- Könlgsfehl Tivadart átszállították nz 
«K.v fazség fogházába. A főkapitányság in-1 
tellcktuális osztályán vasárnap befejezték a 
vizsgálatot a Komdrom-lljvárosi Fiedler 
Jónos-féle szövőgyár budapesti telepén tör
tént nagyszabású sikkasztás ügyében. Mint 
ismeretes, a rendőrség letartóztatta a válla
lat egyik tisztviselőjét, Königsfcld Tivadart, 
aki kihallgatása során beismerte, hogy 
57.000 pengőt .sikkasztott a cégtől s a pénz! 
elkártyázta. A kihallgatásokat vasárnap 
reggel befejezlek és a sikkasztó Königsfcld 
Tivadart átszállították a királyi ügyészség 
Markó-utcai fogházába, ahol a vizsgálóbíró 
dönt majd további sorsáról.

— Bájos n szépnsszony, amikor vendégeit 
egy csésze illatos, aromás teával megkínálja. 
A tea hangulatot keltő szimbóluma a kedélyes 
otthonnak. Meinl ujtermésü tea — a legjobb. 

JöseBiiine-
Baker

tnárclus 1 én kezdi meg vendégjátékát a

A szinte példátlan érdeklődésre való tekin
tettel a jegvok árusítását már c hó 20-án, 
azerdán kezdik inog a üloyiii Orfeum pénz

tára és az összes jegyirodák.

mának: 
1.513—12.- pengőig,

A már most megnyilvánuló vidéki érdeklő
désre való tekintettel a Boynl Orfeum 
igazgatósága levélben, vagy táviratban is el
fogad előzetes jegyrendeléseket. A postán 
rendelt jegyeket a jegy érvényességi napjá
nak déli 12 órái.; tartja fenn a Köjál 

Orfeum pénztára.
E hó 20-tól a iEoynl Orfeum pénztára 
délelőtt 10 órától egész nap folyamán árusítja 
* márciusi Baker vendégjáték jegyeit.

vasárnap csali a tojás drágult
Az Élelmiszerek árának drágulásától 

tartani egyelőre nem kell
A rendkívüli időjárás, a vonalközlekedés 

részbeni szünetelése következtében Buda
pestre csak nehezen érkezhettek inog n 
pénteki és szombati napon az élelmiszer
vonatok és igy alapos aggodalom volt az 
iránt, hogy az élelmiszerárak emelkednek. 
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap reg
gel körüljárta a központi vásárcsarnokot és 
több kerületi csarnokot és megállapította, 
hogy

az élelmiszerárak, egy-két élelmiszert 
kivéve, nem emelkedtek. 

Vasárnapra csak
a tojás drágult, darabja 20—27 fillérre 

emelkedett.
Az élelmiszcrdrágasággal kapcsolatban 

érdeklődésünkre Burg Ferenc, a budapesti 
vásárcsarnokok központi igazgatója, a kö
vetkező megnyugtató kijelentéseket tette:

— Budapest lakosságának semminemű 
aggodalomra oka nincsen,

qz élelmiszerek árának drágulásától tar
tani nem kell.

Szombaton éjszaka annak ellenére, hogy

— Serédl Jusztinján hercegprímás vasár
nap szentelte papokká a papnövelde növen
dékeit Díszes esemény színhelye volt va
sárnap délelőtt az egyetemi templom. A tár
sadalmi és egyházi előkelőségekből rckru- 
tálódott közönség előtt Serédl Jusztinján 
dr. hercegprímás, dr. Krytvald Ottó, Sally 
László dr. és Kerner István dr. segédletével 
a központi papnövelde tizenegy ötödéves 
növendékét avatta papokká. Az egyházi 
szertartás befejezése ulán a hercegprímás 
buzdító beszédet mondott az újonnan ava
tott papoknak.

— A szocialisták gyászünnepe Somogyi 
cs Bacsó sírjánál. Vasárnap délelőtt 11 óra
kor a kerepesi temetőben gyászünnepélyt 
tartott a szociáldemokrata párt Somogyi 
Béla és Bacsó Béla halálának kilencedik 
évfordulóján. A nagy hideg ellcnéro rend
kívül sokan gyűltek össze a temetőben, 
hogy a két szocialista mártír emlékének ál
dozzanak. A sirra két vörösszalhigos ko
szorút helyezlek ezzel a felírással — Somo
gyi Bélának — Bacsó Bélának — a szociúl- 
demokratapárt. A sírnál a gyászbeszédet 
Malaslcs Géza képviselő mondotta, aki be
szédében felpanaszolta, hogy a Népszava 
két szerkesztőjének meggyilkolása még ma 
sincs megtorolva.

— „A hercegprímás a király után a legmaga
sabb közjogi méltóság Magyarországon". Va
sárnap délután a Szent Imre Kör XI. Pius pópa 
aranymiséje alkalmából felemelő ünnepséget 
rendezett a Szent István Társulat dísztermében, 
hogy a magyar katolikus ifjúság hódolatát a 
pápa iránt kifejezésre juttassa. Az ünnepségen 
megjelent közönség soraiban ott voltak egyházi 
részről Serédl Juszlinián <lr. hercegprímás tit
kárával, Meszlényi Zoltán dr.-ral, Orsenigo Cé
zár pápai nuncius, Szmrecsányl Lajos egri ér
sek. világi részről József főherceg, Károlyi Jó
zsef és Karácsonyi Jenő grófok, Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter, Sipőcz Jenő dr. 
polgármester, Lukács György v. b. t. t., Huszár 
Károly és Buzáth János, valamint még számos 
világi és egyházi előkelőség. Károlyi József 
gróf megnyitó beszéde ulán Sipőcz Jenő dr. 
konkretizálta a pápaságnak n magyar népre 
való jelentőségét. Megállapította, hogy a her
cegprímás n király ulán a legmagasabb közjogi 
méltóság Magyarországon és ezért n pápaság 
intézménye különösen nagy értéket képvisel 
Magyarországra nézve. Utána Rottenbiller Ala
jos ifjúsági elnök tarlóit felolvasást, majd Tóth 
Tihamér címzetes apát bcrekcsztcttc az ünnep
séget.

— Borctvávnl elvógta nyakát egy nyugdíjas 
liözalknhnazoH. Pécsről jelentik: Tragikus ön
gyilkosságot fedeztek fel vasárnap Pécsett. A 
Zöldfn-ulca 10. szám*nln  1 ti lakásában hatalmas 
vérlócsábnn, eszméletlen állapotban nkndlnk rá 
n szomszédok Alt János 74 éves nyugdíjas köz
alkalmazottra. A mentők Altot n sebészeti kli
nikára szólít tót tó k. ahol megállapították, hogy 
Alt János beretvával elvágta nyakát és meg
sértette a balkezén lévő ütőeret is. Alt János 
elmondotta, hogy kél hónap óla nem kap mun
kát, a nyugdijából pedig nem tud megélni. 
ezért követte el öngyilkosságát. Állapota 
súlyos.

— Salnn a fertőzéstől megóv.

— Súlyos szerencsétlenség róüllzás kör
ben. Vasárnap délután a Somlói-ut 50. sz. 
ház elölt Dáncf György 25 éves géplakatos 
ródlizás közben ródlijávnl neki rohant egy 
fának. Súlyos koponyaalapi törést és agy
rázkódást szenvedett. A mentők életveszé
lyes állapotban szállították n Rókus-kór- 
házba.
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máskor szombaton éjjel élelmiszervonatok 
Budapestre nem érkeznek,

nyolc vágón élelmiszer érkezett a fő
városba,

amely a vasárnapi szükségletet teljes mér
tékben kielégítette. Sem szombat este, sem 
vasárnap a bevásárlásoknál élelmiszerhiány 
és ennek következtében beállott élelmiszer
drágaság tapasztalható nem volt, csupán a 
tojás ára szökött fel, azonban a vidékről be
jövő úgynevezett bátyus eladók még vasár
nap is 23 — 24 fillérért árusították kisforga 
lomban a tojás darabját.

—A központi vásárcsarnokban, a duna- 
parti piacon és az egyes kerületi csarnokok
ban és élelmiszerpiacokon egyébként a ka
pott utasításhoz képest

vasárnap fokozottabb árcllenfírzést gya
korolt a vásárcsarnoki felügyelőség, 

amelynek során azonban semminemű intéz
kedés foganatosítására szükség nem mutat
kozott, minthogy élelmiszerárakkal kapcso
latosan visszaélés sehol sem történt.

— Egy nevelőnő kiesett a robogó autó
ból. Vasárnap hajnalban a Teréz körúton 
különös baleset érte Jármai Alicc 22 éves 
nevelönöt, aki a Bp. 23—080. rendszámú 
autóval hazafelé igyekezett. Amikor az autó 
a Terézköruti Színpad elé ért, Jármai Alice 
véletlenül felnyitotta a kocsi ajtaját és a 
teljes sebességgel haladó autóból kibukott. 
A soffőr azonnal lefékezte a kocsit és a sze
rencsétlenül járt nö sggitségére sietett, aki 
esése közben súlyos sérülést szenvedett. A 
helyszínre érkezett rendőr megállapította, 
sogy a szerencsétlenség előidézője Jármai 
Alice volt, aki autóba szállása előtt nagyobb 
társasággal szórakozott és az elfogyasztott 
szesztől annyira rosszul lett, hogy az ablak 
helyeit az autó ajtaját nyitotta ki. Az érte
sített mentők Jármai Alicet a Szent István- 
kórházba szállították.

— Négyszeres gázmérgezés. A szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka a fővárosi kox- 
lelepen veszedelmes és könnyen végzetessé 
válható baleset történt. Az egyik barakkban, 
ahol négy munkás aludt, nyilvamaradt egy gáz
csap és a kiömlő gáz elárasztotta a helyiséget, 
ugy hogy mind a négy munkás, Tiirk József, 

‘20 éves, Szimon János 21 éves, Pullcr János 
26 eves és Kurz Fcrcnz 24 éves napszámosok 
szenvedlek súlyos gázmérgezést. Megállapítot
ták, hogy a gázömlést Türk József gondatlan
sága idézte elő, aki közel feküdi az egyik gáz
csaphoz és alvás közben valahogyan hozzáért 
a csaphoz, amely kinyílt és az egész helyiség 
meglelt a kiömlő gázzal. Szerencsére az egyik 
munkás felébredt és sikerült segély kiáltásaira 
figyelmessé tenni a szomszédban lakó társait, 
akii: azután elzárták a gázcsapot és ezáltal ele
iét vették a további veszedelemnek. Mind a 
négy munkást a mentők vették ápolás alá.

— Búskomorságában felakasztotta magát. 
Békéscsabáról jelentik: Aranyi Erzsébet 21 éves 
leány vasárnap szülei házénak padlásán fel
akasztotta magút. Mire rátaláltak, már halott 
volt. Aranyi Erzsébet, aki jómódú gazdaszülők 
gyermeke, búskomorsága következtében kö
vette e^ leltél.

— Őrizetbe vettek egy szélhámos ál-vezcrlgaz- 
gatót. Vasárnap este a rendőrségen őrizetbe he
lyezték F. Farkas Gergely magántisztviselőt, aki 
az utóbbi időben egész sereg szélhámosságot 
követett el az Általános Műszaki és Üzemgaz
dasági vállalni nevében. Farkas ugyanis másfél 
évvel ezelőtt ilyen néven egy vállalatot indí
tott, amelyet azonban be sem jegyeztetett és 
az összekőteiéseit arra használta fel, htgy 
ügyfeleit megkárosítsa. A károsultak az utóbbi 
időben tömegesen tellek feljelentést Farkas 
ellen, aki ellen azonban a rendőrség nem tu
dott eljárni, mert a nem létező vállalat „ve
zérigazgatója" hirtelen eltűnt Vasárnap este 
Farkas Gergelyt felismerték és átadták a rend
őrnek, aki a szélhámos vállalkozót előállította 
a rendőrségre, ahol kihallgatása ulán őrizetbe 
vették. Az ügy referense holnap délelőtt dönt 
Farkas további fogva tartása ügyében.

— Ismeretlen támadók összeszurkáltak egy 
férfit a József-köruton. Ma hajnalban a Jozscf- 
körulon szolgálatot teljesítő rendőr egy össze
szurkált férfire akadt. A férfi több sebből vér
zett és amikor a mentők eszméletre térítették 
elmondotta, hogy Lóránt József 23 éves hentes
segéd. Amikor hazafelé tartott három fiatal
ember a József körúton belékötött é.s még mi
előtt védekezni tudott volna, nekiestek és 
egymásután több késszurást ejtettek rajta. 
Lóránt József főként a fején szenvedett súlyos 
sérüléseket, ugy hogy a mentők a Rókus- 
kórházba szállították.

— Tűz a kárpitosraktárban. A Lehel-utca 5. 
szám alatti kórpilosraktárban vasárnap dél
után tűz támadt. Az V. kerületi tüzörség vo
nult ki a helyszínre és a veszedelmesnek Ígér
kező tüzel rövid idő alatt elfojtotta |
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Két cselédleány összeégett 
a kályha mellett

Petróleummal öntötték le az égő fahasábot
Békéscsaba, február 17.

CA Hétfői Napló tudósítójától.) A békés
megyei Bélmegyer községben sajnálatos lra-< 
gédiát idézett elő vasárnap a hideg időjárás.

Novák Lajos tanító cselédjéhez, Szilágyi 
Irmához, vasárnap délután látogatóba érke
zett a szomszéd falubeli cselédleány-isme- 
röse, a 11 éves Fehér Rozália. A kis cseléd 
útközben átfázott s barátnője, hogy jobban 
felmelegitse,

petróleummal öntötte le a kályhába 
helyezett fahasábokat

A petróleum lángrakapott, a lángnyelvek 
hozzáértek a közelben lévő petróleumos- 
üveghez, amely felgyújtotta a tűzhely körül 
tartózkodó leányok ruháját és arcát. A se
gélykiáltozásokra a konyhába érkező Novák 
Lajos tanító és családja már a súlyos égési 
sebek következtében eszméletlenül heverő 
leányokra akadt, akiken szénné égett a 
ruha. Mindkét cselédleányt a békéscsabai 
kórházba szállították, ahol a kis Fehéd 
Rozália

a súlyos égési sebekbe belehalt I 
Szilágyi Irma állapota válságos.

— Három kisgyermek megfulladt a tttx 
állal keletkezett füstben. Ny ír egyházáról 
jelentik: Borzalmas szerencsétlenség tör
tént vasárnap a városban. Kovács János 
kárpitos három kisgyermeke egyedül ma
radt a kárpitos lakásában, mert az apa egy; 
félórára távozott, hogy gyermekeinek ke- 
nveret hozzon, az anya pedig munkában 
volt. Ez alatt az idő alatt a kályhából ki
pattant egy szikra, amely tüzet okozott, a 
lüz által hatalmas fojtó füst keletkezett, 
amelyben a három kisgyermek megfulladt, 
úgyhogy a szerencsétlen kárpitos vissza
térte után már csak gyermekei holttestét 
találta meg. A szerencsétlenség ügyében a 
vizsgálat megindult.

— A volt hatos honvédekhez! A volt m. kir. 
szabadkai 6. honvédgyalogezred Bajtársi Szö
vetsége felkéri mindazokat a volt tiszteket, al
tiszteket és legénységi állományú egyéneket^ 
akik a világháború alatt a 6. honvédgyalog
ezred vagy a 6. népfölkelö°zred kötelékében 
teljesítettek katonai szolgálatot, szíveskedjenek 
pontos címüket levelezőlapon közölni Hadzsity 
György ny. századossal (Budapest, I., Vár, 
Szinház-ulca 7). z\ pontos cimen s a mostani 
álláson kívül tüntessék föl a katonaságnál vi
selt rendfokozatukat is.

— A könyvpiac szenzációja. Most jelent meg 
Francé uj könyve: Az Ember és a Mindenség. 
Francé ebben a hatalmas munkájában az élet 
érdekes problémájút tárgyalja rendkívül lenyű
göző és a laikus olvasó számára is megkapó' 
módon. Az érdekfeszitő munkát gyönyörű ki
adásban a közismert Dante-cég adta ki és árt 
fűzve 4.50 pengő, kötve 6.50 pengő.

— összeesett az utcán. Vasárnap délelőtt az 
Andrássy-ut 30. számú ház előtt hirtelen rosz- 
szul lelt Bcnkc Antal 54 éves napszámos. A ki
hívott mentőorvos megállapította, hogy Bcnkt 
Antal influenzás beteg. A Szent László-kór- 
házba szállították.

— Karját törte a birkózó-versenyen. Vasár
nap délelőtt a Ganz-gyár sporttelepén munkás 
birkozóversenyt rendezlek. Verseny közben 
Végh Lajos 23 éves vasöntősegéd esés közben 
balkarját törte. A szerencsétlenül járt birkózót 
a mentők elsősegély nyújtása után a Rókus- 
kórházba szállították.

— Hajókatasztrófa az arzcwl gátnál. Mar*  
seilleböl jelentik: A Mnrionga II. gőzös az 
arzcwi kőgát közelében megfeneklett. A hajót 
az elsüllyedés veszedelme fenyegeti.

— A. Gutcnberg kttnyvklndóvállala! a napok
ban költözött át Váci-utca 17 szóm alatti ed
digi helyiségeiből a Váci-utca és Eskü-ut sarkán 
levő uj helyiségeibe. Az átköltözést az telte 
szükségessé, hogy az eddigi helyiségek a halai- 
mos forgalom lebonyolítására szűköknek bizo
nyultak és ezért a vállalat nagy áldozatukkal 
átalakíttatta az Eskü-ut 3. szám alatti sarokház 
megfelelő helyiségeit egy kétemeletesen beosz
tott. impozáns üzlethelyiséggé és kedves kis 
ünnepség keretében költözött át oda.
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Ripka főpolgármester vasárnap 
táviratot kapott Rothermeretoi 

a Rákosi-szobor felállítása ügyeken
Lord Rothermere tegnap dr. Lég rád y Ottó

hoz. a Pesti Hírlap szerkesztőjéhez táviratot 
intézett, amelyben kijelenti, hogy megtisz
telve érezné magát, ha Budapest főváros el
fogadná tőle Rákosi Jenőnek valamely köz
téren felállítandó szobrát, amelyet egy ma
gyar szobrász készítene.

Vasárnap délelőtt ezzel kapcsolatosan 
Rothermere lord táviratot küldött Ripka Fe
renc főpolgármesternek, Atávirat szövege a 
következő:
Budapest székesfőváros főpolgármesterének

Budapesten. 
Habana, 1929 február 16.

Méltóságot Uram! Van szerencsém Méltósá
godhoz a következő érlcsitést küldeni, amely
nek egy példányát egyidejűleg megküldöttem a 
Pesti Hírlapnak is közlés céljából. Ha Méltó
ságod alábbi ajánlatommal egyetért, örülnék, 
ba március elseje elölt kábelsürgönnyel értesí
tene engem Nem Yorkban ebbeli határozatáról.

Rákosi Jenő halálával Magyarország elveszí
tette egyik legnagyobb fiát, akinek önfeláldozó 
és hajthatatlan hazaszeretete örök idők nemes 
példájaként kell, hogy ragyogjon honfitársai 
előtt. Az ilyen férfiak ritkák és emléküknek 
látható és maradandó formában is kifejezésre

Pénzt veret a pápa
Róma, február 17.

Az egyház és állam kibékülése alkalmá
ból Vannutelli bibornok tegnap capitoliumi 
templomban ünnepélyes Te Dcuniot mon
dott, előkelő közönség előtt.

A Messagero uj részleteket közöl az uj 
vatikáni szerződésről. A szerződés szerint, 
a Vatikán közvetlen közelében nem szabad 
uj épületeket emelni.

A Vatikán hiányos, megrongált falait 
újra felépítik 

és néhány környező épületet lebontanak. A 
Szentszék külön pénzt veret és külön bé
lyeget fog nyomatni

Még nem vagyunk túl 
a szibériai fagyhullúmon 
de nappal a hőmérséklet emelkedése várható — 

mondja a Meteorológiai Intézet
Budapest lakossága vasárnap délelőtt 

örömmel állapíthatta meg, hogy a szokatla
nul hideg idő elmúlt, az időjárás visszanyerte 
szokott téli képet. A Hétfői Napló munka
társa az időjárási viszonyokkal kapcsolat
ban kérdést intézett a Meteorológiai Intézet 
.vezetőjéhez, aki érdeklődésünkre a követke
zőkben ismertette a budapesti, magyaror
szági és európai hőmérsékleti viszonyokat 
és adott felvilágosilást az időjárás várható 
alakulásáról.

— Sajnos, — kezdődött a nyilatkozat, — 
arról beszélni, hogy a szokatlanul hideg idő
járásnak vége van, még nem lehet, mert a

a szibériai fagyhullámon még nem va
gyunk túl.

A Lengyelországon át Oroszországból jövő 
újabb hideg légtömegek a hozzánk vasár
napi napon beérkezett rádiójelentések sze
rint, Középeurópa irányába továbbra is elő
nyomulnak és a nyugati. Atlanti Óceánról 
és a délről, Olaszország felől beáramló 

enyhe léghatásokat visszaszorítani igye
keznek.

— A hazánkba beáramló hideg légtöme
gek eredményeképen vasárnap hajnalban 
és a reggeli órákban meglehetősen lehűlt az 
idő. amely csak a délelőtti órákban mele
gedett fel némileg.

Papagáj 
műsora 

utolérhetetlen

kell jutnia, még pedig valamely állandó emlék
szobor alakjában, hogy valamennyi jövendő 
nemzedék is csodálhassa őket Kossuth Lajosi 
és Rákosi Jenőt az egész világon a legnagyobb 
magyar hazafiak közé sorozzák. Mindegyikük 
a maga módján harcolt a magyar szabadságért 
és az idegen elnyomás és zsarnokság ellen. 
Mégis több mint 60 éven ót Kossuth Lajos emlé
két elhanyagolták. Biztos vagyok benne, hogy 
Magyarország mai megpróbáltatásának érájá
ban és midőn uj remény kezd derengeni felette, 
nem fogja elhanyagolni Rákosi Jenő emlékét. 

Egyrészt a vele szemben érzett személyes 
barátság, másrészt az a kegyelet, amelyet a ke
gyetlen és elnyomó trianoni szerződés ellen 
folytatott küzdelmei iránt érzek, arra késztet, 
hogy kijelentsem, hogy

nagy megtiszteltetésnek venném, ha Buda
pest székesfőváros elfogadná tőlem Rákosi 
Jenőnek egy magyar szobrász által megal
kotandó és valamely nyilvános téren felállí

tandó szobrát.
Ha a főpolgármester ur akár egyedül, akár 

megfelelő bizottság közreműködésével volna 
szives kiválasztani a szobrászt, a szobor formá
ját, valamint annak fclállitási helyét, én a ma
gam részéről a legnagyobb örömmel bocsáta- 
nám rendelkezésre az emlékmű teljes költségét.

Rothermere.

„A vatikáni város állama'*  felirattal.
A fémpénzt a pápai pénzverdében készí

tik. A pápai állam lakósainak kettős állam
polgársága lesz: az olasz és a vatikáni.

Vasárnap megkezdték a vatikáni pálya
udvarhoz szolgáló vasúti vonal előmunkála
tait. A vonal körülbelül 5—600 méter hosz- 
szu lesz.

A pápa számára készülő vonat egy ká
polnának berendezett kocsiból, 

szalonkocsiból, hálókocsiból, személyzeti 
kocsiból, étkező kocsiból és podgyászköcsi
ből fog állni.

Budapesten vasárnap kora reggel 5 fok 
C. volt a hőmérséklet minimuma.

Győrben, ahol szombaton reggel például 
1 fok meleg volt, - 2 fok C-t mutatott a hő
mérő, Debrecenben —3 fok C-t, Mátészalkán, 
Magyarország legkeletibb részében pedig, 
ahol tegnap reggel még 1 fok meleg volt, 
a beáramló újabb hideg légtömegek ered
ményeképen ma inár —5 fok C-t mértek.

— Ily módon
az éjjeli fagyok további nagymérvű erős- 

böüésc várható.
A Dunántúlon vasárnap a reggeli órákban 
már lényegesen hideg volt az időjárás.

Szombathelyen 13, Pécsett 12 fok volt 
a hőmérséklet minimuma.

Külföldön több helyütt még mindig szibé
riai hideg uralkodik. Münchenben például 
vasárnap hajnalban —20, Königsbergben 
—14, Vilnában —18 fok Celsist mérlek. Pá
rizsban és Londonban —7 fok C, Nizzában 
—4 fok C volt a reggeli hőmérséklet. Való
színű, hogy

Budapesten és Magyarországon, a lég
köri viszonyok tanúsága szerint még 
jódarabig, éjszakánként szokatlanul 

hideg lesz az Időjárás, 
nappal azonban a már mindinkább növekvő 
februárvégi felmelegedés folytán az időjárás 
kellemesebbé válik.

— Ha u hétfői napon — folytatta kérdé
sünkre a Meteorológiai Intézet vezetője a 
nyilatkozatot, — a felhőzet megszakad és 
kisüt a nap, Budapesten nagymértékű

hóolvadás
indul meg. A Duna jege is valószinüleg ol
vadni kezd, azonban a bekövetkező olvadás 
folytán

árvízveszélytől tartani nem kell, 
mert a Duna északi részének mellékfolyói 
körüli vidéken és a Schwarzwald hegységet 
övező részeken az időjárás a beérkezett je
lentések szerint továbbra is hideg marad, 
ugy, hogy a Duna felső szakaszán s a Duna 
eredeténél az áradás egykönnyen nem in
dulhat meg.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár
nap nz időjárásról a következő prognózist 
adta ki;

Erősebb éjjeli fagy és helyenként kevés 
havazás várható. Később a felhőzet csökke
nésével nappali felmelegedés valószínű

ÁRVERÉSBŐL: 
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Apponyi Albert gróf 
emlékbeszéde Rákosi Jenőről
Milyen legyen az ideális sajtótörvény ? 

Az Otthon-Kör gyászünnepe
Vasárnap délelőtt az Otthon írók és Hírlap

írók Köre Esztcrházy-utcai helyiségében gyász- 
ünncpclyl rendezeti Rákosi Jenő emlékezetére. 
A gyászünnepélyen nagyszámú előkelő közön
ség jelent meg, hogy mégegyszer lerója kegye
letét Rákosi Jenőért. A megjelentek közöli volt 
Puky Endre a képviselőház alelnöke, Nagy Emil 
volt igazságügyminiszter, Sándor Pál, Huszár 
Károly,Balogh Jenő, Pakols József, Márkus 
Miksa az Újságírók Egyesületének elnöke, va
lamint az újságíró társadalom, a politikai, tár
sadalmi és tudományos élet számos tagja. Az 
Otthon Kör dísztermét fekete függönyökkel dí
szítették föl, az előadói emelvényen pedig Rá
kosi Jenő uj mellszobrát helyezték el, amelyet 
a gyászünnepélyen leplezték le. A szobor Lányi 
Ernő szobrászművész kitűnő alkotása. Az ün
nepség Székelyhidy Ferenc dr., az Operahúz 
tagjának énekszámával kezdődött, majd

gróf APPONYI ALBERT, 
nagyhatású beszédben méltatta Rákosi Jenő 
közéleti és irodalmi jelentőségét.

— Szabad nemzetek politikai életének — 
mondotta többek közölt Apponyi gróf — két 
lényeges szerve van: a parlament és a sajtó. E 
két szerv összetartozásának az át érzése vitte 
arra az Otthon vezetőségét, hogy

egy nagy hírlapíró emlékének politikai mél
tatását a parlamenti élet egy veteránjára 

bízza,
nem tekintve azt, hogy egy pályatárs ennek n 
feladatnak valószinüleg jobban tudna megfelelni. 
De talán az is hatott erre az elhatározásra, 
hogy Rákosi Jenőnek egy kortársál akarták 
megszólaltatni. A parlament összeállítását, jog
körét, eljárási módját törvény és szabály írja 
körül. A sajtó szabad egyéni elhatározásból 
születik, működését csupán etikai törvények 
szabályozzák: jó állami sajtótörvény csak az, 
amely ezeknek az etikai törvényeknek formába 
öntésére szorítkozik.

Halálos széngázmérgezés
Munkaközben megölte a széngáz a pincében 
dolgozó házmestert, felesége pedig elájult 

a holttest mellett
Vasárnap délután halálos kimenetelű sze

rencsétlenség történt a Szondy-utca 74. 
számú házban. Malatinszky János 64 éves 
házfelügyelő a ház pincéjében a befagyott 
vizvczctékcsapot akarta megjavítani. Fa
szén-kályhát vitt le a pincébe, hogy felmc- 
legitsc és azután megjavítsa a befagyott víz
vezetéket

Teljesen besötétedett már és a ^íázfel- 
ügyclö még nem tért vissza n pincéből. Fc 
leségének feltűnt hosszas távollélc és utána 
ment a pincébe, ahonnan azután hosszú 
Ideig ő sem tért vissza. Néhány lakónak fel
tűnt a házaspár távolmaradása, utánuk 
mentek a pincébe, ahol legnagyobb rémü
letükre,

a házfelügyelőt és feleségét a földön 
fekve, eszméletlen állapotban találták. 
Azonnal értesítették az őrszemes rend 

őrt, majd a szerencsétlenség színhelyére 
hívták a mentőket, akik megállapították, 
hogy Malatinszky János a faszén-kályhából 
kiáradó gáztól elbódult és eszméletlenül a 
kályha mellé zuhant. A mentőorvos éleszt
getni próbálta a házfelügyelőt, de nyomban 
megállapította, hogy.

— A független újságíró összefüggéséi a nép
pel nem szabályozza törvény, ez a szellemi 
mozgalmak és erők természetes játékának ered
ménye, amely oly módon születik, amit

meghatározni és szabályozni nem lehet.
— Sajtófejcdclem volt Rákosi Jenő, a maga 

nemében az egyetlen, mert a nagy magyar hír
lapírók büszke sorozatában, amely Kossuth La
jossal kezdődik és fejlődik tovább Kemény 
Zsigmondon, Fáik Miksán, Kaas Ivoron és 
Bartha Miklóson át, egy sem volt, aki mint po
litikus annyira kizárólagosan zsurnaliszta akart 
volna maradni, aki minden más működési te
rületet, amely ezt a kizárólagosságot érinthette 
volna, olyan intranzigens módon utasította 
volna el magától, mint ő.

Benne a magyar lilrlnplrás csúcspontjához 
Jutott,

mert politikai jelentősége mellett irodalmi ér
téket is képviselt. Senki olyan pazarul nem 
szórta a vezércikkbe burkolt irodalmi gyöngyö 
kel, mint Rákosi, mert alig volt az övéhez 
hasonló termékeny eleme.

— Rákosi lelkén kora ifjúságától halála nap
jáig egy gondolat uralkodott és ez hatotta át 
Írásainak minden sorút: a magyar nemzet 
nagysága Ennek a gondolatnak fanatikus 
átélése vihette őt néha tévedésekbe, túlzásokba, 
ki az közülünk, aki, mikor ugyanez a gondolat 
vezérelte, hasonló túlzásokba ne esett volna. 
A nemzet erkölcsi erejének nagy akkumulátora 
Rákosi Jenő: ez az ő megbecsülhetetlen öröksége 
ez az ő történelmi jelentősége.

.4 közönség percekig tartó tapssal ünnepelte, 
beszéde befejezése után Apponyi Albert grófot, 
majd pedig Zsolt Nándor a Zeneművészeti Főis
kola tanára Bach air-jét adta elő Medek Anna 
énekelte ezután Stradella „Irgalmai: Istenem” 
kezdetű müvét.

Harsányt Zsolt Rákosi Jenőt, a toll harcosát 
méltatta előadásában.

a szerencsétlen ember meghalt, felesé- ] 
gél azonban hosszas kísérletezés után 

sikerült eszméletre téríteni.

Az asszony elmondolia a rendőri bizottság 
előtt, hogy amikor lement a pincébe, férje 
már eszméletlen állapotban a földön feküdt 
és a látványtól annyira megijedt, hogy el
ájult. Szerencséjére nem sokkal ezután a 
lakók észrevették a katasztrófát és igy őt 
még megtudták menteni az életnek.

VÉDEKEZZEK
Influenza Cs natha ellen 

fblögessc száját többször oapenta hígított 

/alar\ 
'•riőüeritö szerrel, mossa kezeli szorgalmasan 

Zölarx 
fertőtlenítő szappannal.
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A VÍGSZÍNHÁZBAN
A rendező és a művész átférje a házi főpróbán, 

amelyet a lovagiasság szabályai szerint intéztek el
A Vígszínház uj darabjának házi föpró- 

báján törlént ez a rendkívül komolynak in
duló incidens. Az affér főszereplői a kiváló 
rendező, aki munkája közben néha-néha 
ideges kijelentésekre ragadtatja el magát, a 
kiváló művész, akiről viszont kötudomásu 
az, hogy a rendezővel nem a legjobb lábon 
áll.

A Vígszínház újdonságának házi főpró
báján a színpadon tartózkodó művészek és 
az a néhány benfenles. akik a sötét nézőté
ren foglaltak helyet, éles és hangos szóvál
tásra lettek figyelmesek. A darab második 
felvonásánál tartottak, amikor a művésznek 
kutyákkal kell bejönni a színpadra. Ez a 
kutyabejövetel talán épp a kutyák hibájából 
nem sierűlt éppen úgy, ahogy azt a rendező 
joggal elvárhatta volna, éppen ezért a ren
dező ismételten és idegesen utasította a szí
nészt a jelenet megismétlésére.

Mikor ez már harmadszor vagy negyed
szer sem sikerült a rendező a próbák izgal
mában felkiáltott n színpadra:

— Bár mór ne látnálak!
A művész nagyot nyelt és azután harso- 

góan kiáltott:

— Ez már mégis szemtelenség!
A színház tagjai természetesen azonnal 

közbevetették magukat és békiteni igyekez
tek a veszekedőket. A békités azonban nem 
sikerült és este a színháznál szokatlan for
mák között ért véget a színész és a rendező 
háborúja.

Este ugyanis a rendező megbízásából

két párbajsegéd jelent meg a miivész 
öltözőjében, akik fegyveres elégtételt 

kértek megbízójuk részére.
A művész is megnevezte segédeit, akik az
után együttesen megállapították, hogy szol
gálati ügyben még a katonaságnál sem sza
bad elégtételt kérni és adni, különösen nem 
szabad a dolognak lovagias térre terelődni 
a színházaknál, ott. ahol a túlfűtött atmosz
férában s a perc izgalmában bizony gyakran 
súlyosabb sértések is röpdösnek a levegő
ben. A segédek az ügyet jegyzőkönyvileg el
intézték, amely a kölcsönös sajnálkozás 
alapján állott.

A darabnak, A királyi családnak, ilyen 
előzmények után, mint a színházi kabala 
ezt előírja, sikere is van a Vígszínházban.

AZ 0.1 SZÍNHÁZ
szenzációs premierje

Pénteken, február 22-6n

VAKARLAK
Honthy Hanna

5000 pengőre perelte
a Belvárosi Színházat

A választott bíróság a napokban dönt 
az érdekes pörben — Honthy Hanna a 

Király Színházhoz szerződik?
Csak tegnap zajlott le Gaál Franciskának 

a Fővárosi Opcrettszinház elleni pőre, amely 
alkalommal a választolt bíróság a színház
nak adott igazat és nem ítélte meg Gaál 
Franciska követelését, mára már egy sok
kal é.rdekesejib ügyben tettek bejelentést a 
Színész Szövetségnél és kérték választott bí
róság kiküldését.

Honthy Hanna, a Belvárosi Színház ki
váló primadonnája perelte saját színházát, 
mert a színház állilóan a szerződésben kikö
tött gázsijából 5000 pengőt nem fizetett ki.

s egyúttal választott biráiul a Vígszínház 
két érdemes színészét, Bárdi Ödönt és Mály 
Gcrőt nevezte meg. A színház is kijelölte 
választott biráit, azonban, úgy halljuk, hogy 
ítéletre még sem kerül sor, mert a békés 
megegyezésre vonatkozóan tárgyalások már 
folynak.

Itt említjük meg, hogy színházi körökben 
erősen tartja magát az a hir, hogy Honthy 
Hanna békés megegyezésének egyik feltétele 
az lesz, hogy a Belvárosi Színháznál szerző
dését felbonthassa. Amennyiben ebbe a 
pontba Beöthy László, a Belvárosi Színház 
igazgatója beleegyezik, úgy Honthy Hanna 
a Király Színházhoz szerződik.

Honthy Ilonná a választott bíróság sür
gős összehívását kérteVÍGSZÍNHÁZ

A királyi család
T A N <3 It i:M):
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SZIPÉCSÁRDÁS
Farkas Imre uj operettje

_____  városi szixai íz
II» A REGÉNYE

Gaál Franciskával

IRIANB1VÁSZON
________ TÍA « Y A H SZÍN HÁZ
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SZÍNHÁZI napló
A Városi Színházban hétfőn este mutatko- 

**z/k be a Denevér főszerepében egy fiatal 
pesti urilány. Falus Editnek hívják az 
operaszinpad uj feltünedező csillagját, aki
nek művészneve egy patrícius pesti orvos
család nevét takarja. Falus Editnek karri
erje tulajdonképen Bécsból indult ki. Egy 
bécsi társaságban, ahová Schatk Frigyes, 
a bécsi opera igazgatója is hivatalos volt, 
énekelt Falus Edit Tekintve, hogy a bé
csiek zenei dolgokban fürgébbek, mint a 
pestiek (különösen, hogyha magyarokról 
van szó), Schalk Frigyes másnapra színhá
zába kérette a fiatal urilányt. aki remegve 
és boldog izgalommal lépte át a bécsi opera 
kapuját. Schalk Frigyes mindjárt Bécsben 
akarta fogni a fiatal müvésznöjelöltet, aki
nek családja azonban ehhez nem járult 
hozzá. A fiatal leány családjával vívott 
hosszú harc után azonban elérte, hogy Pes
ten tanulhatott Gábor Józseftől és Dalnoka 
Viktortól, akik szintén a legnagyobb jövőt 
jósolták a fiatal urilánynak. A Városi 
Szinházbeli bemutatkozó fellépését tehát 
zenei körökben is a legnagyobb érdeklődés
sel várják. Könnyen lehetséges ugyanis, 
hogy Falus Edittel uj szoprán-csillaggal 
szaporodik a sivár pesti operaszinpad.

TJ jra érdekes vendéget kap Budapest. Jo- 
U sephine Baker, a híres mulatt revü- 
sztár kedden este Budapestre érkezik. Jo- 
sephine Baker a Royal Orfeum márciusi 
műsorában lép fel, de tekintettel arra, hogy 
Pesten különleges színpadi produkciót kí
ván teljesíteni, legalább tiz napi próbára 
van szüksége. Nagyon érdekes, hogy a világ- 
hirü táncosnő Pesten életében először drá
mai szerepben fog bemutatkozni. Pásztor 
Árpád a „Kék álarc" címen irt részére egy 
költőien szép játékot, amelyben Josephine 
Baker egy francia nevelőnőt játszik. Baker 
a darabban egy magyar kormányfőtanácsos 
család ötéves kisfiához jön nörsznek, igy 
groteszk és drámai szerep egész skálájára 
nyílik alkalma.
"ITaszarg Piri neve ragyogott fel ismét az 
* Andrássy-uti Színház uj műsorában. Ez az 

ellenállhatatlan komikai erejű fiatal művésznő 
Török Rezső mesterien megirt eggfelvonásosá- 
ban a színészi teljesítmény non plus ultráját 
produkálta. Vaszary Piri sikere az utóbbi évek 
egyik legnagyobb színészi eseménye. A pompá
san sikerült nagyszabású műsor másik mám- 
muthsikcre Gaál Francié, aki Nádas Sándor 
költőien szép életképében egy pesti kis csirke
fogó alakjában — ennivaló Az uj műsor a so
rozatos és kirobbanó sikerű darabok sorozata, 
amelyekben a ragyogóan szellemes Béke ff y 
László, a kétféle figurájában mindig kacagtató 
Kökény Ilona, a bűbájos Mcdgyaszay Vilma, 
(aki betegsége után ma lépett fel először), a 
kitűnő Faragó Ödön, Radó Sándor, a tehetséges 
Gyarmathy Marianne, Szász Lili, Stcfani Alicc, 
Szőke Böske. Krajnik Mária, Anday, Károlyi, 
a megnyerő Abonyi Tivadar, a mindig jő Peti 
Sándor és a dundus parasztszubrett szerepében 
Beké Alice arattak sikert.
jrj a másrészt nem mutatták volna be a Vigszin- 
VI házban a „Királyi család"-ot mint azért, 
hogy ennek a sereg jobbnál-jobb színészek alkal
mat adjanak a szereplésre — a Vígszínház 
máris megnyerte a csatát. A Vígszínháznak
azonkívül szerencséje is van; A királyi család 
mulatságos, kedves és finom darab, ha nem is a 
legnagyobb igényű. Varsányi Irén halad a sze
replők élén, csengő hangjának ezüstharang 
(át megbabonázva hallgatja a közönség. Rajnay 
Gábor egy Douglas Faírbanks-szerü figurával 
nyújt az eddigiektől teljesen különálló alakí
tást. Góthné Kertész Ella pedig ragyogó humo
ráról és nagy drámai erejéről tett ismételten fé
nyes tanúbizonyságot. Góth Sándorra más jel
zőt nem lehet használni, mint hogy kitűnő Gár
donyi Lajos remekelt, Makiári Zoltán, Gazsi 
Mariska, László Miklós az előadás erősségei. 
Ugyanezt nem mondhatjuk Zombory Mercedes- 
ről, aki gyenge szerepében gyengének bizonyult.

AZ ORSZÁGOS 
1PAR0SSZÖVETSÉG
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I HÁZIIPARI ÉS IPARMŰVÉSZETI
nyilvános

IPARI TANFOLYAMAIT
IV, Krlstő!-tér8 — Teleién: Aut. 817-56

megnyitotta

TANFOLYAMOK:
i NÖt felsüruha szabás, varrás és kreálás

Gyermekrnhn szabás, vnirás és kreálás 
Fehérnemű szabás, varrás és kreálás 
Ntfikulap készítés és díszítés

i Ezen tanfolyamok bármelyikére beiratkozni
| naponta d. e. 0—12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig lehet

Mérsékelt tandíjak
IxözÜsztvtselők családtagjainak kodvezményes tandíjak

D oross Elemér, a fiatal írógárda egyik 
& legtehetségesebb tagjának darabjára ké
szül az Uj Színház. A fiatal iró, aki novellái 
val és apró színpadi darabjaival már ré
gen felkeltette maga iránt az érdeklődést, 
ezúttal a „Vakablak" cimü első, egész estét 
betöltő darabjával debütál. A Vakablak a 
nyomortanyák drámája. A professzionista 
bűnösök közé vezet színmüvével, de az egé
szen különös és egyénien felfogott szatíra
humor hangján íródott meg. Boross Elemér 
darabját a legnagyobb szeretettel próbálják 
az Uj Színházban. Főszerepét Justh Gyula 
és Orsolya Erzsi alakítják, akik a „Tüzek 
az éjszakában" cimü darabban is rászol
gáltak erre az clőlegcs bizalomra. Justh 
Gyula egy tragikomikus bűnöst, Orsolya 
Erzsi pedig egy rablógyilkos leányt játszik. 
A hét legérdekesebb színházi eseménye fel
tétlenül az Uj Színházban zajlik le.

óth Sándort, a Vígszínház kiváló mű- 
'■Jr vészét nagy gyász érte. Tegnap este 
meghalt az édesanyja.

A humor és a vigság jegyében kitűnő 
kabaréműsort adott a Terézköruti 

Színpad. A műsor két gerince természetesen 
Salamon Béla és Nagy Endre. Noti Károly 
darabjaiban Salamon Béla remekelt. Ez
úttal külön kell megemlékezni a Salamon- 
darab másik férfi főszereplőjéről. Romlás 
Vilmosról, aki most is bebizonyította, hogy 
a színház egyik erős oszlopa. Rajna Allcet. 
a pompás Gárdonyi Lajost, Posner Magdát 
és Berky Böskét és a színház törzsgárdáját 
teljes elismerés illeti. Nagy Endre konfe- 
ransza élmény.
jl/T árcius 1-én ad uj bemutatót a Magyar Szin- 

ház. Uj darabjával az Agglegény apából 
lett „Törzsfőnök"-kel már sikert aratott, a szí
nészeknél. Soha színészek nagyobb elragad
tatással nem beszéltek színdarabról, mint erről, 
ahol a lehető legragyogóbb szerepek kínálkoz
nak a legkisebb szereplőnek is. Hegedűs Gyula 
is végre kitűnő szerephez jutott. Gombaszögi 
Ella, Ncményi Lili, Zala Karola, Kemény Erzsi, 
Dénes György, Jávor, Balassa Jenő (az utóbbiak 
a fiatal gárdából) Z. Molnár és Körmendg ját
szók a Törzsfőnök figuráit.
7í/fa délelőtt a Zeneakadémiában Dolmányt 

Ernő vezénylésével főpróbája volt a flil- 
harmonikusoknak. Horoudtz Vladimír zongora
művész közreműködése és a filharmóniai együt
tes teljesítménye sikert aratott.
A tél folyamán filmkörökbcn erősen hangoz- 
** tatták, hogy a kiváló magyar származású 
amerikai filmrendező, Cserépy Arzén, tavasszal 
Pesten nyélbeüti a nagy Attila-filmet. Magyar- 
német-angol és francia pénzcsoportokról be
széltek. akik a majdan elkészülendő „Attila"- 
fllmet finanszírozták volna. Értesülésünk sze
rint, az „Attila"-film ügyében bármennyire sür
get is az idő, még semmilyen döntő lépés nem 
történt. Nem tudjuk, hol a hiba, kinél a’-'- ’’ 
meg a dolog?

HEGEDŰT!
vaia i Int az összes bengszerek legolcsóbban ffif

REIYIÉNVI ffllHDLV 
zenemű vészét! főiskola házi hangszerésze szillíL 
Budapest, uis Kiraiv-uica az. szói,.

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

Újra Reginaid Denny 
a Palace filszinház csütörtöki műsorának a 
sztárja. A népszerű és közkedvelt amerikai 
vigjátéksztár ezúttal is egy rendkívül mulatsá
gos vígjátékban fogja megkacagtatni a Palace 
filmszínház közönségét Az uj vigjátékának a 
címe: „Denny és a nők." A Palace filmszínház 
a hóviharok és a szénmizériák szomorú heté
ben nagyon helyesen nevettetni akar. Másik 
slágere is vígjáték. Mary Prévost, a legkedve
sebb és legeredetibb amerikai vigjátékszinésznő 
„Mary a Riviérán" cimü rendkívül mulatságos 
vígjátékot tűzte műsorára. Természetesen nem 
feledkezik meg a Palace nagy műsora a közked
velt. „Ferkó“-ról, a bűbájos gyerekszinész ap
róságról, akinek népszerűsége Pesten már 
Jackic Coogan egykori népszerűségét is túlha
ladja.

T2 asdrnap délután a Magyar Színházban tar- 
v tolta első vizsgaelőadását az Országos Szi- 

nészcgycsűlet iskolája. A Darászfészek cimü 
darabot játszották, amelynek keretében Hajdú 
Icának, Lovag Miminek. Faragó Mártának, 
Pallók Erzsinek, Orosz Katónak, Popper Ernő
nek és Ungvári Endrének nyílott alkalma ké
pességeinek bemutatására. A közönség sokat 
tapsolt a jövő szinészgcncráció tehetségesnek 
induló tagjainak.

Most már kétségtelen leg' j

MISS AMERIKA
FŐVÁROSI OPERETTSZIS’IIÁZ

SZÍNHÁZI SZENZÁCIÓJA

flz Andrtssy-uii Színház
uj ní soK i
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Sok az „ismeretlen**  név 
a válogatott csapatban, 

amely azonban teljes mértékben bírja aközbizalmat
A hetek óta fenyegetően közelgő francia

magyar válogatott mérkőzésre tartott elő
készületek után, vasárnap este elérkezett az 
utolsó pillanat, amikor össze kellett állítani 
azt a csapatot, amely hivatva lesz vasárnap 
revánsot adni a „gloire“ nemzetének leg
utóbb elszenvedett 13:1 arányú katasztró- 
fális vereségért.

A szokatlan korai időpontban kitűzött 
mérkőzés szokatlanul nehéz feladat elé ál
lította dr. Földessy János szövetségi kapi
tányt, aki úgyszólván kizárólag az általa 
rendszeresitett szövetségi tréningek tapasz
talataira volt utalva a döntő pillanatban, 
miután a vasárnapi mérkőzéseken látottak 
megnyugtató támpontot nem nyújthattak.

Az összeállítás a következő:
Benedek (Beneda) — Fogoly II. (Fogl), 
Dudás — Borsányl, Bukóval (Bukovl), 
Berkcssy — Török (Ströck), Takács 
II„ Kalmár, Híres (Hirzer), Titkos 

(Ticska).
Tartalék: Dénes, Senkey I., Túrái.
Az összeállítás után alkalmunk volt be

szélni dr. Földessy János szövetségi kapi
tánnyal, aki a csapatról a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Mindenekelőtt véglegesíteni szeret
ném, hogy

n jövőben válogatott játékosaink ma
gyar névvel induljanak a csonka hazán

kat reprezentáló küzdelmekbe.
A múltban gyakran fordult elő, hogy csa

patunk teljes egészében idegen hangzású 
nevekből állott, ami külföldön sok szóbe
szédre adott alkalmat. Ezt szeretném meg
akadályozni ezen szándékommal és mivel 
jelen esetben könnyen találtam megfelelő 
neveket,

a csapat magyar hangzású nevekkel in
dul útnak.

Ami a csapatot illeti, már az őszi for
máknak megfelelően

a legnehezebb feladat volt részemre a 
védelem összeállítása.

Beneda az ősz végén legjobb kapusunk

Gyöngén szerepelt a futball- 
„nehézipar" a szövetségi kapitány 

tegnapi csapat szemléjén
A Hangária 4:4, a Ferencváros pedig 3:3 arányban döntetlenül 
végzett a Pesterzsébet, illetve a 111. kerületi FC ellen. — Újpest 
csapata könnyen győzte le a Nemzetit. — A Budai 33-as gól

rekordja a Józsefvárossal szemben
A hetek óta tartó szibériai hideg után a hir

telen beállott enyhülés lehetővé tette, hogy 
csapataink vasárnap bemutatkozzanak a kö
zönség előtt. A bajnoki fordulót már a hét ele
jén a szezon utolsó vasárnapjára halasztották, 
szorgos munkáskezek pedig az egész hét folya
mán serényen dolgoztak, hogy a két nagy
pályát a vasárnapi játékra alkalmassá tegyék.

Ez részben sikerült is, csak az utolsó mérkő
zések második félidejében beállott fagy tette 
alapos próbára a játékosok „állóképességét". 
A közönség csakhamar feltalálta magát az

Nem ment bajnoki pontokra a játék, mégis bajnoki 
hangulat uralkodott az üllői-uti pálya tribünjein

Két mérkőzés került döntésre az FTC-pályán. 
Az eredetileg 2X30 percre lenézett mozgás- 
tréningek szabályszerű mérkőzésekké nőtték ki 
magukat.

A Kispest—Vasas
mérkőzés eklatáns bizonyságot szolgáltatott 
amellett, hogy a kondlcióbeli differencia mi
lyen eredményi hozhat.

A Kispest 5:1 (3:0) aránybnn fölényesen 
bánt el ellenfeleivel, 

de ez az öt gól nem jelentette azt, hogy Kis
pest ténylegesen ennyivel jobb lett volna ellen
felénél. A kispesti fedezetsor klasszissal múlta 
felül a Vasasét, csatársora a kapu előtt sokkal 
határozottabb volt, védelme biztosabb lábakon 
állott. A Vasasok fedezelsora sokszor teljesen 
eltűnt a mezőnyben, védelme sokszor kiha
gyott, mig csatársora átütő erő nélküli volt, 
bár sok jó helyzetben csuk a szerencse men
tette meg Kispest kapuját.

A győztes csapatban egyébként Dudás, Pur- 
ezcldt, Raix, Presovszky és Kiss, a vesztesben 
Sztilik, Rottler. Remmer és Himmer voltak jók.

Az 5. percben Presovszky kicselezi a Vasas
védelmet és védhetetlcn gólt lő. A 25. percben 
luftot rúg, Presovszky kiugratja Paczolayt, aki 
DrTKAjOJUSYTxakorvos 
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volt, most sem csalatkoztam benne, Dénes 
ugyanakkor visszaesett, de kondíciója most 
is kifogástalan. A fiataloknak — Acht, Szü
lik — még mérkőzéseken kell bizonyíta
niuk formájukat.

— Nehéz helyzet elé állított a hátvédpár 
összeállítása, azonban az a nagy lelkesedés, 
ahogy Fogoly II. készült, erre a mérkőzésre 
és ahogy elérte régi nagy formáját és a sé
rüléséből felépült Dudás formája indokolt 
tá tették ennek a kipróbált párnak a beál
lítását.

A fedezetsorban
Bukovl és Berkessy velélytárs nélkül 

állnak,
Fuhrmann jelenlegi kondícióját nem talál
tam kielégítőnek és igy

Borsányl mellett kellett döntenem.
A csatársorban a két ,,fiatal“ Kalmár és 

Titkos sorozatos mérkőzéseken bizonyítot
ták be, hogy méltók a bizalomra. Túráit be
tegsége visszavetette és igy nem kerültem 
abba a helyzetbe, hogy sokáig gondolkoz
nom kelljen. Takács II. és Híres, a régi, 
megbízható erők, Török visszaeséséből ki
lábalt és visszanyerte régi formáját.

Tagadhatatlan, hogy mcccstréning tekin 
tétében nagy előnyt kell adnunk a franciák
nak, de

ha a csapat minden egyes tagja útérzi 
a mérkőzés fontosságát, 

lelkesedésével, technikai tudásával és ami 
a legfontosabb,

győznlakarásával olyan játékot és győ
zelmet arathat, amelyre fel fog figyelni 

a „világ fővárosa!"
A válogatott csapat szerdán délután 

órakor az Üllői-uti pályán könnyű tréning
mérkőzést játszik a Népjóléti SE csapatá
val. Utána megbeszélést tart a kapitány és 
csütörtökön délután 4 órakor a Keleti pá
lyaudvarról útnak indul a csapat, amelyet 
a kapitányon kívül a Labdarugószövetség 
részéről Fischer Mór alclnök, Kenyeres Ár
pád főtitkár és a PLASz részéről Vigh De 
zső alelnök kísérnek, 

adott helyzetben, sűrű tapsokkal és tetszés
nyilvánításokkal kísérte a játékosok bukdácso
lását, de helyenként a vérbeli futballprodukció- 
kat is és sokszor olyan parázs hangulatot te
remtett, amilyen a pontokra menő ligabajnok 
küzdelmekben is alig akad.

A hónapok óta pihent és forralt borral 
bőven önfözgetett torkok jóízű bemondá
sokkal fűszerezték az egyébként sima lefo

lyású vasárnapi mérkőzéseket, 
amely máris bővelkedett meglepetésekben.

a második gólt lövi. Az utolsóelőtti percher 
Kiss beadásával Fürstner a kapuba sétál. — 
csúszott Szülik mellett a hálót éri. a 33. perc- 
Hclycsere után az 5. percben Dán lövése az él
ben Himmer egyedül lefut és 4:l-re javít. A 
39. percben Dudás szabadrúgásából Fürstner 
beállítja a végeredményt.

A Ferencvároe—ül. kér. FC 
összecsapása híven követte a tradíciókat. Ele
iétől végig élénk játék, percenként adódó ve
szélyes helyzetek, hnt gól, néhány kemény belő
ni enés, izgalom a tribünön, tüntetés a „bíró" 
ellen és végeredményben

Takács TI. sérülése, amely a válogatott 
meccs előtt szerencsére nem bizonyult ko

molynak.
A 3:3 arányban döntetlenül végződött mér

kőzésen
■ Ferencváros léplen-nyomon csillogtatta 

technikai képzettségét.
amely néha határozott fölényt jelentett szá
mára anélkül, hogy ezt kihasználni tudta 
volna. A Takács—Hungler II. hátvédpár haj
meresztőén bizonytalan volt, de Papp már lé
nyegesen stabilabbá tette. A komplett fedezet
sör néha ragyogó eleganciával oldotta meg 
feladatát, de a passzolási tudománya gyakran 
beleveszett az egymás közötti labdatologatásba. 
Ezt megérezte a csatársor is, amelynek gyak

ran kellett hátrahuzódni a labdáért és ezekben 
a formációkban csak Fuhrman, helyenként Bu
kovl, Takács IL, Koszta és a lendületes Kohut 
játéka jelentett abszolút értékel. Túrái nem 
fitt, Szedlacsek pedig teljesen kikapcsolódott a 
játékból.

A Hl. kerület ereje gyorsaságában és álló
képességében rejlett. A labdára való gyors star
tolás a fedezetsort az átlagteljesítmények fölé 
emelte, de általában az egész csapat top kon 
diciól árult el, amellyel idén is komolyan szó 
molni kell vezető egyesületeinknek. Két Ízben 
is megszerezte a vezetést és bár az utolsó per
cekben ki kellett engedni kezéből a győzelmet, 

döntetlen eredménye felér győzelemmel is, 
hiszen a második félidőben öt friss embert 
beállított Ferencvárossal szemben érte el.

Egyénileg Senkey I., Magyar, Hauser, Bross- 
ler, Konyor és Lengyel tűntek ki, de a többie
ket is teljes elismerés illeti lendületes és lel
kes játékukért.

Az 5. percben Kohut bombáját Neuhaus 
kiüti, a befutó Takács II. megszerzi a veze
tést. A 12. percben Drössler kiáltó offszájdról 
indul és közelről kiegyenlít (1:1). Nemsokára 
Lengyel áttör, a lövés pillanatában Hungler II. 
elbuktatja, a 11-esből Konyor megszerzi a ve-

A Hungária-uton még forralt borral sem lehetett 
bajnoki hangulatot kelteni

A program nagyobb része a Hungária-uton 
folyt le ahol körülbelül 3000 néző kísérte 
figyelemmel a három barátságos mérkőzés moz
zanatait. Itt csaptak össze a Budai „33“-as a 
Józsefvárossal, az Újpest a Nemzetiuel és a 
Hungária a Pesterzsébeti Húsossal. Mindegyik 
mérkőzés nagy gólaránnyal végződött az irreá
lis pályán s a góloknál sűrűbben csak a játé
kosok hullottak.

Nagy meglepetést keltett a Hungária 4:4 
arányú döntetlenje 

az igen gyenge partnernek tartott Pesterzsébeti 
Húsossal szemben. A Hungária különösen a 
védelem összeállításával kísérletezett, legény
sége igen kényelmesen, óvatosan mozgott s igy 
a hosszú túra utáni kíváncsian várt, első honi 
szereplése nagy csalódást keltett. Védelmében 
Fehér csapnivalóan rossz volt, két gól kifeje
zetten az ő hibájából eredt. A kipróbált három 
hátvéd között az egyik rosszabb volt, mint a 
másik. A hnlfsorban mindig volt hézag, ame
lyen keresztül könnyedén tört át a fürge Pest
erzsébeti Húsos csatárlánc. A csatársor játé
kába csak Kalmár és Hirzer egyéni akciói vit
tek szint és eredményességet és fel-fellobbanó 
akarásukkal ők tették eldöntetlenné n játékot. 
A másik három csatár, amennyire lehetett, ki
vonta magát a küzdelemből. Annál szebben és 
lelkesebben harcolt a Pesterzsébeti Húsos, 
melynek játékosai lankadatlanul űzték a lab
dát. ök voltak a tulajdonképpeni kezdeménye
zők, ők alkalmazták az összjáték fegyverét s 

minden csapatrésze többet nyújtott, mint a 
nagy ellenfélé.

Megérdemelték volna a győzelmet, amit az 
utolsó percek könnyelmű hangulatában enged
tek ki kezükből. Természetesen arra nem alkal
mas körülményeinél fogva a mérkőzés, hogy 
belőle a Hungária jövő játékára vonatkozólag 
komolyabb következtetéseket vonjunk le.

Az I. félidőben a Pesterzsébeti Húsos nagy 
lendülettel fekszik bele a játékba. Többet tá
mad, de a kapu előtt megtörik. Hirzer és Kal
már akciói veszélyesebbek, de ők rossz lövé
sekkel fejezik be a legkedvezőbb helyzeteket 
is. A Pesterzsébeti Húsos szerzi meg a vezetést, 
Schuck átadásából Welsz révén (1:0). Rövid 
idő múlva Hirzer Haar átadásából kiegyenlít.

A II. félidőben a Hungária az egészen tehe
tetlen Vogel—Skarka hátvédpárral áll ki s hi
bájukból a Pesterzsébeti Húsos támadásai

Kauser István nyerte a gyors*  
korcsolyázó-bajnokságot

Műkorcsolyázó bajnokok: Lápócsí Sándor, Levitzky Piri 
és az Orgonísta-Szalay-pár

A mfijégpáyán vasárnap délelőtt 2—3 fokos 
hidegben kezdődtek és a szénntéri pályán dél
után 3—4 fokos melegben fejeződtek be Ma
gyarország gyors- és műkorcsolyázó-bajnok
ságai. Bár az ölezermétercs távon Erdélyi bi
zonyult a legjobbnak, a tehetséges

Kauser István biztosan nyerte a bajnok! 
elmet.

A férfi műkorcsolyázó-bajnokságban a védő 
Lápócsy Sándor győzött, maga mögött hagyván 
Wlttmunnt, aki szenzációs kürjével keltett nagy 
feltűnést.

A hölgyek közül Levitzky Piroska bizonyult 
a legjobbnak, mig a páros műkorcsolyázó-baj
nokságot a favorit Orgonista—Szalay-kcttős 
nyerte.

A korcsolyázó-bajnokságok részletes ered
ménye:

Gyorskorcsolyázó-bajnokság.
Bajnok: Kauser István 159.90 ponttal. 2. 

Kimmerling 161.01 pont. 3. Erdélyi 162.94 
pont (A vasárnap lefutott 5000 méteres baj
nokság eredménye: 1. Erdélyi 9 p. 26.4 mp. 2 
Véta 9 p. 32.3 mp. 3. Kauser 9 p 329 mp. 4. 
Kimmerling 9 p. 40.8 mp. 5 Tóth 9 p. 41.2 mp 

Férfi műkorcsolyázó-bajnokság.
Bajnok: Lápócsy Sándor SSÜ.fífí pont. 2. Witt- 

mann 330 58 pont. 3. Szcndrő 303 pont.

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

zetést. A 25. percben Koszta Senkey I. kifeszi- 
tett lábán átbukik, a 11-esből Tarai lövését 
Neuhaus védi*  A 33. percben Senkey I. a fel
vonalnál elcsúszik. Takács II. kitör, középre 
ad, a befutó Kohut kiegyenlít (2:2). A 40. perc
ben Kovács lefutja a Ferencváros védelmét*  
beadását Lengyel a hálóba lövi — A máso
dik félidőben a Ferencváros Hangival, Pappal, 
Ly kával, Obitzcal és Toldival áll fel, a játék 
élénkebb, de tartalomban messze elmaradt aí 
első félidőtől. A Ferencváros nagy erővel tá
mad, a keriilctieik lelkesen védekeznek. A 30. 
percben Senkeg I. belép, Takács 11.-őt harc
képtelenné teszi aki elhagyja a pályát. Végre 
a 37. percben Kohut lövése Neuhaustól Tumt 
elé pattun, akt menthetetlenül kiegyenlít.

mind gyakoribbak és eredményesek lesznek', 
Karazsi juttatja vezetéshez csapatát, aki le
futva, Fehér kezet között hálóba juttatja a 
labdát (2:1). Közben a szövetségi kapitány kí
vánságára Beneda védi a Pesterzsébeti Húsos 
hálóját, de pár szép védés után ő sem tudja 
megakadályozni a Hungária kiegyenlítő gólját. 
Hirzer lövését kivágja ugyan, de azt Barátky a 
kapuba vágja (2:2). Ismét egészen leóll a Hun
gária s igy a Pesterzsébeti Húsos gyors egy
másutánban két gólt szerez Lyka, illetőleg Mes- 
tyanek révén és Fehér hibájából (4:2). Az utol
só percekben Hirzer és Kalmár finisbe fognak. 
Hirzer egyéni játékkal a leálló védelem mellett 
közelről gólt lő (4:3) Kezdés után Kalmár jut 
a 16-oson belül kitűnő helyzetbe, de gáncsol
ják. A 11-est Hirzer fölé lövi. A kiegyenlítést 
az utolsó percben Kalmár szerzi meg, aki a 
félpályáról megszökik s a kifutó Berecki mel
lett nyugodtan a kapuba teszi a labdát.

Az Újpest—Nemzeti-mérkőzést 6:3 (2:1)
arányban a jobb kondíció és felkészültség 

döntötte el az Újpest Javára.
Újpest győzelme teljesen megérdemelt és 

meglehetősen könnyű veit, ami a csatársorok kö
zötti klnsszisdiffercnciánnk tulajdonítandó. A 
Nemzeti csak az I. félidőben volt komoly ellen
fél, az első negyedórában veszélyes is volt, de 
fokozatosan csökkent cllentállása és a II. fél
időben egészen összeesett. Máris nagyon gól
képes formában van Újpest csatársora és vé
delme is munkaképes A Nemzeti csapatán na
gyon érezhető a téli pihenő.

Az első negyedórát a Nemzeti fölénye uralta. 
Rémay II. megszerzi a vezetést, amit azonban 
nem sokáig tartanak, mert Auer kiegyenlít, sőt 
Spitz góljában Újpest fokozódó fölénye pozitív 
kifejezést is nyer.

A II. félidőben nz Újpest-rohamok mind sü« 
rübbek, a Nemzetié mind gyérebbek lesznek. 
Cétényi ugyan kiegyenlít, de Újpest Ströck és 
Spitz lövésével kétgólos előnyt szerez. Kautzky 
4:3-ra szépít, de ezzel megadja a Nemzeti ma
gát és Spitz, majd Auer az Újpest javára beál
lítják a végeredményt.

A llungárla-uti pálya harmadik mérkőzése 
a Budai „33"-as és n Józsefváros között 

folyt le. Az első ligabeli Budai „33“-as kőny- 
nyen, galoppban lépte le második ligabeli jÓ- 
képességű ellenfelét s 4:0 félidő után 13:1 ará
nyú rekord győzelmet aratott.

Hölgy műkorcsolyázó-bajnokság.
Bajnok: Levitzky Piroska 309.91 pont. 2. 

Tóth Sylvia 289.75 pont. 3. Révay Erzsébet 25G 
pont.

Páros műkorcsolyázó-bajnokság.
Bajnok: az Orgonista—Szalay-pár. 2. a Rol

ler—Szabó-pár, 3. a Philipovics—Dillingcr- 
pár.

Bácsalmási kitűnő tormáját 
a BEAC íedetfpályaversenye 

igazolta
Á BEAC vasárnap délután a Nemzeti Torna

csarnokban rendezte meg fedett-pályaverse- 
nyét. A versenyen, amely beharangozta a kö
zelgő atlétikai szezónt, csak főiskolások indul 
tak.

A verseny legértékesebb eredményét Bácsal
mási (BEAC) érte el, aki 13 m 43 cm-t dobott 
súllyal Eredménye kitűnő formáját igazolja 
éa különösen értékes azért, mert háromhete*  
súlyos betegsége sokat ártott kondíciójának. 
Mögötte Tóth (MAFC) 12 m 41 cm-el második, 
Sírnék (TFCS) 12 m 24 cm-el harmadik.

Magasugrásban 1. Tóth (LASE) 170 cm, 2. 
Lechner (LASE) 165 cm, 3. Balőzsy 165 cm.

Helyből távolugráshan 1. Czakó (BEAC) 29fl 
cm, 2. Molnár (BEAC) 2Q1 cm, 3. Sírnék 
(TFSC). 279 cn,
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Nem történt döntés 
a futballvilágbajnokság 

ügyében
i Béta, február 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 
lése.) Vasárnap tartották meg Becsben nz 
Európa-kupabizollsúg értekezletét, amelynek 
legfontosabb tárgya nz 1930. évi első futhall- 
világbajnokság színhelye feletti határozathoza
tal volt. Az értekezleten mngyar részről Fodor 
Henrik dr., n PLASz főtitkára jeleni meg.

A bennünket legjobhnn érdeklő fent! 
tárgyhun n konferencia nem hozott dön
tést, nyitva hagyván nz ügyet a madridi 

konferencia számára,
Amelyet május havában fognak megtartani.

VC) 3

Kálnitzky Gusztáv győzött 
a Tiszti Vívó Club lóversenyén 
. Nagy érdeklődés mellett indultak meg szom
baton a Tiszli VC. hármas összetolt —- tőr-, 
kard- és cpéc-vivóversciiyének küzdelmei. A 
25 jelentkezőt öt csoportba osztották. A dön
tőbe a következő versenyzők kerüllek:

I. csoport; Hajdú János dr., Bogon Albert, 
Mci.szlingcr Róbert. Páll András és Dingfelder.

II. csoport: Kálniczky Gusztáv, Dunay Pál, 
Nagy Mihály, Idrányi, ílúgcr Jenő.

///. csoport: Pillér György, Apáthy Jenő, 
Dávid József, Mciszlingcr Egon, Székely László.

IV. csoport: Wilz Pál, Nagy Ernő, .Horváth 
József, Bucskó Jenő, Jcncy Kálmán.

V. csoport: llatz Oltó, Tóth Péter dr, Arvay 
Béla, Hchs László. Szelényi Géza dr.

A döntő küzdelmekre ,
vasárnap este került a sor. Hatalmas küzdelem 
volt a döntő-küzdelmek során Kalniczky Gusz
táv és Hajdú János közölt.

A győzelmet 5:4 arányban Kálniczky Gusz
táv nyerte meg

8 győzelemmel, mig Hajdú János ugyancsak 8 
győzelemmel a második helyre került. A he
lyezési sorrend a következő:

Győztes: Kálniczky Gusztáv (Tiszli 
győzelemmel.2 ... -

£
4.
5.
6.
7.
R. 

aránv 49.
9. Apáthy Jenő (BBTE)
10. Nagy Ernő (MAC.) 1

A BEAC kardesapafa összes 
ellenfeleit legyőzte a II. osztályú 

kardcsapatba'nokság 
küzdelmeiben

Vasárnap a késő esti órákban fejezték be a
II. osztályú kardcsapatbajnokság küzdelmeit.

A legjobb esnputnak u BEAC együttese bi
zonyult, amely összes ellenfeleit legyőzve, 
6 ponttal birtokába került a csapatbajnok

ságnak.
A győztes csapat tagjai: Mislcy dr., Gözsy, 

Vujeidch dr., Szilassy, Horváth, valamennyien 
a Gerenlsér-iskola tanítványai.

A helyezésekért a MAC, nz FTC és a BSE 
"harcoltak.

Hajdú János R gy.
Tóth Péter dr. (MAC) 7 gy.
Pillér György (MAC) 7 gy. 
Dunay Pál (BBTE) 5 gy.
Witz Pál (MTK) 3 gy., tussarány 38. 
Hatz Oltó (Tiszti VC) ‘
Bogon Albert (Tiszti

3 gy., tussarány 39. 
VC) 2 gy., tuss-

2 gy., tussarány 41. 
győzelem.

Vasárnapi sporthírek
X A berlini internnclonúlls vlzlpólótoma va

sárnapi küzdelmei során Németország 8:l-rc 
győzte le Franciaországot. A meccs hőse a né
met Amann oolt. A Berlin—London városközi 
mérkőzés 5:5 (4:2) arányit döntetlent eredmé
nyezett. Ma n London—Párizs városok közötti 
mérkőzés kerül sorra.

X A VÁC álarcos jelmezes bálja. Serényen 
készülődik a Vivő es Atlétikai Club tornászai
ból és turistáiból alakult 100 tagit férfi és 100 
tagú női rendezőgárda a március 2-án, szom
baton este tartandó álarcos jelmezbál előkészí
tésében. A bál iránt már most őzt a fokozott 
érdeklődést tanúsítják, mint általában a VÁC 
minden rendezménye iránt. Az estélyt nz Erzsé
betvárosi Kör Dohány-utca 70 sz. alatti helyi
ségeiben tartják meg. Meghívókat korlátolt 
számban jegyez elő a báliroda a VÁC klubhe
lyiségében (klauzál-ulcn 30 sz. nlntt este 0—8) 
és a tornateremben (Abonyi-ulca 7. sz. alatt).

X A norvég Andersen uj siugrósónerekordot 
Aliitól! fel Innsbruckban az Isclbcrg-sáncon. 
Az uj rekord: 63 ml

X A prágni Slnvln 3:3 (1:1) arányú döntet
lent ért cl Párizsban nz Ollmpic ellen. Bár a 
csehek jobbak voltnk, a jövő vasárnapi váloga
tott mérkőzés szempontjából határozottan fel 
kell értékelni a franciák tudását.

X Elmaradtok nz összes vnsárnnprn kitűzött 
mérkőzések Bécsben a nagy hó és hideg miatt.

Alaptttatott IBM

I.F.GOLCSOnPAP..
LKU8ZEBB

t.EOJOBBPAP.
Kárpitosam, vas- 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

GHinF.R .14^08
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ZaulOtnjst 4' till. elleniben po-tsn Mnaentts kaidul
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A pofozkodöt felmentették —
Feltűnést kellő kínos incidens játszódott le 

nemrégiben a törvényszék folyosóján, amely
nek folytatása most zajlott le a bíróság előtt

A mull óv végén Hoffmann Dezső dr. ügy
véd egv ügyfele megbízásából pert indított Pé
ter/? Jenő főmérnök ellen. A tárgyalás napján 
a törvényszék folyosóján Péter fi felelősségre 
vonta dr. Hoffmann ügyvédet, aki állítólag rá
galmazó híreket terjesztett róla. Rövid össze- 
.‘zólnlkozás ulán

Péteri! súlyosan Inzultálta az ügyvédet. 
Hoffmann dr. durva becsületsértés vétsége 
miatt feljelentést tett Péterfl ellen. Tegnnp tár-

A lyoni kórház magyar főápolónője 
a francia esküdtbiróság előtt

Börtönbe juttatta a honvágy Marsovszky Józselnét, 
az egykori irancia-hadiiogolynőt

A napokban a lyoni esküdtszék egy özvegy 
Marsovszky Józscfné nevű magyar származású 
asszony ügyében hozott Ítéletet. Az asszonyt 
lopás bűntettével vádolták, mert az egyik lyoni 
közkórházban, ahol mint főápolónö teljesített 
szolgálatot, több betegnek értékes tárgyait el
lopta és azokat értékesíteni akarta.

Az esküdtszék elölt érdekes és regénybeillő 
karrier bontakozott ki az asszony vallomásából 
és a vizsgálat adataiból.

özv. Marsovszky Józscfné a háború alatt 
került francia földre.

A háború kitörésééig egy nyugat magyarországi 
városban élt férjével, aki olt polgári iskolai 
tanár volt. A háború kitörése Marsovszky Jó
zsefet is elszólitotta nyugodt polgári életéből, 
A férfi a frontra ment, mint tartalékos hadnagy, 
az asszony pedig ápolónői szolgálatra jelentke
zett. Először egy budapesti hadikórházban dol
gozott, majd pedig merészebb feladatra vállal
kozott és egy kórházvonatra kérte beosztását. 
1910-ban az asszony a nyugati frontra került 
és a második máméi ütközet után a nagy né
met visszavonulás alkalmával

francia fogságba került.
Férje, aki ekkor az olasz fronton harcolt, hosz- 
szu időn át semmiféle értesítést nem tudott 
kapni feleségéről. 1918-ban azután ismét ta
lálkozott a házaspár. Az asszony visszajött a 
francia fogságból, de idehaza lesújtó hir fo
gadta: férje, akit már több mint egy éVe nem 
látott, súlyos sebesüléssel feküdt Budapesten 
és amikor felkereste, feltűnő hidegséggel fo
gadta rég látott feleségét. Csakhamar kiderült,

Az anyasziv modern balladája...
Egy délamerikai magyar ember spiritiszta szeánszon tudta meg elhunyt 

felesége szellemétől, hogy Magyarországon élő leánya halálos beteg
A spiritizmus már eddig is számos olyan ese

tet produkált, amelyekre emberi ésszel nehéz 
magyarázatot találni. Most ismét egy olyan cso
dálatos dologgal szolgált, amely bizonyára 
gondolkodóba fogja ejteni azokat, akik * * 
mikép is foglalkaznak a spiritizmussal.

Béhcll István nagyváradi cipészmesler még 
a háború előtti években, 1912-ben kivándorolt 
Dél-Amcriknba. Kétéves kislánykáját, Alicet, 
miután felesége a gyermek születésekor meg
halt, gazdasszonyára bízta, akinek megfelelő 
pénzösszegei adott addig is, mig Dél-Amcriká- 
ból majd pótoljn a leányka neveléséhez 
séges anyagiakat. Béhcll István bejárta 
Amerika nagyobb városait s végül

Bucnos-Alresbcn telepedett meg.
Mestersége a cipészség volt, de ezzel nem 
dott zöldágra vergődni, ezért előbb a borbély- 
ságot, majd a cukrászipart próbálta meg s en
nél is maradt. Hosszú évek fáradhatatlan mun
kájával sikerült annyi tőkét összekuporgatnia. 
hogy önálló vállalkozásba foghatott. Béhcll 
cukrászüzeme virágzásnak indult, úgyhogy tu
lajdonosa a világháború utáni években

u délnmerlknl főváros egyik leggazdagabb 
polgúránnk számított.

Béhcll szabad idejében rendkívül sokat foglal
kozott okkult tudományokkal, megjelent nz 
ottnni társaságok által rendezett szeánszokon, 
sőt maga is rendezett ilyeneket Rövid idő 
alatt teljesen rabul ejtette a spiritizmus, amely
nek meggyőzödéscs hívője lelt.

Béhcll leányával egészen 1924-ig sűrű levél- 
összeköttetésben állott, ezután azonban a leve-

bár-

szűk-
Dél-

lu-

Felrobbant egy gázfejlesztő-telep Berlinben
64 Hcl ff öl Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnap hajnali három óra táj
ban Berlin északi negyedének lakói óriási 
detonáció hangjára riadtak fel. A detonáció 
nagy ijedelmet keltett, nz emberek kétségbe- 
esclcn futkároztuk az utcákon, hogy meg 
tudják a robbanás okát. Rövidesen kiderült, 
hogy a Boriin északi negyedében lévő gáz
fejlesztő telepében ismeretlen okból

robbanás történt, amely kiterjedt n 

i

az inzultált Ügyvédet elítélték
gyalla nz ügyet Oláh Gyula dr. büntető járás- 
biró. A főmérnök beismerte a terhére rótt cse
lekményt és azzal védekezett, hogy jogos fel
háborodásában inzultálta az ügyvédet. Egyben 

viszonyúdat emelt nz ügyvéd ellen.
A bizonyítási eljárás befejezése után n bi ’sóg 
Ítéletet hozott .4 főmérnököt felmentették az
zal az indokolással, hogy jogos felháborodásá
ban követte el az inzultust, mig az inzultált 
ügyvédet száz pengő pénzbüntetésre Ítélték. 
Péterfi főmérnök ügyvédje, dr. Makra Gyula 
súlyosbításért, az ügyvéd pedig elítélése és el
lenfele fölmentése miatt fellebbezett.

hogy Marsovszky József egy rövid szabadsága 
alkalmával, amikor Pesten járt a háború utolsó 
évében, beleszeretett egy pesti urilcányba és a 
kórházi ágyon

arra kérte feleségét, hogy váljon cl tőle.
Az asszony beleegyezett a válásba, de a váló
per nem került a bíróság elé, mert Marsovszky 
József néhány hét múlva, súlyos sebesülése kö
vetkeztében meghalt.

Az asszony a békekötés után,
visszament Franciaországba,

ahol mór voltak ismerősei és barátai és ott 
próbált elhelyezkedni.

Az egyik lyoni közkórházban kapott ápoló
női állást és szorgalma, lelkiismeretessége ré
vén néhány év múlva már főápolónő lett. 
Hosszú időn át nem is merült fel ellene semmi 
panasz, az utóbbi hónapokban azonban a kór
házban sorozatos lopások nyomára jöttek. A 
házi vizsgálat szálai Marsovszky Józsefnéhoz 
vezettek, akinek

lakásán megtalálták a betegektől ellopott 
értéktárgyakat.

Az asszony .íz esküdtek előtt sírva vallotta 
be bűnösségét és azzal védekezett, hogy

a honvágy vitte rossz útra.
Haza akart jönni, de Magyarországon nem volt 
cxisztcnciája ós az ellopott értéktárgyak árából 
akart pénzt gyűjteni. Az esküdtszék Mar
sovszky Józscfné honvágyát enyhítő körül
ménynek vette és bár bűnösnek mondotta ki 
lopás bűntettében, a törvényszék mindössze 
hathónapi börtönre Ítélte a lyoni kórház megté
vedt magyar főápolónőjét.

lók egyre ritkábban érkeztek, de miután azok 
tartalma kielégítő volt, az apa nem nyugtalan
kodott. A nyár közepén az egyik spiritiszta
szeánszon Béhcll kívánságára elhunyt feleségé
nek szellemét idézték meg, aki megdöbbentő 
dolgokat mondott a kétségbeesett apának leá
nya helyzetéről.

— Leányod nagybetegen, végnyomorban 
tengődik és ha sürgősen nem segitsz rajta, 

elpusztul.
Az apa a szeánsz után teljesen az ottan tör

téntek hatása alatt állott, azonnal táviratozott 
szülővárosába, Nagyváradra, ahonnan azonban 
táviratára semmi válasz nem érkezeit. Az apa 

...... |1|Jín |udnkozó(|ni 
igyekezete meddő

még többször próbált levél 
leánya felől, de minden 
maradt.

Leányáról nem tudott
Béhcll, aki teljes egészében 
arról, hogy a megidézett 
mondott, sietve megszerezte Írásait, l,..jó,u 
szállt és január végén megérkezett Nagy
váradra. Leányát a napokig tartó kutatások 
után

rgy nagyváradi jótékonysági kórházban 
tnlálla meg, ahova a szerencsétlen Alléét 
az utcáról szállították he a koplalástól 

végletekig elgyengült állapotban
Béhcll leányát szanatóriumba szállította és 

pár napig tarló szanatóriumi kezelés után leá
nyával együtt elutazott Nagyváradról. Termé
szetesen magával vitte leányát is második 
hazajába, Dél-Amcrikába.

meg semmit.
meg volt győződve 
szellem valóságot 

Írásait, hajóra

| gázfejlesztő telep négy tartályára.
A telepnek ez a négy tartálya

| teljesen elpusztult,
| mig a többi bárom sértetlen maradt. A gáz- 
tnrlálynk közelében a robbanás bekövetke
zésekor szerencsére kevesen tartózkodtak és 
igv n hatalmas robbanáskor csupán hat em
ber sebesült meg. és a közeli házak sem 
szenvedlek nagyobb kárt. A vizsgálat a rob
banás okának felderítésére megindult.

KÖZGAZDASÁG

kimutatott 
osztalékul

A vezető magyar pénzintézetek és nagy- 
vállalatok sorra jelentetik meg ' az elmúlt 
évi üzleti eredményeket feltüntető közlemé
nyeiket. Ha ezeket a közleményeket ügye, 
lemmel vizsgáljuk, bizalomgerjesztőbb köz
gazdasági kép tárul elénk. Kitűnik, hogy 
több bank és vállalat tiszta nyeresége és 
osztaléka az. elmúlt évben jelentékenyen 
túlszárnyalta előző évi tiszta nyereség, il
letőleg osztalék összegét. Kétségtelen, hogy 
a tőzsde, értékelni fogja ezeket a körülmé
nyeket és már a közeljövőben az újabb át
értékelés következtében bizakodóbb kép fog 
kialakulni a pesti tőzsdén. A legújabb köz
gyűlési közleményeket a következőkben 
közöljük:

O A Magyar Általános Hitelbank LXI. rendes 
közgyűlése jóváhagyta a 7X-I46'.9zá P 61 fillér 
tiszta nyereséget (eltüntető, 1928. december öl
ére lezárt mérlegét és az igazgatóságnak a le
zárt nyereség hovnlorditására nézve előterjesz
tett indítványát magáévá léve elhatározta, nogy 
a kimutatott nyereségből 4,554.000 pengő osz
talék fizetésére, l.OOo.uOO pengő az intézet tár
ták kalapjainak növelésére, 309.000 pengő a 
vállalati nyugdíjpénztár javadalmazásira, 300 
ezer pengő a nyugdíjazott alkalmazónak nyug
díjalapjának erősbitésére, 824.000 P tisztviselői 
jutalékokra és 127.741 P az alkalmazottak kü
lönféle jóléti alapjai javára fordittassék. A köz
gyűlés határozata értelmében a részvények 3. 
sz. szelvénye f. hó 18-tól kezdve darabonként 
5 P 50 fillérrel kerül beváltásra.

A felügyelő-bizottság Jeszenszky Pál úrral 
kiegészíttetett.

O Az Angol-Magyar Bank Rt. XXXVIII. évi 
rendes közgyűlése jóváhagyta az 1928. üzlelév 
mérlegét és az igazgatóság összes javaslatait 
elfogadva, elhatározta, hogy a ‘ * 
3,177.339.46 P tiszta nyereségből 
2,520.000 P, vagyis 50.— pengő n. é. részvé
nyenként 7.— pengő (14% a tavalyi 13%-kai 
szemben) fizettessék ki február 18-álól kezdve.

A felügyelő-bizottság uj tagjául a közgyűlés 
Thorotzkai Miklós grófot választotta meg.

O A Hazai Bank Részvénytársaság XXXJV. 
évi rendes közgyűlése az igazgatóság jelentését 
egyhangúlag elfogadta, a mérleget az igazgató
ság javaslatának megfelelően állapította meg és 
elhatározta, hogy az 1,5,35.199.45 pengő nyere
ségből a felemelt alaptőke után részvényenként 
4.50 pengő osztalék fizettessék a 34. sz. ellené
ben f. hó 18-tól kezdve a társaság pénztáránál. 
Az igazgatóságba dr. báró Kohner Adolfot, a 
íelügyelőbizoltságba pedig Kühne Lóránt dr. 
felsőházi tagot választotta meg.

O A Budapest Székesfővárosi Községi Taka
rékpénztár Rt. igazgatósága legutóbbi ülésén 
megállapította a folyó hó 28-ára egybehívott 
közgyűlése elé terjesztendő 1928. évi mérlegét. 
E mérleg ugyan felöleli a teljes 1928-as üzlet
évet, de tulajdonkénen csonka év eredményéi 
tünteti fel, mert a Községi Takarékpénztár mű
ködését csak az 1928 julius havában megtartott 
rendkívüli közgyűlés után kezdte meg. A mér
leg ennek dacára 29.992 pengő 72 fillér tiszta 
nyereséggel zárul, amelyet az alapszabályszerü 
levonások után teljes egészében a tartalékalap 
javára fordítanak. A mérleg adataiból felemlí
tendő, hogy a mérleg főösszege 90.7 millió P. 
amelyből a takarékkönyvre és folyószámlára el
helyezett betétek összege 81.5 millió pengő volt. 
Ha ebből a székesfőváros tanácsa által el helye*  
zett 54 millió pengőt levonjuk, ugy az egyéb 
betétekre 27.5 millió pengő esik. Hitelezők cí
mén a mérlegben szereplő 4.6 millió pengős 
létei a továbbadott, egészen rövidlejáratu váltó
kat foglalja magában. Ezzel szemben készpénz, 
girókövctclések és bankári követelések címén 
a mérlegben 31 millió pengő szerepel. A váltó
tárca az év végén 22.2 millió pengőt tett ki. 
mig az értékpapír lombardkölcsönök 6.7 millió 
pengő összegre rúgtak. A Községi Takarék
pénztár — feladatának megfelelően — a székes 
főváros különböző intézményeinek összesen 17 
millió pengő hitelt nyújtott. Az intézeti bigatla. 
nők értékelése változatlan. .4 jelzálogilag bizto
sított kölcsönök állománya 6 millió pengő, A 
záloglevélüzlet felvételére a tárgyalások folya
matban vannak.

OA Belvárosi Takarékpénztár r.-L rendes 
közgyűlése az igazgatóság által előterjesztett 
összes javaslatokat egyhangúlag elfogadta. A 
kimutatott 1.941.720.66 pengő összegű tiszta 
nyereségből az elmúlt évre a takarékpénztár
6. pengő (12%) osztalékot fizet február hó 18- 
tól kezdve. A közgyűlés Dr. Ofner Oszkár és 
Ebcrling Antalt a felügyelő-bizottság uj tag
jaivá megválasztotta.

O A Mngyar Forgalmi Bank igazgatósága s 
báró dr. Madarassy-Beck Marcell elnöklete 
alatt tartott ülésén megállapította az 1928. 
üzlctévről szóló zárszámadást, mely a 2 millióra 
fölemelt alaptőke ulán 74/> 224.19 pengő tiszta 
nyereséggel zárul, szemben a mull évi 
443.047.83 pengővel. Az igazgatóság elhatározta, 
hogy az 1929 február 21-én megtartandó köz
gyűlésnek javasolni fogja, miszerint, részvé
nyenként 6% pengő osztalék (tavaly 6 pengő) 
fizettessék ki és a rendes tartalékba 70.000 
pengő, a nyugdijtarlalékba pedig 75.000 pengő 
helyeztessék.

O Az Első Budapesti Gőnnalml Részvény
társaság rendes közgyűlése megállapította az 
1928. évi mérleget és ennek alapján részvényen
ként 2.50 pengő osztalék fizetését határozta el. 
Az igazgatósághoz uj tagként Dombora Árpád 
választatott meg.

— A Magyar Tnnrmüvészck Országos Eívesü- 
Ide Kratocbvilt Károly nyugalmazott altábor
nagy elnöklete nlntt, tiszlu iitó közgyűlést tnr- 
tolt, amelyen elnöknek ismét Kratochvill al
tábornagyot választották meg.

A gierkrsziésert éa klsdásen felel: 
Dr El EK HUGÓ.

Kiadia.
__ -A Hétfőt Let'olt" ÜJsámÖlalat.
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