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csiiwső hidegben, nagy szélviharban 
tizenötezer ember nézett egymással 
farkasszemet vasárnap Bécs uccáin

MMMsa esagortck belurakodlali a iWmwesr-CTapatoli Nzt, 
hogy gMWt keltsenek - TSab ktsttk-nagyehk tocldans tartani, 

de a rendőrség megakadályozta a helyzet elfaiulását
Hetven kommunistát és szociáldemokratát letartóztattak

Vasárnap virradóra hadiállapot képét mu
tatták a bécsi utcák. Az októberi bécsújhelyi 
nagy parádé mintájúra most Becsben rendez
ték meg hatósági segédlettel a polgárháború 
fegyveres főpróbáját. A különbség az, hogy’ 
mig októberben n wiener-neustadti gyárkerü
let meglehetősen elszigetelt székhelyén folyt 
le a Heimwehr és a Schützbund felvonulása, 
most ez

a harci menet az egykori császárváros 
utcáin dübörgőit végig,

egészen bizonyos, hogy nem nagy épülésére 
az idegenforgalomért lelkesedő és tagadhatat
lanul az idegenforgalomból nagy hasznot 
liuzó Bécs lakosságának.

Megjelentek Bécs utcáin a tiroll vadász
kalapok, a karintiai burkalapok, a szov
jetsapkák és a háborúból ittíelejtkczcit 

acélsisakok.
A vasárnapi csípős szél megborzolta a 

Heimwchr-legények kalapjának tolláit és 
meglengette a lapos sapkák szalagjait. Há
borús emlékeket: ántát szijjakat, bőrövekei, 
fáborizöld zubbonyokat, tábori ásókat, sza- 
nitészcsapatokat látott vasárnap Bécs. Órá
kon át tartott a Heimwehr és a Schützbund 
csapatainak felvonulása. Zárt menetben, 
'katonai alakulatokban vonult végig Becsen 
egyszerre egyidőben két honmentő alakulat: 
egy jobboldal és egy baloldali, amelyeknek 
kevés sikerrel kontrázott a harmadik, a 
kommunisták pártja. A Dréher-parktól a 
Südtiroler platzig vezetett a Heimwehr fel
vonulása, mig a szocialista köztársasági véd- 
őrség csapatai a szociáldemokrata pártveze- 
töség épülete előtt deffeliroztak el és a vá
rosház-térre marsoltak.

Tizenötezer pár bakkancs dübörgőit 
végig Bécs utcáin.

Kétezer rendőr kisérte a menetet és nagy
számú karhatalom helyezkedett el a felvonu
lás vonalán.

A bécsi közönségei mára mintha cserben
hagyta volna a jó bécsi ..gemütliehkeit". Nem 
sokan jöttek el, hogy élvezzék a hatóságilag 
megrendezett polgárháború főpróbáját, 
amely féléven belül már másodszor zajlik 
le. Lehet, hogy

Bécs már megunta az ilyenfajta parádékat, 
de lehet, hogy csak a meglehetős nagy hideg 
és a csípős szél tartotta távol a felvonulás 
látványosságától a császárváros publikumát.

így azután a kommunisták által inszcenáll 
néhány apróbb zavargástól eltekintve, rend
ben zajlott le a bécsi felvonulás, amelynek 
inkább csak a résztvevői, r Heimwehrek és 
a Schiitzbundlerek izgultak egyaránt, mig a 
publikum meglehetős közönnyel kinőtte az 
egészet. .

A tüntető felvonulásról alábbi részletes 
távirataink számolnak be:

Bécs. február 24.
A Heimwehr és Schützbund felvonulására a 

rendészeti hatóságok nagy apparátussal készül
lek fel. A rrndörigazgntÓHÓg teljes perinanen- 
ciát rendelt cl. Már szombat estétől

talpon volt a bécsi rendőrség egész legény
sége.

A rendőrigazgalóság épülete az ostromlott vár 
képét mutatta. A kerületi rendőrőrszobák le
génységét megerősítették és intézkedés történt, 
hogy vasárnap hajnaltól kezdve nemcsak a fel
vonulás útvonalán, hanem az egész város terü
letén megerősített rendörűrjáratok cirkáljanak. 
A politikai osztály szintén permancnciában áll. 
4 politikai osztály főnöke percről-percre újabb 
jelentéseket kap a felvonulás részleteiről. A 
kommunisták tegnap esti népgyülésein elfogott 
körülbelül száz kommunistát átszállították az 
ügyészség fogházába. A rendőrség azonban még 
ezután is fokozott figyelemmel kísérte mind
azokat a helyeket, ahol kommunisták szoktak 
összegyűlni és megbeszéléseket tartani. A kom
munistáknak ugyanis az volt a tervük, hogy

megzavarják a felvonulást és összeütközést 
provokálnak,

amit a rendőrség meg akart akadályozni. Va
sárnap reggel rendőrcsapatok vonultak végig 
Bécs utcáin, hogy elfoglalják a felvonulás út
vonalain kijelölt helyüket. A lakosság érthető 
izgalommal figyelte a karhatalom felvonulását, 
majd pedig a kora reggeli órákban szállingózni 
kezdtek a kisebb Hcimwehr-alakulatok és köz
társasági védőrségi csapatok.

Bécs, február 24.
Délelőtt félti/ órakor a következő jelentést 

adták ki: A szociáldemokrata köztársasági véd- 
őrség és a Heimwehr szervezeteinek külön tör
ténő felvonulása eddig súrlódás nélkül bonyo
lódik le. .4 szociáldemokrata menet éle már el
érte a felvonulás célját, a Városház-teret, a 
Heimwehr-szervczetek első osztagai pedig szin
tén elérkeztek céljukhoz, a meidlingi Dreher- 
parkba.

Bécs, február 24.
A délelőtt Becsben teljesen nyugodtan telt el. 

A lakosság csak igen gyér számban vesz

Ma érkezik az első lengyel szénvonat
Az államvasutak igazgatóságától nyert érte

sülésünk szerint nz összes vonalakon megindult 
a forgalom és

rövidesen a menetrendszerű közlekedés, 
pontos rendje várható.

Az államvasutak nagyszámú munkása dolgozik 
a pályatestek rendbehozásán, azonkívül üzem
ben vannak az összes gőzhóekék Nagy aka
dályt jelent a fűtőanyag részbeni hiánya, más
részt pedig nz, hogy a vasúti alkalmazónak egy 
tekintélyes része beteg. Remélhetőleg azonban, 
hogy egész rövid idő alatt teljesen helyreáll a 
közlekedés rendje.

A vonatinditásoknál különösen tekintettel 
van a vasutigazgalóság a szénszállítmányokra. 
A hazai szénbányákból szinte óraszámra fúlnak 
be a vonatok a fővárosi pályaudvarokra és az 
államvasut minden intézkedést megtelt, hogy 
meggyorsítsa a külföldi szénszállítmányok ér
kezését. A külföldről érkező .szénvonalokhoz 
nyomban a határon magyar mozdonyokat kap
csolnak. ugy hogy két óra múlva már a fővá
rosi széncsuzdárn érkezik a szén Megtörtént az 
is, hogy

o szénszállítmányok érdekében nem egy
szer gyorsvonatot állítottak meg, hogy sza

baddá tegyék az utat.
A szénkrizissel kapcsolatban megkérdeztük a 

W’ínfer-cég igazgatóját, dr. Winter Rudolfot, aki 
a kővetkezőket mondotta: 

részt a felvonulásokon, ami részben a 
hideg időre vezethető vissza.

Ma délelőtt Bécsbcn hat fok Celsius volt a 
hőmérséklet a fagypont alatt s emellett csípős 
hideg szél fújt, ennek folytán a lakosságnak 
a felvonulás iránt tanúsított érdeklődése na
gyon csekély volt.

A köztársasági védőrség felvonult tagjai
nak számát tízezerre, a Heimwehr alaku

latokét pedig ötezerre becsülik.
Bécs, február 24.

Délben fcllizcnkél órakor befejeződött a köz
társasági védőőrség tagjainak felvonulása, amely 
a pártvczelőség előtt a köztársasági emlékosz
lopnál való elvonulással kezdődött és a Város
ház-téren való gyülekezéssel végződött. A Vá
rosház-térről az egyes szervezetek csoporton
ként kerületeikbe indultak.

Féltizcnkét óra tájban véget ért a Heimwehr 
szervezetek felvonulása és gyűlése is. A Dreher- 
parkból való elvonulásnál a Heimwehr-szcrvc- 
zclck tisztelegtek a vezetőség előtt.

Bécs, február 24.
A /feíznmc/iz-szervezetek diszfe.lvonuhísa a Fa

voritén kerületben lévő Südtiroler Platzon egy 
órakor véget ért és az egyes alakulatok vissza
térlek kerületeikbe.

A llelmwchr-szcrvezctck meidlingi felvonu
lása közben több-kisebb Ihcldens történt. 
A kommunisták rendbontó törekvését még 
csirájában elfojtotta a rendőrség és hu

szonöt embert letartóztatott.
Éjjel 12 órakor a kővetkező összefoglaló hi

vatalos jelentés érkezett Bécsből:
Bécs, február 24.

A Heimwehrek és a Sc/intHnuíd-alnkulaiok 
mai felvonulása nagyjában zavartalanul folyt 
le. A Ilcimwchr-alakulatok reggel 8 órakor in

— Minden remény megvan arra, hogy a mull 
bélen bekövetkezett javulás tovább fokozódik 
A főváros ■•zénfogyaszlásához szükséges tüzelő
anyag mennyiség kétharmad részét a német cs 
lengyel szénbányák már ulbainditotlák. Néhány 
napon belül a kiskereskedők a megfelelő szén- 
mennyiséghez jutnak és ezzel a kérdés végleg 
lekerül a napirendről. A magyar bányák teljes 
erővel és fokozott üzemmel dolgoztak és ennek

Csehszlovákia
nem fogadja be Trockijt

Prága, február 24.
Az a hir, hogy a kommunista ellenzék ar 

illetékes prágai hatóságokhoz fordult, hogy 
Trockij Csehszlovákiába beutazási engedélyt 
Papion, a politikai közvéleményben nagy fel
tűnést kellett. Olyan prononszirozolt szemé
lyiségnél. mint a most beteg Trorkit, nem 
csak emberi, de politikai mérlegelések is 
közrejátszanak annak a kérdésnek eldönté
sénél, vájjon megadhalő-e a Csehszlovákiába 
szóló beutazási engedély. A külügyminisz
térium kijelentene, hogy 

dultak el a város belsejéből Meidliugbc, ahol 
a Dréher-parkban a vezetők beszédekéi intéz
lek párfhiveikhez. Beszédeik lényege az volt, 
hogy a „vörös Hécsnek ismét német Beccsé kel! 
válnia". Slcidle, a Heimwehr parancsnoka azi 
mondotta, hogy a mai nap az első eredménye 
annak a munkának, amelyet a Heimwehr a 
polgárság nevelésére megkezdett és folytatni 
fog mindaddig, amíg a Heimwehr nem alkot 
egységes frontot Bregenztöl—Burgenlandig.

A gyűlés után a Hcimwehr-alakulatok a X. 
kerületben levő Südtiroler platzra vonullak, 
ahol párthiveik viharosan ünnepelték őket.

ltjukban különösen Mcldltng felső részé
ben politikai ellenfeleik,

akik az utcán nagyobbszámban várták őket. 
Pfuj-kiállásokkal fogadtál: őket.

A házak ablakaiból is sokhelyütt tűntettek 
ellenük. Nagyobb tüntetés készült a munkás
otthon elől, valamint a meidlingi déli pályaud
var közelében, ahol nagyrészt

kommunisták a felvonulók sorai közé igye
keztek nyomulni, de n rendőrök ebben 

megakadályozták őket.
Később is támadtak helyenként összetűzések 
szociáldemokratákkal. Különösen a községi há
zak ablakaiból tüntettek n felvonulók ellen, de 
a felvonulás akadálytalanul ment végbe. Az in- 
cidc-nsc kréaszlvevöh, mintegy 70 kommunistái 

■s szocialistát letartóztatták. A Matzlclnsdorfer- 
plalzon honim un i‘iái: igyekeztek a felvonulók 
nyomába szegődve zavart kelteni, de a próbál
kozásaik meghiúsultak a rendörök éberségén és 
beavatkozásán. Több rendzavarás nem történi 
és délutón l.ét óra tájban a felvonulás útvonala 
ismét n megszokott vasárnapi képet mutatta. 
A Schulzhűndlcrck felvonulása zavartalanul 
folyt le. Ezek a parlament mellett sorakoztak 
és a városháza elé vonullak Felvonulásuk déli 
12 órakor programszerűen befejeződött.

köszönhető, hogy komolyabb fennakadás sehol 
sem történi.

Ma. hétfő reggelre várjuk az első lengyel 
szénszállítmány beérkezését.

A közeli napokban pedig megjönnek a lengyel 
és német koksz-vonatok. .4 szénszállítmányok 
beérkezése az árak tekintetében is javulást fog 
hozni.

hivatalos kérvényt eddig nem kapott.
csak belpolitikai tényezők tájékozódtak, mi 
az álláspontja a külügyi hivatalnak ebben a 
kérdésben. Az érdemben való döntés azon
ban nem tartozik a külügyminisztérium ha
táskörébe. .4 belügyminisztérium most ki- 
jelenlétté, hogy

a beutazást r.cm fogja engedélyezni, 
tncrl belpolitikai nehézségektől kell tartani. 
Az. engedély megtagadása politikai okokból 
történik, mert Trockij tartózkodása Cseh
szlovákiában politikai ügy.
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Rlpha uasfirnap ujabD HSbBlsCreönyt kapott flawyorkbOl, 
Roihermara lord bankjától

Rlpka Ferenc főpolgármester szombaton 
lord Rolhermerelől táviratot kapott, amely
ben Magyarország nagy barátja közli a 
polgármesterrel, hogy

Budapest szrgénycl részére százezer 
pengőt kllld

« borzalmas téli nyomor enyhité/ére.
RITKA FERENC főpolgármester, 

aki Rothermerc lord táviratáról vasárnap 
délelőtt jelentést tett Vass József dr. nép
jóléti miniszternek, a százezer pengős aján
dék szétosztásáról a következőket mondotta

Ma délelőtt New Yorkból, Ilothermcre 
lord bankjától kábelsürg&nyt kaptam, 
■ melyben közlik, hogy a Rothermere lord 
álfái Budapest szegényei részére ajándéko
zott százezer pengőt átutalták és kedden dél
előtt az ajándékozott összeg már fel is ve
hető a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fő-

A NÜRNBERGI MAGYAR HÉT 
VASÁRNAPJA

A magyarok megkoszorúzták a hősi halottak emlék
művét és Dürer Albert sírját
Nürnberg, február 24.

A magyar művészek kiállításának megnyi
tásával kezdődött tegnap n Magyar Hét. 
Utána este a régi városi színházban előadták 
llcrczeg Ferenc Bizánc cimü darabját, ame
lyet a közönség rendkívül meleg fogadtatás
ban részesített és lelkesen ünnepelte az irót.

Vasárnap délelőtt a magyar vendégek 
megjelentek a világháború hősi halottjainak 
emlékművénél.

A kormány nevében Kertész K. Róbert 
államtitkár,

• székesfőváros nevében Berczcll Jenő al
polgármester, a Magyar Hadtörténelmi Mú
zeum nevében pedig Bevillaqua-Borsódi Béla 
múzeumi adjunktus kcgyelctes szavak kísé
retében

megkoszorúzták az emlékművet.
A megemlékezésért Luppe dr., Nürnberg fő
polgármestere mondott köszönetét. A részt
vevők ezután autón a Johannis-temetöbe 
mentek és babérkoszorúkat helyeztek el Dü-

.Az
gyár Hét keretében szerdán és csütörtökön 
este elő fogja adni a Farsangi lakodalmat, 
illetve a Turandot-ot. Az Operaháznak ezen 
az expedíción résztvevő tagjai, összesen 
százhetvenen Radnay igazgató vezetésével 
vasárnap éjjel 11 óra 20 perckor utaztak cl 
a keleti pályaudvarról a Máv által rendelke
zésükre bocsátott külön vonaton.

11 ....................... J ....... " ' ... ............

A rendőrség letartóztatta 
Klotzer Jenő veszedelmes 

kokaincsempészt
Megbüntetik és a határra toloneolják

Kövess Jenő báró tragikus háláin után 
erélyes akciót indított a rendőrség a kokai- 

an isták ellen. Akkoriban felmerült az 
gyanú, hogy a szerencsétlen véget ért

Kövess bárónak egy Klotzer Jenő nevű 
csempész szállította a kokaint.

Klotzer már számtalan cselben szerepelt 
kokain-ügyekben n rendőrség előtt és több
ször megbüntették. Megállapították azt is. 
hogy lengyel állampolgár és tartózkodási 
engedélye sincs rendben, mire

örökre kitiltották az ország területéről.
Arra gondoltak, hogy Klotzer már külföldön 
tartózkodik és ezért n többi, notórius csem
pészek között keresték Kövess báró kokain
szállítóját. Az akkori intézkedések annyira 
megfélemlítették a kokainistákat, hogy ab
bahagyták működésüket és most már hetek 
óta nem hallattak magukról. Annál na
gyobb meglepetést kelleti, mikor tegnap

megint felhukknnt Budapesten egy hír
hedt koknln-tigynök.

A detektívek állandóan szemmel tartják 
Nagymező-utca környékét, ahol 
üzérek dolgozni szoktak.
tegnap este figyelmes lett egy gyanúsan ólál
kodó férfire, akiben legnagyobb meglepeté
sére

Koltzcr Jenőt Ismerte fel.

Nyomban elfogta és előállította a főkapi
tányságra. ahol megkezdték kihallgatását. 
Minden jel nrra mulatott, hogy nz ország 
területéről kitiltott ember azért tért vissza, 
hogy tovább folytassa a kábítószerrel való 
üzérkedést és első útja n Nagymező-utca 
környékére vezetett, ahol újra meg akarto 
kezdeni működését. Klotzer tagadott és meg 
motozás*  során kokaint nem is találtak 
nála, mert az „árut" valahol elrejtette.

Kihallgatása után 

letartóztatták és vasárnap a fulonchácbu 
siállilolták.

n 
kokain- 

Az egyik detektív

Póttal mttnnd'Uttktl nUnvíHtl pmtvnn irilUlunk. I

1 RÁKÓCZI-ÜT 74. (Saját ház)

pénztáránál.
Kedden délelőtt tehát személyesen ve
szem föl a százezer pengőt a Kereske
delmi Bankban és még aznap átadom 

Slpőez Jenő polgármesternek.
— A szétosztás munkáját, amelyet a pol

gármester ur irányit, a főváros szociálpoli
tikai ügyosztálya fogja végezni — a kerületi 
elöljáróságok közreműködésével. Én a fővá
ros nevében még ma táviratilag mondtam 
köszönetét Rolhermere lord nemes ajándé 
káért, amely sok szegény ember könnyeit 
fogja letörölni.

A városházán természetesen nagy gondol 
ad a százezer pengő kiosztásának munkája 
A főváros szociálpolitikai ügyosztálya Ro- 
thcrmcrc lord Ínség-akcióját is az iskolanő 
vérek, a szociális misszió és a vöröskereszt 
egylet szervezetei utján fogja lebonyolítani 

rer Albertnek, a nagy művésznek sírján.
A városi képtárban

ma tartották meg a Magyar Hét prog
ramjára kitűzött két előadást.

A távollevő Petrovich Eleknek, a Szépmű
vészeti Muzeum igazgatójának előadását a 
modern magyar művészetről Tihamér Lajos 
osztálytanácsos olvasta fel. Utána Bevillaqua- 
Borsódi Béla tartott felolvasást

Vasárnap este elutazott 
az operaházi expedíció

Operaház együttese a nürnbergi Ma-

A rendőrség tiltott visszatérés címén köz 
igazgatási utón vonja felelősségre. A rendőr 
bíró bírói tárgyalást sürgősen megtartják 
ügyében és tiltott visszatérés miatt fogház
büntetésre ítélik, büntetésének kitöltése 
ulán pedig

rendőri fedezettel a határra toloncolják.
A rendőrség most tovább folytatja a meg
figyelést, hogy felbukkannak-e más ügynö
kök is.

Kasba ruhaszövet d‘™" ” •“
Eo'.ln dlvatszinekben _ _ _
Gyapjú Kasha mbAr., íoo .m ....
Kabát- Cs nihakasha ......
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Nöl kabátkasha ,’í; “ ™’41 15 ”
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Csak egy aan'g!

Ötventagu küldöttséget menesztenek a 
kereskedők a kultusz- és kereskedelem
ügyi miniszterhez a súlyos leventebirsá- 

golások eltörléséért
Vasámap délelőtt fővárosi kereskedelmi 

testületek képviselői és több fővárosi nagy*  
és kiskereskedő részvételével népes értekez
let folyt le a Fővárosi Kereskedelmi Testület 
helyiségében, melynek tárgya a kereskedőkre 
kirótt nagymérvű leventebirságolás ügye volt.

Sárkány Frigyes előadó hosszasan vázolta 
azt a messzemenő kereskedői és szociális gon
doskodást, amellyel kereskedőink mindenkor 
viseltettek alkalmazottaikkal szemben. Rá
mutatott arra, hogy a magyar kereskedőnek 
sohasem lesz — bármilyen mostoha, gazda
sági viszonyok közepette is legyen — kifo
gása olyan terhek ellen, amellyel alkalmazot
tainak szociális jólétét biztosítják, mint ami
lyen teher például mostanában a súlyos tár
sadalmi aggkori és rokkantbizlositási díjtéte
lek fizetése is.

Azonban — úgymond az előadó — a fő
városi kereskedők nagy csoportja

kénytelen tiltakozni az ellen a súlyos 
pénzblrságolús ellen, amelyet reájuk ki
vetettek, mert alkalmazottaik elmulasz-

Öngyilkossági rekordot 
állított fel egy iparmüvésznő, 
aki gyors egymásutánban tegnap ötödször 

akart meghalni
A Teréz-köruf 3. számú házba hívták ki 

tegnap a mentőket. Egyik földszinti lakás
ban

eszméletlenül, hörögve találtak rá a men
tők Fürcdy Lili 24 éves lparmüvésznűre, 

aki öngyilkossági szándékból megmérgezte 
magát.

Fürcdy Lili neve nem ismeretlen a men
tők naplójában. Sőt mondhatni, a szeren
csétlen leány talán a legnagyobb népszerű
ség szomorú dicsőségével büszkélkedhet. Az 
elmúlt esztendők öngyilkossági rekordját 
állította fel Füredy Lili, aki

gyors egymásutánban ötször akart meg
halni.

Két csaló ravasz módon meg akart szerezni 
egy hagyatékot

A hamis gyám hamis bizonyítványa
Békéscsaba, február 24.

A békéscsabai városi árvaszéken Ulirin 
András dr. ülnök előtt megjelent szombaton 
Kovács János gazdálkodó és bejelentette, 
hogy gyámoltja, Bélák Luca betöltötte 
24-dik életévét, ennélfogva kéri, hogy a 
leány gyúmpénztárban kezelt kb. 1000 pen- 
gőnyi vagyonát neki utalják ki. Az ülnök 
figyelmeztette Kovácsot, hogy a pénzfelvé
telnél a leánynak is jelen kell lennie és a 
jegyzőkönyvet is alá kell írnia. A gazdál
kodó erre távozott és

pár perc múlva egy fiatal nővel vlssza- 
jött,

kit mint Bélák Lucát mutatott be a hivatal
ban. Az árvaszéki ülnök kihallgatta a leányt, 
aki
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toltak megjelenni egynéhány levente
órán.

Nem egy kereskedőre száz-kétszáz, sőt há
romszáz pengő pénzbírságot is kivetettek 
ezen a címen és elrendelték a végrehajtást 
üzletében, illetőleg otthonában a birságősz- 
szeg erejéig. Hiába intéztek tömegesen kérvé
nyeket a kereskedők a kerületi elöljáróságok
hoz, a székesfőváros Tanácsához és más ha
tósághoz, amelyben

kimutatták, hogy ők nem lehetnek felelő
sek tanoncaik mulasztásaiért, a bírságo
lások összegét kíméletlenül behajtották 

rajtuk.
Az értekezleten több felszólalás után végül 

is elfogadták az előterjesztett határozati ja
vaslatot, mely szerint a fővárosi kereskedők 
hétfőn

Ötvenlagu küldöttséget mencsztenek Kle- 
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter és 
Herrmann Miksa kereskedelemügyi mi

niszter elé.
akik előtt feltárják sérelmüket s annak or
voslását kérik.

Füredy Lili asztalán több levelet találtak, 
amelyek olyan okát adják az öngyilkossá
gának, amilyen nemcsak az öngyilkossági 
rekorderek, de a legszimplább öngyilkosok
nál is ritkán szokott manapság előfordulni;

szerelmi bánatában kereste a halált 
Füredy Lili, 

aki ötször akart meghalni és tiz búcsúleve
let hagyott hátra ötödik öngyilkos kísérlete 
alkalmával.

Füredy Lilit, ha felépül, 
beidézik a rendőrség öngyilkosvédő iro

dájába,
hogy lebeszéljék egyre megismétlődő öngyil
kossági kísérleteiről.

sehogy sem akart emlékezni a születési 
évére.

Uhrin dr. aki a leány zavaros viselkedése 
miatt gyanakodni kezdett, hirtelen azt a 
kérdést tette fel a leánynak, megesküdne-e 
arra, hogy ö Bélák Luca? A nő megsértödvo 
felelte, hogy igen. Erre az ülnök újra ala
posan átnézte az iratokat és ekkor a legna
gyobb meglepetésére a Kovács által bemu
tatott anyakönyvi kivonaton azt a záradékot 
vette észre, hogy Bélák Luca 1928-ban

Budapesten elhalálozott.
Az ülnök most már látta, hogy csalókkal 
van dolga, észrevétlenül detektlvért küldött, 
aki előtt az állítólagos Bélák Luca bevallotta, 
hogy Tcstlér Józsefnénak hívják és Kovács 
János öt

a városháza előtt az utcán szólította fel, 
bőgj; némi részesedésért vállalja el a halott 
leány szerepét az árvaszék előtt, hogy ta 
pénzhez hozzájuthasson.

A detektív erre a két csalót a rendőrségré 
kisérle, ahol letartóztatták és ma átadják 
őket a gyulai ügyészség fogházának. Az el- 
járás tovább folyik ellenük.

Halál a kártya miatt
Vecsés, február 24.

Laufcr Márton vecsési gazdálkodó szom
baton este nagyobb társasággal együtt kár
tyázott. Egy kártyaügyből kifolyólag Lauten 
és Kári György gazdálkodó között szóváltás 
keletkezett. A veszekedés hevében Kárí 
megszórta Lautert, úgy hogy ez húsz perc 
alatt belehalt sebeibe. A gyilkos megszökött, 
felkutatására a csendőrség megindította a 
nyomozást.

A fipori Faipari as Fadriexesito rí 
által késsitett hirneva’, kiváló bá
torokkal teremtsen maginak 
kényelmes és kellemes 
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Azért seílem gyilkos, 
mert ez a leány csak bolonditott 
vallotta vasárnap mnvi István kertész- 
legény, aki szerelemtaitesttöi megölt egy 

Siataa leányt
Vasárnap délelőtt hatalmas termetű, fel- 

ílult külsejű fiatalembert kisértek a rendő
rök a főkapitányság őrizetes cellájából a sé
rülési osztály egyik tisztviselője el'. Egy
kedvűen, apalikusan haladt a rendőrök kö
zött a fiatalember: Klányi István bolgár ker
tész, aki tegnap este szerelemféltéshői meg
gyilkolta Pató Mária szobaleányt.

A Wesselényi-utca 29. számú házban lakó 
’Róth Mór gyümölcskereskedőnél szolgált 
Pető Mária huszonhároméves szobaleány, 
akinek már régebben udvarolt Klányi István 
huszonötéves bolgár kertész. Szombaton 
este, mikor a család tagjai közül csak Róthék 
fizenötéves Károly nevű fia tartózkodott ott
hon, látogatóba jött a szobaleányhoz Klányi 
István. A inai kihallgatáson derült ki csak 
pontosan, mi történi a lakásban, ahol a lá
togatás ulán három órával,

átvágott nyakkal, holtan találták a fia
tal leányt.

'Klányi pedig eltűnt. A detektívek még nz 
éjszaka folyamán átkutatták Zuglót és egv 
kocsmában megtudták, hogy nemrégiben olt 
járt egy szemmelkáthatóan ittas fiatalember, 
aki azzal dicsekedett, hogy éppen most öitc 
meg a szerelőjét. Ezen a nyomon elindulva, 
a Komócsi-uti kertésztelep egyik lakásában 
ráakadtak Klányi Istvánra, aki részegen, bó
dultán feküdt. Mikor felrázták álmából,

balkezében késsel, jobbjában pedig re
volverrel támadt a defektivekre, akik 
csak hosszas dulakodás után tudták le
gyűrni a hatalmas termeld férfit, akit 

megkötözve vittek a főkapitányságra.
Ruhája véres volt, zsebében pedig megtalál
ták az élesre fent kertészkést, amellyel a 
gyilkosságot elkövette. Klányi olyan részeg 
volt, hogy kihallgatására gondolni sem le
hetett. Ezért az e-gyik őrizetes cellában he
lyezték el és ma reggel, mikor már kiheverte 
részegségét, a referens rendőrlisztviselő elé 
kisérték.

A fiatalember egykedvűen és apalikusan 
mondotta el a gyilkosság történetét.

Csak lassít mértékben várható 
a hideg további enyhülése

A Meteorologíai Intézet az időjárás valószínű alakulásáról
'A vasárnap meg nem hozta meg azt a tél

végi, enyhébb, kellemes időjárást, amelyet 
mindannyiszor várunk. A Hétfői Napló tu
dósítója elölt a budapesli Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet vezetője kifejtette, 
hogy a vasárnap délelőtt folyamán az inté
zethez érkezett külföldi rádiójelen lések arra 
engednek következtetni, hogy a légviszo
nyok várható alakulása folytán

hazánkban csak rendkívüli lassú tempó 
bán várható a hideg további enyhülése, 

amennyiben vasárnap a hideg megerősödött 
Magyarországon s a keleti, de főleg észak
európai hideg légáramlatokkal az Atlanti 
Óceán felöl betóduló enyhébb levegő csak 
nehezen tud megküzdeni, ami az időjárás 
enyhítését késlelteti. Minthogy a magyar
országi magasabb légrétegekben a hideg és 
az enyhébb levegő előreláthatólag huzamo
sabb időn át keveredni fog, valószínű, hogy 
sűrű egymásutánban fognak lecsapódások 
következni és pedig

vegyesen hő és eső alakjában.
— Ilyen körülmények közt gyorstempőju 

hóolvadás sem fog mi nálunk egyelőre be
következni és igy az az aggodalom, melyet 
a közönség árvízveszély bekövetkezhetése 
miatt táplál, minden alapot nélkülöz.

—• Tudtam, hogy ez les: a vége — mon
dotta. — Ez a lány csak bolonditott. Meg- 
igértc, hogy a feleségem lesz, de mikor az 
esküvőt sürgettem, kinevetett. Ezért lettem 
gyilkos . . .

Ezután töredelmesen elmondotta,

hogyan történt a gyilkosság.
Klányi hat órakor ment fel a Wesselényi*  

tiIcai lakásba, hogy találkozzon Pató Máriá
val. A konyhában beszélgetett vele, ahová 
később bejött a szomszédból egv cselédlány. 
Hármasban beszélgettek egy darabig. Kilenc, 
óra felé a szomszéd leány elment és ők kel
ten egyedül maradtak a konyhában. Róth 
Károly a fürdőszobában tartózkodott.

Egy fényképről beszélgettek, 
amit Pató Mária már régebben emlékül 
adott a fiatalembernek és most visszakérte 
tőle. A fénykép körül szóváltás keletkezett, 
amelynek hevében a fiatalember kirántotta 
a zsebéből élesre fent kertészkését és Pató 
Máriára támadt. A leány a rémülettől kiál
tani sem tudott, ijedten menekült a lakáson 
keresztül a lépcsőházra nyíló előszoba felé.

Közvetlenül az ajtó előtt utolérte, a kést 
hátulról a nyakába döfte és egyetlen ha
talmas vágással átmetszette a nyakát.

A szerencsétlen leány vértől borítva, jajszó 
nélkül összeesett. Klányi azután visszament 
a konyhába, egy rongydarabbal megtöröltc 
a kést.

gondosan megmosta véres kezét, azután 
mintha ml sem történt volna, a konyha

ajtón át eltávozott a lakásból.
Az utcára érve ráeszmélt tettére és a lel- 

kiisineretfurdalás elől menekülve,
betért egy kocsmába és leitta magát. 

Nagymennyiségű szeszt fogyasztott és dülön
gélve, ittasan tért haza a lakására, ahol az
tán a detektívek ráakadtak és elfogták.

Klányi Istvánt kihallgatása után letartóz-, 
Látták és holnap átszállítják a királyi ügyész
ség fogházába.

— Vasárnap egyébként a külföldön, főleg 
Északskandináviában és Északnémetország- 
ban volt a leghidegebb az időjárás. Königs- 
bergben » szombat reggeli — 4 fok C-sal 
szemben vasárnap reggel — 15 fok C-t mér
tek, Haparandában pedig a szombati —20 
fokos hideg —30 fok C-ra emelkedett. 
Ugyancsak erős hidegek vannak még a Bal
kánon. ahol vasárnap reggel többhelyütl 
—17® C-t mutatott a hőmérő.

— Hajnalban az időjárás

Kecskeméten volt vasárnap a leghide
gebb: —14 fok C.

Szegeden -—12 fok, Tarkóén —11 fok, 
Egerben —10 fok, Debrecenben —9 fok C. 
A Dunántúlon általában —tO fok C-t muta
tott n hőmérő a vasárnapra virradó éjszaka 
és vasárnap reggel.

— Budapesten reggel 7 órakor —8 fok, 
délben —5 fok C volt a hőmérséklet.

Az időjárásról különben a Meteorológiai 
Intézet vasárnap a következő prognózist adta

— További enyhülés várható, lecsapódá
sokkal.

Pécs, február 24.
Két nappal ezelőtt szinte tavasziasra for

dult Pécsen és környékén az időjárás. Ma 
délben már -|- 2 fok Celsiust mutatott a hő
mérő és természetesen

megindult az olvadás Is.
Az óriási hótömég, amely a várost és körnvé 
két elborította, vasárnapra már valóságos 

sártengerré változtatta Pécset.
A Mecsekről hatalmas víztömegek zúdulnak 
a városra és az úttesteket viz és sár borítja. 
A város közlekedésében még nem okozott 
ugyan zavarokat a hirtelen beállott olvadás, 
de a mérnöki hivatalra erős munkát ró a sár 
eltakarítása, mert az olvadás előreláthatólag 
néhány nap múlva már komolyabb zavaro
kat is okozhat. A Mecsek utjai már most is 
teljesen járhatatlanok. Baranyamegye többi 
részében azonban még mindig erős hideg 
uralkodik és igy a megye nagy részében a 
hatalmas hótömegek olvadása még nem kez
dődőit meg. A vasulköziekedés, valamint nz 
autó- és kocsifc.rgalom egyébként az utóbbi 
napokban az egész meg],ében teljesen helyre
állott.

ÁltVEftÉSBölü 
KAiíhAil, vendíplől be-enlezésak, nszfalok. nókek, 
fft-ftpnarAi'k. márványasztalok, n kkelAI vónynk én mrtn 
ütIc’I beiendezósek nsgyon ole«en. ROSFNFEI.n, 
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Bethlen miniszterelnök 
ellenzékbe kényszeríti Wolffókat

Nagy kavarodás Ernszt Sándor és Petrovácz Gyula 
Reichspost-beli cikkel mialt — Vass József népjóléti 
miniszter távol áll Petrováczék ellenzéki akciójától

Petrovácz Gyula a Rcichspost szombati 
számában cikket irt. A cikk címe: „A pol
gári ellenzék kilátásai Magyarországon." 
Petrovácz Gyula ebben a cikkben rendkívül 
éles támadást intéz a magyar kormány el
len, ami annál feltűnőbb, mivel Petrovácz 
Gyula tagja a kormányi támogató keresztény
pártnak. Annyi bizonyos, hogy Peírovász 
Gyula támadása óriási kavarodást kellelt 
politikai körökben mindenfelé. Petrovácz 
Gyula cikkének megkülönböztetett jelentő
séget ad az a körülmény, hogy a külföldi 
sajtóban a kormány elleni kereszténypárti 
ostromot Ernszt Sándor indította meg, aki 
a Keresztény Gazdasági Párt legtekintélye
sebb tagjai közé tartozik.

A kereszténypárt ellenzéki megmozdulá
sának kétségkívül éles tendenciája van, 

amit bizonyít az a tény, hogy Wolff Károly, 
a párt vezére is élesen támadja a kormány
zatot. A főváros 12-es bizottságának pén
teki ülésén Wolff Károly súlyos támadást in
tézett Scitovszky Béla belügyminiszter ellen 
sőt a képviselőház közigazgatási bizottságá
ban a Wolff-párt tagjai állandóan a kor
mány ellen szavaztak és sikerült is nekik 
löbbizben leszavazni a belügyminisztert.

Ilyen körülmények között felmerül a kér
dés: mit szól ezekhez a „kormányttámogató"

Huszonegy uiaaa natottla van 
az innuwzáRak

„Tus uasMUüK a Krízisen**  — monssja föorws,
aki mcg&tscsiliM kegy a már ?etcte...**

csmen a kelesek szama az csesz siarfcstsíín
Az influenza-megbetegedések frontján a 

helyzet változatlan. A javulási folyamat, 
amely most már napok óta észlelhető, az el
múlt két nap alatt, szombaton és vasárnap 
sem romlott, sőt némileg kedvezőbb adatok 
is mutatkoznak.

Dr. CSORDÁS ELEMÉR 
tiszti főorvos 

vasárnap este a kórházak meglátogatása és 
a kerületi tiszli orvosok jelentésének meg
hallgatása után a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Február 23-án. szombaton felvettek a 
Szent László-közkórházba 52 budapesti és 
14 vidéki influenzás beteget. A létszám va
sárnap reggel 8 órakor 771 volt. Influenzás 
tüdőgyulladás következtében

szombaton meghalt n Szent László-köz- 
házban négy budapesti és két vidéki, a 
kerületi tisztiorvosok jelentése szerint a 
lakásukon ápolt betegek közül meghal
tak négyen, a szegénykórházban ketten, 

összesen tizenkettőn.
■— A vasárnapi betegfelvételről és beteg

létszámról csak hétfőn reggel kapok részle
tes jelentést A halottlistát vasárnap déli 1 
órakor zárjuk le. Eszerint

támadásokhoz Bethlen István gróf miniszter
elnök?

A kormányhoz közelálló helyen
ugy informálták a Hétfőt Napló munkatár
sál. hogy

Bethlen miniszterelnök megelégelte a 
kormánytámogatásnak ezt a módszerét.

A kormánypárt vezetősége körében erősen 
nehezményezik hogy a kormányi támogató 
képviselők valahányszor támadó kedvükben 
vannak, Bécsibe „emigrálnak" cikket írni. A 
kormánypárt vezetőségében ugy tudják, 

Bethlen miniszterelnök ellenzékbe kény
szeríti Wolffékat,

mert nem tűri meg hogy állandóan kül
földről ostromolják a vezetése alatt álló kor
mányzatot azok, akik idehaza a kormány 
támogatásának előnyeit élvezik. Kormány
párti körökben egyébként megállapítják, 
hogy

Vass József népjóléti miniszter telje
sen távol áll Petrováczék akciójától.

Politikai körökben mindenesetre nagy ér
deklődéssel várják Wolff. Ernszt és Petrovácz 
ellenzéki megmozdulásának következmé
nyeit. Nem lehetetlen, hogy komoly, vágj 
ellenzéki polgári póri /og alakulni, ami uj 
helyzetet teremt a parlamenti életben.

vasárnap dél! egy óráig meghaltak a ’ 
kórházban hatan, a kerületekben húr- ' 

mán, összesen kilencen.
— Eszerint az elmúlt két nap alatt ösz- 

szcsen huszonegy influenzás beteg halt meg. 
Az elmúlt héten szombaton és vasárnap hu
szonhat halálos áldozata voit az influenzá
nak. Tehát már a halálozások tekintetében 
is javulás mutatkozik, bár meg kell állapi
tanom, hogy

a halálozások száma még néhány napig 
Ilyen magas marad, 

legfeljebb némi javulás fog mutatkozni. 
Azok az adatok azonban, amelyek a kórház
ba naponként felvett betegek számáról és a 
napi betcglélszámról szólanak. lassú, de ál
landó és fokozatos javulást mutatnak. Kz 
egész városban csökken a betegek száma. A 
krízisen túl vagyunk s hn jövőre nézve nem 
is lehet még jóslásokba bocsátkozni, joggal 
állapíthatom meg, hogy n járvány lényege
sen enyhül: megyünk lefelé... 

ÉtRESiítéS!
Beregi ,T. ,»rn« rórf’. ór BaruhaArn- 
háza értesíti a ne.CTÖrdcmü közönségét, borv 
Vilmos cjrtszór-ui 5 . sz'in alatti ftzlctei

VII., swí8czi-üi 52. szám ais 
(a Pnin-p sráilodóvnl ti.ben) helyezte At.alio1 
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telocn cs olcsó, szol d árak mellett Áru 
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• pnioknt Óriás v<lln zték cutnikrb/ib.khnn. 
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Hoítsy Pál emlékezete az 
Otthon Kör közgyűlésén

Az Otthon írók ét Hírlapírók Kőre vasárnap 
délelőtt tartotta harmincnyolcadlk évi ren<ks 
közgyűlését Hegedűt Gyula elnöklete nlalt aki
nek javaslatára Pukots József országgyűlési 
képviseld felszólalása után

egyhangú lelkesedé.,sel I.égrády Ottót, n 
Pesti Hírlap föszerkcsztííjét uz Otthon Kiir 

tiszteletbeli topjává választották.
A közgyűlés ezután vita nélkül elfogadta a kü
lönböző jelentéseket, valamint a választmány
nak Javaslata értelmében dr. Kun Andor hírlap
írót ugyancsak nagy lelkesedéssel a Köt tiszte
letbeli tagjává választotta. Ezzel a megtisztelte- 
léssel honorálni akarta dr. Kun Andornak, aki 
tíz éven át töltötte l>c az Otthon Kör alelnöki 
tisztségét és erről a közgyűlés elölt lemondott, 
azokat

■ nngy fa megbecsülhetetlen érdemelt, 
amelyet a Kör és az újságírói társadalom ér
dekében hosszú éveken át, különösen a kom
munizmussal szemben tanúsított férfias viselke
désével kifejteti. Ezután nz uj tisztikarba el
nökké Márkus .Miksát, alelnökké Sülé Autalt, 
főtitkárrá dr. Rákosi Gyulát, pénztárossá 
dr. Hagyó Jánost választották meg.

Márkus Miksa elnöki székfoglaló beszédében 
hangsúlyozta, hogy ö nem adhat programot 
Neki kötelességei vannak és ez a kötelesség

Holtsy Pál és Rákosi Jenő hagyományai
nak • követése.

Hegedűs Gyula nlelnök kegyelete*  szavakkal 
emlékezett meg Hoilsy Púiról, akinél „tokon 
vitték többre, de kevesen uoltak nálánál érde
mesebbek". Hegedűs Gyula emlékbeszédo köz
ben leleplezték Holtsy Pál szobrát, amelyet 
Lányi Dezső szobrászművész készitelt.

— Rothermere az angol újságírók elnöke. 
Londonból jelentik, hogy a birodalmi sajtó
szövetség -- Empire Press Unión*  — Rot
hermere lordot választotta meg elnökének. 
Ezt a tieztséget eddig viscount Burnham töl
tötte be, aki most lemondott állásáról.

— Szászy Bélát választót Iák meg a Magyar 
Jogászegylet elnökévé. Vasárnap délelőtt az 
ügyvédi Kamara dísztermében ült össze a 
Magyar Jogászegylet clnökválaszló közgyű
lése, hogy n Nagy Ferenc halálával megüre
sedett elnöki széket betöltse. Juhász Andor, 
a Curia elnöke indítványozta, hogy a Ma
gyar Jogászegylet elnökévé Szászy Bélát vá
lasszák meg. A közgyűlés magáévá tette n 
Curin elnökének indítványát és nyomban 
küldöttséget menesztett Szászy Béla államtit
kárért, akit megérkezésekor lelkesen üdvö 
zöltek. Papp József, az Ügyvédi Kamara el
nöke köszönlötlc ezután iclkcshangu beszé
dében uz uj elnököt, aki magas szárnyalásu 
székfoglalót tarlott.

— Ifj. Horthy Miklós a kendercsi refor
mátus egyház főgondnoka. Vasárnap ünne
pélyes kcrclck között ifj. nagybányai vitéz 
Horthy Miklóst, a kormányzó másodszü 
lőtt ílát beiktatták n kendercsi református 
egyház főgondnoki tisztjébe. Az ünnepélyen 
a kormányzó is megjelent Koós Miklós 
szárnysegéde kíséretében, akiket Baltazár 
Dezső dr. tiszántúli református püspök fo
gadott.
•— Meghalt Andróé Missager. Párizsból 
Jelentik: Andréó Mcssagcr zeneszerző hirte
len elhunyt.

— Halálozás. A részvét impozáns megnyi 
latkozása mellett helyezték örök nyugalomra 
csütörtökön a rákoskeresztúri izr. temető
ben Elek Bernátnét, aki hetvenötéves korá
ban, rövid szenvedés után elhunyt. A köz
tiszteletben állott idős uriasszony temetésén 
résztvett a főváros társadalmának számos 
előkelősége s megjelent azon a Pesti Izr. Hit 
község és a Pesti Izr. Szentcgylct elöljárói 
kara is. Az elhunytban dr. Elek Hugó, n 
Hétfői Napló felelős szerkesztője édesanyját 
gyászolja.

— A Rudolf Momc rt. igazgatósága régjegy 
zővé nevezte ki nngysclykl Hamser László urat, 
a hirdetési osztály eddigi irodufőnőkét.

— A VÁC álarcos Jelmezbálját március 2-án.
szombaton este tartja meg az Erzsébetvárosi 
Kór (Dohány-utca 70. sz.) összes termeiben. Az 
óriási érdeklődésre való tekintettel már csnk 
néhány meghívó-előjegyzési fogad cl a báliroda 
a VÁC. klubhelyiségében, KlauzAI-utca 30., este 
6—8 óra közölt és n tornateremben, Abonyi-u.
7. sz. alatt. \

— A Tisza Istvdn-társuskOr közgyűlése. A 
Tisza hlwin-társaskör vasárnap délelőtt II óra
kor tartotta rendes évi közgyűlését, amelyen 
Kálmán Gusztáv v b. I. t. elnökölt. Az rlőlcr- 
Jesztell titkári jelentés beszámolt n kör 10'28 évi 
működéséről, amely szerint október 30-án 
gyászünnepélyt tartottak, zarandoklóst rendez
tek Gesztre és megkoszorúzták Ferenc József 
koporsóját, majd alnpszabálymódosllás után 
újból megválasztották a mullévi választmányi

— Halálra gázolta n villamos. Vasárnap 
délután súlyos .szerencsétlenség történt a 
Teréz-körű tón. A Teréz körű! 7. számú ház 
előtt haladt kerékpárján Axtóf/i Sándor la 
hatos, amikor a villamos-sinen kerékpárjá
val megcsúszott és a szerencsétlen ember u 
közvetlenül mögötte haladó négyes villamos 
alá került. A kocsivezető már nem tudta 
tefékezni villamost. amel) Ubólh Sán<’.< rl 
elgázolta. A szerencsétlenül járt embert élet 
veszélyes sérülésekkel •zállílották n Rókus 
kórházba, ahol röviddel beszállítása után 
■teghalt, '

Szélhámos ál-detektiv,
aki ál-asztalosnak mondja magát, nőket hódit meg, 

kölcsönöket csal ki és végül kiderül, hogy valódi asztalos
Veszedelmes szélhámos kézrekeritésére indí

tott nyomozást a főkapitányság a kiskunfélegy
házi rendőrség megkeresése alapján.

Nemrégiben egy kiskunfélegyházi asztalos
mester műhelyében megjelent egy jól öltözött 
fiatalember. aki a mesteri kereste, azzal, hogy 
bizalmas közölnivalója van. Félrevonta egy sa
rokba nz asztalost és bemutatkozóit:

— Nagy József állnmrcndörségt detektív 
vagyok. Budapestről jöttem bizalmas kül

detésben.
Elmondotta ezután, hogy egy bizalmas ügy

ben fog nyomozni és mivel ínkognilójál meg 
akarja őrizni, szerelne beállni munkába az asz- 
latoshoz, hogy megjelenése ne keltsen feltűnési 
n kis városban. Az asztalosmester elegei teli a 
kérésnek, a jövevény meg aznap munkába állt és 

a „pesti detektív*'  tényleg dolgozni kezdett 
a műhelyben.

A detektív ur nagyon tanulékonynak bizonyult 
és a mester nem győzött csodálkozni, milyen 
jól forgatja a szerszámokat. Olyan jól dolgozott, 
hogy

rövidesen fizetést Is adott neki.

Or. K ÍJ JU H CSYsxgiteorvos

Az asztalos-detektiv pedig időközben megismer
kedett több jómódú kereskedő és iparos család
dal, akik előtt leleplezto inkognilóját. Csakha-

— Az Ernst-muicum kiállítása. Vasárnap dél
előtt nyitották meg az Ernst-rnuzeum uj csoport_- 
kiállitását, amely a résztvevő négy nagyszerű 
művész, do a fiatotok szereplése révén is a sze- 
zón egyik legérdekesebb művészi eseményének 
számit. A veniissage-on nagyszámú közönség és 
számos előkelőség jelent meg. Gróf Batthyány 
Gyula, Iványi-Grüntuald Béla, Rudnay Gyula 
festőművészek és Sidlá Ferenc szobrász gyűjte
ményei adnak kiemelkedő érdekességet a tárlat
nuk, amelyen mindegyikük a legjobb müveikből 
összeállított kollekcióval szerepel. Elismeréssel 
fogadták a kiállításon résztvett három fiatal te
hetséges festőművészt: Gallé Tibort, Cserepes 
Istvánt és Nagy Imrét is .

— Zátonyra futott a „Lenin". Sztnmbul- 
ből jelentik, hogy a hóvihar iijult erővel lé
pett fel. A tegnap esedékes Simplon expressz 
nem érkezeit meg. A Lenin nevű orosz hajó 
Csekmedzse közelében zátonyra futott, azon
ban a segítségére siető hajóknak sikerült a 
Lenint még idejekorán levontatni a zátony
ról.

— Rablótámadás az ügető pályánál. Va
sárnap hajnalban az ügető pálya mögött a 
járókelők egy eszméletlen férfira találtak. A 
közelben posztoló rendőrt figyelmessé tették, 
aki értesítette a mentőket. A helyszínre ki
érkezett mentők eszméletre térítették a fér 
fit, akiről megállapították, hogy Ács Antal 
45 éves kocsis és hogy szombaton este is
meretlen tettesek megtámadták őt, agyba- 
főbe verték és kifosztották. A teljesen elha
gyatott vidéken csak vasárnap reggel vették 
észre az eszméletlenül fekvő Ács Antalt, akit 
a mentők súlyos sérülésével a Rókus-kőr- 
házba szállítottak. A rendőrség az ismeret
len támadó felkutatására megindította a 
nyomozást.

— Rablótámadás tizenkét pengőért. Békés
csabáról jelentik: Mczőkovácsházánál az or
szágúton a Járókelők egy vérbefngyolt asz- 
szony testére bukkantak. A kivonult csendőr
bizottság megállapította, hogy nz asszonyt Ko
vács Jnnosné mezőkovácsházai gazdálkodónál 
ismeretlen tettes megtámadta, leteperte a földre 
majd több szúrást ejtve rajta, 12 pengőt elveit 
tőle. Rövid nyomozás után sikerült a tettest 
ké2rekeriteni, Lamnll József baltonyai Acssegéd 
személyében, akit kihallgatása után letartóz
tattak és az ügyészség fogházába szállítottak.

— A vádtanács helybenhagyta All Abbas 
letartóztatását. Ali Abbas belvárosi szőnyeg
kereskedő már sokszor szerepelt a nyilvános
ság elölt, részint az elvált feleségével kapcso
latban történt események, részint pedig kü
lönféle vámügyekkel kapcsolatban. A rendőr
ség n mull héten a budapesti kir. ügyészség 
utasítására adócsalások miatt letartóztatta Ali 
Abbast. A szőnyegkereskedő felfolyamodással 
élt a letartóztatás ellen a vádtanácshoz, amely' 
Ottrubay Dezső dr elnöklete mellett szomba
ton tárgyalta az ügyet. A vádtanács hosszas 
tanácskozás után elutasította a felfclyamo- 
dásl azzal, hogy a terheltnek, mint külföldi 
állampolgárnak szökésétől alaposan tartani 
lehet, ezért további fogvntartását rendelte cl.

•— Elfogott betörő. Vasárnap éjjel Hinora Já
nos vendéglős, akinek a Miklós-ulcn 21. szám 
alatt van vendéglője, észrevette, hogy a lakásá
ban betörő jár. Hinora János több vendéggel 
együtt berohantak n lakásba és ártalmatlanná 
lelték Gyurgyovics Antal budakalászi géplaka
tost, aki már mindent ö*3zecsomngolva  távozni 
•kart a betörés színhelyéről. Az elfogott betörő 
— mint ahogy a főkapitányságon bevallotta — 
több Ízben megfordult a vendéglőben és ami
kor megtudta, hogy n lakásban napközben soha 
nem tartózkodik senki, elhatározta magút a be
törésre, megkerülte a vendéglőt és egy külső 
pillákon keresztül jutott be a lakásba. Az el
fogott betörőt a főkapitányságon letartóztatták.

— Fgy részeg ember megfagyott az utcán 
Pesterzsébeten. Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka Pesterzsébeten n Thurtó- és Pázmány 
utca sarkán az őrszemes rendőr egy férfit In- 
tilt. A pesterzsébeti mentők megállapították. 
hogy Kreizich Ignác 45 éves pesteméből! műn- 
kás ittas állapotban összeesett és az éjsznknl 
hidegben mogfngyott.

mar barátságba kerüli velük és
Msebb-nogyobb összegeket kért kölcsön 

tőlük.
Uj ismerősei szívesen rendelkezésére álltak köl
csönökkel a pesti detektivnek. Egyikük még 
egy magánnyomozással is megbízta és a mun 
kára nagyobb előleget adott Bejáratos lelt n 
kis város több családjához és látogatásai során 
megismerkedett egy fiatal leánnyal, akinek 

házassági Ígéretet tett
Heteken át élt Kiskunfélegyházán, majd várat
lanul

K eltűnt a városból.
Ismerősei érdeklődni kezdtek utána. Egyik hi
telezője feljött Budapestre és itt a főkapitány
ságon megtudta, hogy az állítólagos Nagy József 
soha sem volt detektív. Rövidesen kiderült, hogy

az ál-asztalos tulajdonképen valódi aszta
los, ellenben ál-delcktiv.

Megállapították, hogy tényleg Nagy József a 
neve, budapesti aszlalossegéd, aki állás nélkül 
volt és a pénzszerzésnek ezt a különös módját 
választotta. A károsultak feljelentést tettek 
ellene a kiskunfélegyházai rendőrségen, amely
nek átirata alapján most Budapesten keresik a 
szélhámos ál-detektivet.

— Március elején kezd! meg működésit 
a Jugoszláv törvényhozó tanács. Belgrádból 
jelentik: A királyi ukáz rendelkezései ér
telmében egybehívott legfelsőbb törvény
hozó tanács március elején kezdi meg mű
ködését. A lapok jelentése szerint a tanács 
elsősorban az állam központi igazgatásáról 
szóló törvényjavaslatot fogja tanulmányozni, 
amelynek értelmében a miniszterek számát 
tizenkettőre csökkentik.

— Elsült a revolver. Vasárnap délelőtt 
Pestszentlőrinccn a Gyömrői-ut 9. számú 
házban egy véletlenül elsült revolver súlyosan 
megsebesítette Weszelovszki József 28 éves 
kazánfűtőt. Weszelovszki vasárnap délelőtt 
látogatóba volt jóbarátjánál, Amcsiti Mátyás
nál. A két jóbarát beszélgetés közben elővett 
egy Frommer pisztolyt és azzal játszani kezd
tek. Forgatták, nézték a fegyvert, amely egy
szerre csak elsült és Weszelovszki Józsefet al
testén találta el a golyó. A szerencsétlenül járt 
fiatalember eszméletlenül esett össze. Értesí
tették a mentőket, akik az életveszélyes álla
potban lévő fiatalembert kórházba szállí
tották.

— A pályaudvaron felvágta kezén az ereket. 
Vasárnap délelőtt a nyugati pályaudvar érke
zési oldalún öngyilkosságot követőit el Messin- 
ger Imre 26 éves tisztviselő, aki a Paulay Ede- 
tilca 46. számú házban lakik. A fiatal tisztviselő 
felhasználta az alkalmat, amikor senkisem tar
tózkodott a váróteremben és borotvával felvágta 
mindkét karján az ereket. Néhány perccel ké
sőbb Messinger Imre elvesztette az eszméletét 
és a hörgőiére figyelmessé lett közönség 
találta meg az öngyilkos fiatalembert. A mentők 
súlyos állapotban a Rókus-kórliázba vitték, ahol 
sikerült eszméletre téríteni. Amikor Messingert 
megkérdezték, hogy miért követte el az öngyil
kosságot, minden felvilágosítást megtagadott.

— Szociáldemokrata gyűlés Pécsett A szo
ciáldemokrata párt n pécsi Pannonia-szálló 
nagytermében vasárnap kerületi értekezletet 
tartott, amelyen Ölek Gy.rgy és Esztergályos 
János felszólalása után Farkas István ország
gyűlési képviselő ismertette az ország gazdasági 
és politikai helyzetét. A külpolitikával foglal
kozva kijelentette, hogy a kormány nem veszi 
figyelembe hazánk nagy barátjának, Rother- 
merc lordnak figyelmeztetését, aki demokrati
kusabb berendezkedést sürget és az angol mun
káspárt tagjait sem igyekszik barátaink közé 
megnyerni, noha ez megtörténhetne kissé de
mokratikusabb berendezkedés révén. A kor
mány ezzel a ténykedésével teljesen elzárja a 
revízió útját. Szeder Ferenc a mezőgazdasági 
munkásság súlyos helyzetével és a rokkantak 
kérdésével foglalkozott. Végül határozati Javas
latot fogadtak el, amelyben egyesülési és gyüle
kezési jogot, teljes sajtószabadságot, az általá
nos titkos választójog törvénybeiktatását és a 
földbirtokreform megvalósítását sürgetik.

— Tűz ■ víztoronyban. Békéscsabáról jelen
tik: A fiizcsgyarmatl Benzenstein-fóle uradalom 
harminc méteres víztornyát a nagy hidegek 
idején dcszkafallal vették körül, hogy a hideg 
a kövekben kárt ne tehessen. Az óvintézkedés 
dacára nz egyik kő megsérült és mikor ezt va
sárnap repcrálni akarták a forrasztó lámpától 
n deszkafal tüzet fogott és hatalmas lángokkal 
égni kezdett. K füzesgyarmati tűzoltók der
mesztő hidegben látlak neki a tűz megfékezé
sének és sikerült is kétórai megfeszített munka 
után a tüzet lokalizálni. Az oltási munkálatok 
közben több tűzoltó kezén, lábán, arcán súlyos 
sérüléseket szenvedett. Kórházba szállitották 
őket.

— Két autószerencsétlenség vasárnan délelőtt 
a Ferenc Jórscf-féren. Vasárnap délelőtt a Fe
renc József-téren röviddel egymásután két autó
baleset történt. Délelőtt tiz órakor egy ismeret
len autó elütötte a téren szolgálatot teljesítő 
Kiss II. Pál rendőrt, akit a mentők sérüléseivel 
a rendőrkórházba szállitották. Mintegy két órá
val ezután a Bp. 18—941 rendszámú taxi össze
ütközött egy oldalkocsis motorkerékpárral, me
lyet Czelsler Béla 27 éves építész, vezetett, oldal- 
kocsijában pedig György József kereskedő fog
tolt helyet. A motoikerékpár felborult, utasai 
közül Czeisler Bélát súlyos állapotban, György 
Józsefet pedig könnyebb sérülésekkel szállitot
ták n mentők a Rőkus-kórhózba.

— Ss'ndrágaság Idején fütsön 7000 kalóriái 
pécsi brikettel. Égés tfuvarban pincébe rakva, 
per mélcrmfizsa 5 80 P, zsákokban, emeletre 
hordva 0A0 P. Winter Hermann Rt. Automata 
112—60 sorozat.

— Ax asztalos Iparosság tiltakozó nagy
gyűlése. Elkeseredett hangú, viharos gyűlé
sen tárták fej vasárnap délelőtt az Asztalos*  
mesterek Országos Szövetsége által rende
zett gyűlésen katasztrofális helyzetüket st 
budapesti asztalosmesterek. Nagy Antal a 
szövetség elnöki megnyitójában az asztalos
ipar szomorú válságával foglalkozol!, 
amelynek megdöbbentő jellemzője, hogy az 
elmúlt hetekben mintegy 100 asztalosmester 
csukta be üzemét. Halamon János felszóla- 
lúsa nyomán a gyűlés határozati javaslatot 
hozott, melyben kérik a kormányt és a fő
várost, hogy gondoskodjanak o közmunkák 
haladéktalan megindításáról. Tóth József 
nlelnök elkeseredett közbekiáltások között 
jelentette ki, hogy a társadalombiztosítás 
terheinek nyomasztó súlya az asztal ősi pá
rosság összeroppanását fogja előidézni. 
György Lajos a horribilis mühelybéreket 
lelte szóvá majd Füredy Lajos titkár az el
viselhetetlen adóterhekről továbbá az ál
lami. városi és hatósági asztalosüzemek el
viselhetetlen konkurenciájáról beszélt. A’ 
gyűlés résztvevői azután több határozati ja
vaslatot hoztak, melyekben az adóterhek és 
társadalombiztosítási dijak enyhítését és 
tér elmeik orvoslását, az állami, városi és 
hatósági asztalosüzemek haladéktalan meg
szüntetését kérik az illetékesektől. A hatá
rozati javaslatokat küldöttség fogja eljut
tatni a népjóléti, pénzügyi és kereskedelmi 
miniszterekhez, valamint a főváros taná
csához.

HA KEVÉS PÉNZÉRT 
elegánsan AKAR 

rhiázkodm 
keresse fel László Sándor férfiszabómester ki
tűnő hírnevű férfiszabóüzletét, Rákóczi-ut 50. 
ahol saját műhelyében készít rendelésre mér
ték után többszöri próbával elegáns férfiöltö
nyöket háromféle árban, 80, 90 és 100 pen
gőért a legdivatosabb finom szövetekből. Min
den darab a cégfőnök irányítása és ellenőr
zése mellett készül a legtökéletesebb kiállítás
ban és legdivatosabb szabásban. Szövetmintá
kat és mértékvételhez utasítást vidékre bér
mentve küld. Felhívjuk L olvasóink figyelmét 
ezen harminc év óta fennálló cégre.

— Házasság. Havas Jenő, a Honi Faipari 
Rt. üzemvezető-mérnöke, Havas Mór, a Gló
bus Nyomdai Müintézet Rt. igazgatójának a 
fia, vasárnap délben tartotta esküvőjét Szé
kely Annussal, Székely Bernát fővárosi 
nagykereskedő leányával a Dohány-utcai 
Izraelita templomban. Az esküvőn igen elő
kelő és nagyszámú közönség vett részt. Atf 
ifjú párt sokan keresték fel szerencsekivá- 
nataikkal a Hungária-szállóban rendezett 
esküvői lakomán.

— A Társadalombiztosító orvosai és a kö
zönség. Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet azzal a kéréssel fordul a tagokhoz, 
hogy a körzeti kezelőorvosokat az előírások 
szerint vegyék igénybe és ne rendszertelenül 
hívják őket, mert ez a kezelésre szoruló 
betegek hátrányát Jelenti. A kezelőorvosokat 
reggel félhét és nyolc óra között kell hívni 
.1 beteg nevének és pontos lakcímének fel
tüntetésével. Azonnali hivás közvetlen ve
szély esetén történhetik.

— Tavaszi menetrendváltozás. A vasutak 
egyes vonalain olyan nagymérvű változások tör
téntek. hogy uj menetrend kiadása vált szük
ségessé. A most érvényben lévő menetrendeket 
tartalmazza a Vasúti Útmutató a magyar éa kö
zös közlekedési vállalatok Hivatalos Menetrend
könyve, amely ezúttal is teljesen átdolgozott 
kiadásban, az évtizedek óta ismert piros-feketo 
nyomású fehér borítékban jelent meg. A Vasúti 
Útmutató minden vásárlója az országos Auto- 
buszmenetrendet ingyen kapja. Kapható az ősz- 
szes könyv- és hírlapárusító helyeken és dohány
tőzsdékben. Ara 1 pengő 60 fillér.

— Beregi J. Jenő ruhaház értesíti a n. é. kö
zönséget, hogy Vilmos császár-ut 50. szám alatti 
üzletét Vll., Rákóczi-ut 52. szám alá (a Palace- 
szállodával szemben) helyezte át.
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Az Erdélyi ügy szenzációs epilógusa
Forgács Anna szülei ööperlíH azokat akik az aggyal kapcsolatban 
meggyaiáz au leányuk emieket es Erdélyt seiatoi nagyösszegü 

kártérítést HOuetBinax
Közel egy hónappal ezelőtt hirdetett ítéle

tei a bünletőlörvényszék Erdélyi Béla fe
lett. Az életfogytiglani ítélettel azonban

nem zárultak le a nagy per eseményei. 
Most valósággal a perek lavinája indul ineg, 
olyan pereké, amelyekre alig számított va
laki még az Ítélethirdetés idején.

Mint emlékezetes, voltak olyan monumen
tumai az Erdélyi tárgyalásnak, amelyek so
rán a tragikus sorsú Forgács Annáról mint 
morfinistáról, kokainistáról a legfantaszti
kusabb valótlanságokat állítottak egyes ta
nuk, akiknek állításait azonban az Ítélet 
indokolása teljes egészében megcáfolta. 
Ezekkel a tanukkal és informátoraikkal 
szemben meglepő lépésre határozta el ma
gát a Feuer-család: Feuerék — értesülésünk 
szerint —

Véres hajnali affér 
egy fővárosi mulató előtt
Szereplők: a boxbajnok, az elvált uriasszony, 
egy hölgy és két ur, akik közUl az egyik a vőlegény

A vasárnapra virradó éjszaka izgalmas bot
rány játszódon le az Andrássy-ul egyik mellék
utcájában, egy előkelő fővárosi mulatóhely 
előtt. A verekedéssé fajult botrányban a tetlle- 
gességet egy csinos, elegáns uriasszony kezdte 
és egy boxbajnok fejezte be.

A mulatóhelyre az éjszaka folyamán betért 
egy három úrból és egy hölgyből álló társaság, 
amely a hajnali órákig vidáman szórakozott. 
Kél óra után megjelent a mulatóban egy fiatal
ember egy hölgy társaságában és mit sem 
sejtve a négytagú társaság páholyával szemben 
foglaltak helyet. Néhány perc múlva

a pincér diszkréten levelet nyújtott át az 
újonnan érkezett fiatalembernek.

Ez csak egy pillantást vetett a levélre, majd a 
vele szemben lévő páholyban ülő hölgyre és — 
nyilván, hogy az esetleges, kellemetlen találko
zást elkerülje — azonnal fizetett és a társasá
gában levő hölggyel együtt elhagyta a mulató
helyet.

A másik társaság férfitagjai ekkor még nem 
vették észre, hogy a fiatalember a velük lévő 
uriasszony miatt távozott, de ekkor váratlan és 
feltűnő esemény törlént. Az uriasszony látható 
izgalomban felugrott helyéről, a ruhatárba sie
tett, majd pedig mikor a fiatalembert és a höl
gyet már nem találta itt,

magárakapta bundáját és az utcára rohant.
Néhány pillanattal később, társasága kél tagja 
utána sietett, de amikor az utcára értek, né
hány lépéssel a mulatóhely bejáratától az úri- 
asszonyt már különös szituációban találták. Az 
uriasszony ugyanis akkor ért az utcára, ami
kor a fiatalember bölgyismerősével együtt 
autóba akart szállni. Az asszony eléjük ugrott 
és minden bevezetés nélkül

szidalmazni kezdte a fiatal hölgyet, akiben 
ugylátszik riválisát sejtette és néhány he
ves szó után, öklével az arcába sújtott.

Pillanatok múlva a kél hölgy arca ütlegek nyo
mait mulatta, hajuk arcukba hullott, estélyi 
ruhájuk pedig leszakadt. A fiatalember előbb 
tanácstalanul állott a váratlan eseményekkel 
szemben, majd pedig — mivel a hölgyek han

Egy Kertész-utcai ház huszonhat 
lakóját kilakoltatja a főváros

Lakóházból — gami-szálloda, garóiból — lakóház
A VII. kerületi elöljáróság, mint elsőfokú 

közegészségügyi hatóság, felszólította flerscli 
Sámuelt, a Kertész-utca 23. számú ház tulaj
donosát, továbbá a ház 26 lakásának lakóit, 
hogy az épületet

három hónap alatt ürítsék ki, 
mert a lakások egészségtelenek és eltiltotta 
a háztulajdonost, hogy a helyiségeket lakás 
céljaira újból bérbe adja. Kötelezte egyben

Március hó 1-én 
Trikóselyem

Calvín tér 7, Aadrássy át 4

a halott Forgács Anna emlékének meg
sértéséért sorra beperelik ezeket a ta

nukat és Informátoraikat.
Egész sereg ilyen érdekes per indul a közel
jövőben. —

De lesz még egy érdekes per az Erdélyi 
ügy epilógusaként: A Feuer-család ugyanis 
úgy döntött, hogy mégsem mond le Erdélyi 
Bélával szemben támasztott kárigényéről, ha
nem

tekintélyes összegű kártérítést követel 
rajta.

Ez a táblai tárgyaláson is publiknssá vá
lik. Erdély-ügyében

az iratokat már felterjesztették az Ítélő
táblára, ahol áprilisban kerül tárgyalásra 

Erdélyi Béla bünpere.

gos lármával járó verekedése még a hajnali 
órákban néptelen utcán is feltűnést keltett — 
közbevetette magát, hogy a botrány elfajulását 
megakadályozza.

A harcias uriasszony ekkor őrá támadt és a 
fiatalember arcán csakhamar véres nyo
mok és káromlások mutatták a heves női 

kezek helyét
Ekkor érkezett a helyszínre az uriasszony tár
saságának két férfitagja, akik természetesen azt 
hitték, hogy az előttük ismeretlen fiatalember 
követte cl az inzultust a hölggyel szemben. Az 
egyik hátulról fejbeütötte a fiatalembert, a má
sik pedig az uriasszony elé ugrott és a karját 
fogta le. A következő pillanatban azonban meg
változott a helyzet.

Aa egyik ur hangos Jajkiáltással a gyalog
járó szélén lévő bőrakásba esett, a másik 
pedig egy jóllrányzott ütés következtében, 

térdrebnkotf.
A további verekedést a mulatóhelyről kisiető 

harmadik ur akadályozta meg, aki felsegítette 
a földről két társát és felszólította a fiatalem
bert, hogy az eset tisztázása végett kövesse őket 
a ruhatárba. A fiatalember itt annak az urnák, 
aki a verekedésben nem vett részt,

átnyújtotta névjegyét és abból kiderült, 
hogy az illető Erdős László professzionista 

boxolóbajnok.
Az eset szenvedő hősei: Kertész Gábor keres
kedő éj. vürst Elemér gépészmérnök,egy nagy 
vállalat volt vezérigazgatója voltak. A kínos bot
rányt kezdeményező uriasszony, O. Róbertné, 
egy vidéki földbirtokos elvált felesége, akinek 
szereplését még különösebbé teszi az a körül
mény, hogy a társaságában lévő egyik ur a vő
legénye volt. Az esküvőt néhány nap múlva tar
tották volna meg Budapesten, de mivel az uri
asszony nem tudott kielégítő magyarázatot adni 
viselkedéséről és a botrány okáról, a verekedés 
miatt meghiúsult a tervezett házasság. Értesü
lésünk szerint a boxbajnok és a két úriember 
éjszakai kalandjának lovagias utón lesz foly
tatása.

az elöljáróság a háztulajdonost arra is, hogy 
a mosókonyhának lakás céljaira való hasz
nálatát szüntesse meg és a mosókonyhát 
addig is, amig az épület kiürítése megtörté
nik, használható állapotban bocsássa a la
kók rendelkezésére.

Az elöljáróságnak ezt a határozatát úgy a 
háztulajdonos, mint a lakók megfelebbezték 
a polgármesterhez, aki most részben helyt 
adott a fellebbezésnek és a háztulajdonost 
és a bérlőket arra kötelezte, hogy a lakáso
kat legkésőbb a szabadlakásforgalam életbe
léptetésével egyidejűleg ürítsék ki s a helyi
ségek lakás céljaira való használatát csak 
ekkor kell megszüntetni. A határozatot a 
polgármester a még mindig nehéz lakásvi
szonyokkal indokolta.

A Kertész-utca 23. számú házat Hersch 
Sámuelné a háború előtt

garniszállóvá alakíttatta át, 
mikor azonban az átalakítási munkálatok
kal elkészült, nem kapott engedélyt a szálló 
megnyílására, mert a közelben két Iskola 
van. Erre azután az egyes szobákra tagolt 
lakásokat adta ki főbérletbe és a ház meg is 
telt szegény emberekkel, akiket az ablakta 
lan és konyhanélküli helyiségekbe az olcsó 
bér csábított. A hosszú használat során n 
szobák, melyekben mostak, főztek a lakók, 
lakás céljaira teljesen alkalmatlanná lettek 

a tiszti orvos közegész-égllffyre veszé
lyesnek találta a helyiségeket

s ennek alapján rendelték el a hatóságok nz 
összes lakók kilakoltatását, amit most a la- 
kásforgalom felszabadulásáig tolt ki a pol
gár mester.

SZÁNTÓ GYÖRGY, a háborús sebe miatt 
megvakult festő, akit most mint nagytehet*  

ségű írót fedeztek fel.

Ismeretlen halottat találtak 
egy korcsma félreeső helyén
A gyanús ügyben a rendőrség megindította a nyomozást

Különös halálesetben indította meg a 
rendőrség a nyomozást. Vasárnap reggel a 
Thököly-ut 56. szám alól jelentenék a fő
kapitányságnak, hogy a házban lévő ven
déglő mellékhelyiségében

ismeretlen férfi holttestére akadtak.
Az ismeretlen 50 év körüli jobb iparososz
tályhoz tartozó egyénnél semmiféle igazoló 
írást nem találtak és igy kilétét megállapí
tani nem sikerült A bejelentés alapján a 
főkapitányságról rendőri bizottság szállott 
ki a helyszínére.

A rendőri bizottság megállapította, hogy 
az ismeretien férfi szombaton este betért a 
vendéglőbe, órákon keresztül tartózkodott a 
helyiségben, majd fizetett és azóta nem lát

A vádtanács beszüntette az eljárást 
dr. Bischitz Gyula özvegye ellen, 
akit férje rokonai okirathamisitással vádoltak 

a sokmilliárdos örökség körül
Egy budapesti patrícius família, a dúsgazdag 

Bischitz család egyik tagjának, dr Bischitz 
Gyulának, hagyatéka körül keletkezett bűnvádi 
perek ügyében hozott határozatot tegnap

zárt tárgyaláson a királyi törvényszék vád
tanácsa.

Dr. Bischitz Gyula harminc évvel ezelőtt ös- 
merle meg az akkor virágzó szépségű Hajdú 
Kamilla színésznőt. A fiatalok hamar megsze
rették egymást, mégsem köthettek házasságot, 
mert

közöttük állottái előkelő fővárosi Bischitz 
család hatalmas vagyona éa a vallási kü

lönbség.
Hajdú Kamilla mégis évtizedeken át hűségesen 
kisérte Bischitz Gyulát élctutján. amit a férfi 
végül azzal jutalmazott meg, hogy élete alko
nyán feleségül vette azt a nőt, akihez oly hosszú 
Időn keresztül meleg és benső barátság szálai 
fűzték. Házassági szerződést is kötöttek, mely
ben a férj

fejedelmi módon gondoskodott hitvese felől.
Házat, gyönyörű berendezést, kincseket érő sző
nyegeket és egyéb ingóságokat, valamint 
Európa egyik legszebb po-cellángyüjteméngét 
ajándékozta nz asszonynak, aki a sokmilliárdos 
ajándék fejében

lemondott további vagyon Igényéről.
Bischitz dr. pedig még életében közjegyző előli 
úgy végrendelkezett, hogy halála után több- 
milliárdot kitevő minden vagyonát unokaöccsel- 
re, mint legközelebbi rokonaira hagyta, de ezt 
az örökséget a különféle intézményeknek és 
szegény rokoknoknak hagyományozott körül
belül másfél mllllárddal terhelte meg.

Bischitz dr egyévi házassága ulán, 1927 kö
zepén elhunyt Az örökösök körülbelül hal
milliárdos vagyon birtokába jutottak, de nzon- 
fölül

az özvegytől blzenjrns részvények kiadását 
követelték,

melyek nz örökösök szerint ugyancsak több 
milliárd koronára rugtnk. Az özvegy szerint 
azonban értékpapírok nem maradtak és ezt vé
tette a hagyaték fölvételi jegyzőkönyvbe is. Az 

ták. A nagy forgalomban nem vették észre, 
hogy a vendéglő hátsó helyiségébe ment, ott 
magára zárta az ajtót. Közben a vendéglőt 
be is záriák és csak ma reggel vették észre, 
hogy a hátsó helyiség ajtaja zárva van és 
amikor felfeszitelték a helyiség ajtaját,

megdöbbenve találtak rá az ismeretlen I 
férfira, aki ekkorra mar halott volt.

A holttesten a rendőri bizottság gyanús 
mókát fedezett fel és a különben is rejtélyes 
körülményü halálozás miatt megindította a 
nyomozást s ennek során elrendelték a holt
test felboncolását is. A rendőrség közben 
igyekszik az ismeretlen halott személyazo
nosságát megállapítani.

örökösök egyre erélyesebben követelték jussu
kat és mivel föllépésük eredménytelen maradt,

hagyatéki lopás miatt följelentették az 
asszonyt

A bűnvádi eljárás megindult és a vizsgálóbíró 
el is rendelte a. özvegy vagyona ellen a bűn
ügyi zárlatot a bűncselekmény alapos gyanúja 
miatt, melyet azonban a vádtanács Ottrubag 
Dezső dr elnöklőiét mellett föloldott.

Utána még szcnvcdelmesebben folyt a harc a 
felek közölt és az örökösök indítványára az 
ügyészség újabb nyomozást folytatott le, ami
nek befejeztével Penyigei-Manczur Lajos dr. 
kir. ügyészségi alelnök harminchatoldalas vád
iratot nyújtott be az özvegy ellen, melyben a

hagyatéki értékpapírok elslkkasztásával és 
köznktrntliamlsllás bűntettével vádolta meg.

Az asszony kifogásokkal élt a vádirat ellent 
melyeket n vádtanács ezúttal Mcrsitz Kálmán 
elnöklete mellett tárgyalt a szombati zárt tár
gyaláson Hosszas tanácskozás után hirdette ki 
n vádtanács döntését, melynek alapján az öz
vegy ellen

a közoklralhamlsltős büntette miatt Indított 
eljárást megszűntette.

és az ügy iratait hatáskörének leszállítása 
mellett

egycsbirósághoz tette át.
A kir. ügyész n megszüntető végzés ellen föt- 
folyamodással élt

& téMÚ
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színház-mozi 
NYOMORTANYÁKTÓL 
A SZÍNHÁZI SIKERIG

Egy magyar drámairó Dosztojevszkij-regénye az élettel 
és a pesti színigazgatókkal

A pesti színházi élei kétség be esett vajú
dásában. a közönség elementáris erejű dü
börgő tapsviharának kísérőzenéjével a te
hetség félreismerhetetlen jelével a homlo
kán, uj magyar dráma Író született: Bo
rosa Elemér a „Vakablak" költője. A szüle
tés magasztos pillanatában mag Kell emlé 
kozni arról, hogy

az uj tehetség angvnlcslnúlól a pesti 
w.ln Igazgat ók voltak, míg u világrahozó 

bábája — a nyomor.
Az. Uj Szinház közönsége ámulva. léleg

zetét visszafojtva, leste, várta a „Vakablak**  
embereinek mondanivalóit. Bámult, mer! 
emberek voltak ott, ahol nagyon sokáig 
csak színpadi figurákat látott és ezek a 
hus-vér emberek kegyetlen, de színtiszta 
igazságot beszéltek.

Hol tanulta ezeket Borosa Elemér, a fia
tal drámaíró? A feleld, Boross Elemér, a 
huszonnyolc éves fiatal ember megdöb
bentő élete. Egy Dosztojevszkij regény . . .

Ott nőtt fel n szörnyű tömeglakásokban vala
hol Angyalföldön és a Liget határában. Rettentő 
gyermekkori szenvedések ulán. szinte csoda az, 
hogy valamilyen halaimat, belső erő folytán a 
,,Vakablak" miliőjéből nem bukott bele a Vak
ablak börtönébe. Hiszen amennyire visszacm- 
lékszjk,

mindig csak a bűnt látta maga előtt, 
mindig csak a mérhetetlen emberi szenvedés 
szorította össze öklét és mindig csak az éhség, 
a szörnyű festi éhség marta a torkát. Miféle 
óriási erő lehetett az, amely kivetette innen a 
nyolc, éves gyermek könnyen befolyásolható 
lelkét és ahelyett, hogy lopni ment volna ke
nyeret, uj kabátot, tiszta inget ment keresni 
gyufaárulással a Tisza Kálmán-térre. Nem is
merte a gyermekkor örömét. Csak a tömeglakó- 
sok óporodolt levegőjét szívta magába. Nem lá
tott maga előtt semmi szépet, semmi jót, csak 
a nyers, aljas életet és talán a vele együtt szen
vedő édesanyjának tiszta szemeit, amint tilok- 
bah — hogy a lebujok lakói ne gúnyolják ki, — 
jóra, szépre és nemesre oktatta kisfiát.

Már nyolc éves korában megkereste a ke
nyerét.

A tömcglakások elesettjeinek inasa, ki- 
futófluja és szolgája volt.

Olyan szobában lakott, ahol tizenheten 
hemperegtek egymás mellett és ugy tudott 
iakolnkönyvef, kenyeret venni magának, 
ha egv kövér újságos asszonyt, fiatal évei
nek „Dunái" nénijét, harisnyát lábbal meg
taposta. A masszázsért heti tiz krajcár járt 
ki, de ugyancsak kijárt ennyi attól a hosz- 
szu lábú kubikostól, aki, mivel sáros, pisz
kos csizmáját egyedül nem volt képes le
húzni dagadt lábáról, ezt a jövő egyik leg
tehetségesebb drámaírójának segítségével 
tépeltc le. Akkoriban járták körül a tömeg- 
lukásokat tiszti főorvosok és megállapítot
ták, hogy egy-cgy odúban hány albérlő lak
hat. Minden szobára táblát kelleti kitenni 
ilyesféle felírással „5X4 m. 12 lakó". Eze
ket a táblákat festette ő pár fillérekért, de 
magának ilyet kellett festeni: „4X5 m. 17 
lakó". A húsz négyzetméteres nagyságú 

Március 2—7.

H „Kék madár"
a Vígszínházban

Teljesen uj műsort hoz Jushny világhírű társulata.

Pénteken

VFAERSZER

MISS AMERIKA
FóVÁROSI OI’ERETTSZIMIÁZ

szobának 17-ik kis megtűrt lakója Boross 
Elemér volt.

*
De már akkor som lehetett látni rajta a nyo

mort. Most sem. Hihetetlen energiával kétlaki 
életet élt. Iskolában, ahol minden osztályt ki
tüntetéssel végzett, hiszen tandíjmentesség kel
lett, az urifiu volt.
Otthon, a nyomortanyák kapujában vette tel 
újra rongyait, hogy ki ne nevessék és ki ne kö
zösítsék magukból Pest alvilágának lakói. Dél
előtt iskolába járt, délután újságot és gyufát 
árult. Este szolgája volt a legnyomorultabbak
nak. Mikor a ..Vakablak" börtönét látjuk a 
színpadon, önkéntelenül arra kell gondolnunk, 
hogy Boross Elemérnek igen jól kell ismernie 
a börtönt. Pedig hát nem, legfeljebb csuk hal
lásból. Egyetlen összeütközése volt csupán a 
törvénnyel, tizenkét éves korában. A Tisza Kál- 
mán-téri Gázgyár előtt gyufát árult, de nem 
tudta, hogy engedély is kell ehhez. Egy rendőr 
nyakoncsiple, bevitte az őrszobára és odaálli- 
totla a falhoz, a többi csavargó közé. Mikor a 
rendőrkapitány elé került, elővette a gimná
ziumi félévi bizonyítványát, amely tiszta ki
tűnő kalkulusokkal mutatta meg a kisfiú igazi 
életét. Magaviseletből is kitűnője volt, tehát az 
emberséges rcndőrtisrtviselő elengedte.

*
A tanárainak szemefénye volt, a gimná

zium legtehetségesebb növendékének mond
ták, de senki a világon nem tudta, hogy az 
életének nagyobb része milyen szörnyű al
világban játszódik le. Az egyik tanára egy 
bárócsaládhoz ajánlotta be házitanitónak. 
A jeles, csendes, szerény fiút nagyon meg
szerették az ismert bárócsaládnál, ahol két 
kis baroneszt és egy kis fiúcskát oktatott a 
középiskolai tanulmányokra. Már már ugy 
volt, hogy sorsa jobbra fordul, kiszabadul 
a nyomortanyákról és

a bárói család magához veszi.
Ekkor villanyszerelőt hívtak a házhoz. Az 
ebédlőcsillárt javította a szerelő és talán 
közben egy ezüstkanalat elemeit A kis 
házitanitó a tanítványaival az asztal körül 
ült, amikor a villanyszerelő munkájával 
végzett, aki megpillantotta a tiszta ruhában, 
tiszta ingben, tiszta gallérban üldögélő „ha
verját".

— Szervusz „Ekó!“ — köszöntött rá ki
tárt karokkal a villanyszerelő.

öt perc múlva Boross Elemért kidob
ták a bárói házból.

— Ez volt életem legnagyobb tragédiája 
— jegyezte meg keserűen, a fiatal író.

*
— Tizenhároméves koromban — mondta egy 

alkalommal — ráeszméltem arra, hogy szörnyű 
dolog az, amit csinálok. Énnekem, akinek a 
füle melleit egészen sötét megbeszélések hang
zottak el, tépelődni kezdtem a sorson. Ekkor 
lettem iró. Jól emlékszem, akkor vettem észre 
először, hogy iró lettem, amikor az első újságot, 
amely megmaradt az esti elszámolásból (rik
kancs voltam) elolvastam. Nem sokkal később 
már megjelent az első versem az Ország Világ
ban. Egy évre rá nz újságokat és a diákköny
veket a házmesternél hagytam és felvittem a 
„Független Magyarországhoz" az első cikkemet. 
Nem voltam tizenhat éves és leültettek az író
asztalhoz. Éjjel azt az újságot írtam, amit más
nap hajnalban árultam.

Huszonöt éves korában rengeteg apró 
irásmü után abban az időben, amikor na
ponként csak egyszer evett — akkor is ká
vét ebédre - elkészült a „Vakablak". Most 
következik Boross Elemér regénye a pesti 
színigazgatókkal. A darabot először a Nem
zeti Színháznak nyújtotta be és Hevesi Sán
dor igazgató boldog örömmel karolta ma
gához a fiatalembert.

— ön nagy tehetség, előadom a darab
ját!

Azután jöttek a „Szomory-hcccek". A da
rab előadásra várt és a Szomory „Nagyasz- 
szonyá"-nak előadásai zavarai megfélemlí
tették Hevesit, aki visszaadta a darabot.

— Nem merem előadni!
A darab vándorolt színházról színházra. 
Mindenütt elolvasták és mindenütt el

ragadtatással beszéltek róla.
Volt a Magyar Színházban, volt a Vígszín
házban, volt a Belvárosi Színházban, Bú
bért Jenő Berlinbe vitte magával, Karlheinz 
Martin Bécsbe! A szegény magyar iró még
sem kaphatott színpadot!

Ebben az időben egy éjszakai lokálban 
találkoztam vele. Néhány barátja társasá
gában „pezsgőzött" Boross Elemér. Hoz
zám jött. A füstös, bor- és pnrfőmpárás le
vegőben az éjszakai élet tivornyáinak hát
terében csendesen beszélni kezdett:

— Nem, nem adják elő. Mindenki azt 
mondja, hogy a legjobb, és még sem merik 
előadni! A színigazgatók ugy látszik kita
lálták azt, hogy a közönség nem akar a 
színházban szórakozás mellett valamit kapni 
is. De én

érzek magamban annyi erőt, hogy a 
legnemesebb emberi dolgokkal szóra

koztassam a közönséget, 
megmertem irni égj’ olyan darabot, ahol ez 
a kettő találkozik. Magam is végig éltem 
egy szörnyű életdrámát és rettentő sok drá
mái hallottam magam körül. Ugy-c nem 
csodálod, hogy ilyet írtam?

Keserűen felnevetett, azután a pezsgős 
pohárra mutatott:

Tomboló slKer 
az Uj színháziján

i«>w. színházi szenzációja

Az AAdrassy-utl Színház
1.1 ÍJSORA

SZÍNHÁZI napló
fj ubay Jenő, a Zeneművészeti Főiskola 
H igazgatójának lakásán n aekásas féli 
zenedélután keretében érdekes esemény ját
szódott le vasárnap délután. Hubai/ több 
mint száz vendéget fogadott ma délután, 
akik között ott láttuk Apponyi Albert grófot. 
Berzeviczy Albérlet családjával, Odescalchi 
hercegnőt, a német követség részéről Pittner 
báróékat. Balogh Ede, Vidovszky Béla festő
művészeket, Hcltai Jenőt, Medek Annát. 
Márkus Emíliát és még egy sereg irodalmi 
és művészeti előkelőséget. Ugyancsak hiva
talos volt ma délutánra Hubayckhoz Helye 
Lindbcrg, a híres finn énekes özvegye, akt 
maga is jónevü énekesnő. .4 zenedélutánon 
Lindbcrg felesége három finn dalt adott elő. 
majd ráadásul még negyediknek egy német 
dalt, amelyeket a Stúdió is közvetített a kö
zönség számára.

n endező-háboru tört ki a Fővárosi Ope- 
** rettszipházban, ahol kitűzték a legköze
lebbi újdonságnak, a Herczeg Géza—Kat- 
scher „Kék vonat" című operettjének pró
báit. Tudni kell, hogy az operett eredeiten 
a Magyar Színházban volt, ahol Bródy Ist
ván már dolgozott is az operett rendezői pél
dányán. Mikor az operett a Fővárosi Ope- 
rettszinházhoz került át. a szerzők szerették 
volna, ha Bródy is átjön. A Fővárosi Ope- ,

A MAGIAK SZÍNHÁZ uj vigjátéka

AGGLEGÉNY APA
Titkos Ilona, Hegedűs Gyula, Neményi L1U, Gombaszttgl Ella, 

Zala Karola, Dénes, Z. Molnár, Jávor, Ktirmendy, nalas&u. 

Bemutató: péntek, március 1.

Ma premier a Rovat Apollóban
Ezt a nagyszerű műsort csak 3 napig játszhatjuk, 
utánunk egy hétig az Uránia uiut:tja bo.

Milton sms: soivomtoszeii, 
a földalatti Newyork Izgalmas drámája 9 érdekes lejezelbeu

Colién Meore:
Társadalmi színmű 8 felvonásban. — Előadások kezdető 5. ’/<8 és ’/.10

AZ ORSZÁGOS
. 1PAR0SSZ0VETSÉG

áll. eng.

HÁZIIPARI és IPARMŰVÉSZETI
nyilvános

IPARI TANFOLYAMAIT
IV, Kristót-tér S - Telelőn: Ant. 817-5®

megnyitotta

TANFOLYAMOK:
Nöí felsőruha szabás, varrás és kreálás 
Gyermek ruha szabás, varrás és kreáláy 
Fehérnemű szabás, varrás és kreálás 
Nölltulup készítés és díszítés

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

Mérsékelt tandijak
Möztlsztvlselők családtagjainak kedvezményes tandíjak 

— Ilyen az én életem. Most pezsgőt itat
nak velem a barátaim, de nem tudják, hogy 
egész nap nem ettem. Kérjek talán tőlük egy 
falat kenyeret"?

*

A régi pesti színigazgatók*  most szégyenkez
hetnek. A legifjabb szinház legifjabb direktorai 
adták Magyarországnak ezt nz uj drámairól. 
Mikor a Vakablak főpróbája ulán, ahol nemcsak 
nz előadást, hanem a szüneteket is végigtapsolta 
a közönség, odamentem Boross Elemérhez és 
megszorítottam n kezét, a huszonnyolcéves 
fiatalember könnyezve igy szólt:

— Az anyám .. szegény betegen fekszik, ő 
nem lehetett iltl Hidd cl, hogy csak az én si
kerembe vetett reménye tartja benne az életet. 
És most nem lehet itt. Megérted, hogy mit je
lent ez?

Most egy hideg üvegverandában lakik az uj 
drámaíró. A víz megfagy a pohárban. De azért 
ez nem látszik meg Borosson. Elegáns, csinos, 
pesti fiatalember. Kétlaki.

Stób Zoltán.

vakablak

rettszinház kitűnő főrendező igazgatója: Sza
bolcs Ernő azonban semmi esetre sem volt 
hajlandó belemenni a dologba, mert ennek 
semmi szükségét sem látta. Néhány napos 
izgalmas vita után megállapodtak abban, 
hogy Szabolcs Ernő rendezi az operettet, el
lenben Bródy István megfelelő összegű kár
talanítást kap az operetten végzett munká
jáért.
fi onthy Hannáról a mull héten megírtuk, 

hogy a Belvárosi Színházzal barátságos 
utón felbontja szerződését és egy másik szín
házhoz szerződik. Honthy Hanna először a 
Király Színházzal tárgyalt, majd a Fővárosi 
Operettszlnház tett neki ajánlatot, hogy egyik 
újdonságának, a „Kikelet-utca 3" cimü Har- 
math-Kemény Egon operettjének föszerevét el
játssza. Honthy Hanna örömmel irta alá a Fő
városi Opcrettszlnházzal történt megállapodá
sát, csak betegsége dinén kéthónapi pihenőt 
kért maga számára. .4 Fővárosi Operettszlnház- 
bán éppen ezért kelleit a „Kikelet-utca 3" cimü 
operettet elhalasztani és ezért tűzte előbb mű
sorára Katseher-Hcrczeg „Kék vonat"-át.

jyfég a szezőn derekán tartunk de máris a 
"L legkülönbözőbb átcsoportosulásokról 

hallunk a színházi világban. Mikor nyilván
való lett, hogy Somlay Artúr a jövő szezón- 
ban megválik a Vígszínháztól, azonnal meg
indult a tárgyalás a Vígszínház és Hegedűs 
Gyula között. Valószínű, hogy a közeli na
pokban Hegedűs Gyula aláírja szerződését, 
mely őt a jövő szezónra a Vígszínházhoz 
köti.

5
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0 Városi Színházban a „De-

x nevér“-t játszották, Adél szerepét im- 
r.már másodszor Falus Edit, a színház ra
gyogó tehetségű fiatal szoprán énekesnője 
játszotta. Nagy sikere volt neki is, mint 
partnereinek: Kovács Ilonának, Keglevich 
Mariettának, Szedő Miklósnak. Szűcs Lász
lónak és Dalnoky Viktornak.

Zomborg Mercedes, enyhén szólva, nem 
vált be a Vígszínházban Gaál Franciska 

helyén. A fiatal színésznő, akinek kvalitásait 
a Vígszínház ugy látszik túlbecsülte, szüksé
gessé tette, hogy a Vígszínház sürgősen uj 
naiva után nézzen. Hosszas keresgélés után 
ime újra Gaál Franciskánál tart a Vígszín
ház. Jób Dániel, igazgató hetek óta folytat 
tárgyalásokat Gaál Franciskával, hogy a ki
tűnő művésznőt a Vígszínházhoz való vissza
térésre bírja. Gaál Franciska azonban nem 
áll olyan könnyen kötélnek és ugy látszik, 
meg akarja .büntetni'1 a Vígszínházát, 
amiért őt annakidején olyan könnyen kien
gedte a szerződésből. Nem lehetetlen azon
ban, hogy ennek a tárgyalásnak is szerződés 
lesz a vége a közeli napokban.

Borosa Elemér nagyszerű drámájáról, a 
„Vakablak"-ról más helyen szólunk. Itt 

a „sztármentes" ensemble játék dicsőítéséről 
harsogjanak a kürtök. A Vakablak iről sike
rén kívül nagy színészi sikere van. A fiatal 
iró drámája egy sereg fiatal uj színészt re- 
vellált. Első helyen áll Justh Gyula, akinek 
acélos keménységű, de lius-vér emberi alakí
tása a legnagyobb színházi élmények egyike. 
Méltó partnere Orsolya Erzsébet, akinek első 
nagyobb drámai szerepe a fiatal színésznő
höz fűzött legnagyobb reményeket is teljes 
mértékben beváltja. Meglepően szerény és 
egyéni eszközökkel a legtöbbet fejezi ki. A 
többiek egytől-egyig ragyogónk. Dondy Ist
ván, Szalag Gyula, Gonda József, Békeffy 
Róbert, Zala Géza, Széklcr Zoltán. Baróthy 
József, az egyéni hangot megütő Baló Ele
mér, Bazsay Lajos azok, akiknek kezét leg
melegebben kell megszorítani.

János vitéz reprize a Városi Színházban az 
ünneplő közönség tapsai kíséretében folyt 

le. Kacsóh Pongrác örökéletü zenei költeménye 
most a fiatalok ajkán szólalt meg. A címszerep
ben Albert Erzsi, lluska szerepében Zilahy Irén, 
a francia királylány koloratur szerepében a 
Drezdából visszatért kitűnő fiatal színésznő, 
Lészay Kató aratott nagy sikert

A jövő héten a Belvárosi Színház ti] bemuta- 
tót ad. Két kitűnő fiatal magyar színpadi 

szerző, ifj. Békeffy István és Vádnál László hő- 
romfelvonásos bohózatot irt „Ez az én esetem" 
címmel. Az izzig vérig pesti és rendkívül mulat
ságos történet főszereplői Somogyi Nusl és Hát- 
kay Márton. — A Városi Színház uj bemutatója 
pénteken zajlik le. Farkas Imre Szupécsárdását 
a fiatalok szereposztásában a legnagyobb vára
kozás előzi meg — A Magyar Színház az „Agg
legény apa" cimü vígjátékot mutatja be ugyan
ezen a napon Hegedűs Gyulával az élén. De 
március 1-én a Bogai Orfeum is megtartja a 
szenzációsan érdekes premierjét Josephine 
Bakerrel drámát szerepben. Ennyi elég egy 
héttel _________________ ..

zongorái Pianinöt 
aSXan Reményi a
a Zeneművészeti Fő'skola házi hant?- 
ezerészénél, Budapest, Király-utca 57. "IrgTj 

Legkedvezőbb lizetési feltételek. *

Kölyök
Charlle Chaplin és Jackie Coogan egyetlen 

közös filmje, amelynek reprizét a pesti közön
ség már régen várta. Emlékezetes még az a si
ker, amely a világ filmgyártásának talán két 
legnagyobb alakjának filmjét kisérte. A „Kö
lyök" szinte a fllmjáték klasszikusának számit, 
igy reprize a legnagyobb mértékben indokolt. .4 
„Palace" filmszínház, ahol a „Kölyök" reprize 
csütörtökön lezajlik, ezenkívül egy kitűnő sport- 
vigjátékot is bemutat. A mindinkább divatossá 
váló sportvlgjálékoknak legjobbja a „Világbaj
nokát", amelynek főszerepét Léc Parry, a leg
szebb német filmszinésznő játssza. Egy amerikai 
slágcrburleszk és a pompás híradó egészítik ki 
a Palace uj műsorát, amelynek sikere nem is 
maradhat el.

|| Legjobb műsor 
Legjobb zene 
Hangulat, tánc

; és a szenzációs

kisérő miisor

SPORT
A magyar labdarúgás 

elszenvedte első vereségét 
Franciaországtól

A szezont nem lehetett büntetlenül válogatott mérkőzéssel kezdeni
— A vereség oka: fedezetsorunk taktikai érzékének hiánya — 

Energikus gólratörő játékot tolytuttak a franciák

Franciaország—Magyarország 3:0 (3:0)
Borús, hideg februárvégi vasárnap dél

után sok százezernyi magyar gondolata Pá
rizsba szállt, ahol 11 magyar flu mellén a 
magyar címerrel kiállott a „gloire“ legjobb 
tizenegye ellen, hogy revánsot adjon a leg
utóbb magyar földön elszenvedett súlyos 
vereségért.

Amikor az a tizenhárom gól berepült a 
francia kapus hálójába, megszületett a re- 
váns gondolata is, mert aligha volt hihető, 
hogy a büszke francia belenyugszik ebbe a 
csúfos vereségbe. Mi pedig jó magyar szo
káshoz híven

gavallérosan felajánlottuk a revánsot, 
amelynek korai terminusa pontosan 
egyezett nngyegyesületeink érdekeivel.
A Lnbdarugószövetség urainak — ugy 

látszik — nagyon a fejébe szállt annak a 
tizenhárom gólnak a dicsősége. Azt hitték, 
hogy az „inferioris" ellenféllel szemben feb
ruárban is megismételhetjük a biztos győ
zelmet egy hosszú tél testet-lelket ölö tespe- 
dése utón, amely úgyis csak sétagalopp lesz 
az ugyancsak kora tavaszi — március

A párizsi mérkőzésről tudósítónk telefon
jelentése nyomán a következő tudósításunk 
számol be:

Párizs, február 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentésc.)

Szemező esőben, autók és kocsik végtelen 
sora vonult fel vasárnap délután a Colombes-i 
stadionba, a magyar—francia mérkőzés szín
helyére. Ismert sportférfiak mellett magyar, 
lrancia és külföldi előkelőségek jelentek meg, 
hogy tanúi legyenek a két nemzet összecsapá
sának. ■

A 15.000 néző pompás keretet nyújtott a mér
kőzésnek és amikor pontban 3 órakor ( a mi 
időszámításunk szerint 2 órakor) a csapatok 
a pályára léptek, a közönség tapsviharral fo
gadta őket.

Bnof svájci bíró
sípjelére a pálya közepére megy Fogolg II. és 
virágcsokrot nyújt a franciák kapitányának, 
amit az hasonlóképen viszonoz.

A két nemzeti csapat a következő összeállí
tásban állt fel:

Franciaország: Henrié — Wallet, Bertrand — 
Chautrcl, Banide, Villaplane — Devaquez, I.ieb, 
Nicolas, Veinante II, Galley.

Magyarország: Benedek — Fogoly II., Dudás 
— Borsányí, Bukovl, Bcrkessy — Török, Ta
kács 1L, Kalmár, Híres, Titkos.

Tíz perc — három gól
Kezdés után a franciák lépnek fel támadólag, 

u magyar fedezelsor mereven mozog és köz
vetlen védelmünknek ugyancsak akad munkája. 
A felszabadító-rúgásokból a csatársor lendül tá
madásba, de Wallet szorongatott helyzetben 
ment. A francia balszórny gyors támadással 
válaszol, de Fogoly II. biztosan szerel. Banide, 
a francia cenlerhalf, pompás húzással dobja 
előre csatársorát, de Dudás visszaveri a táma
dást. Ebből Kalmár—Hirzcr-támadás alakul, de 
Henrié véd. Nicolas veszélyes helyzetet teremt 
Galley részére, de a szélső durván hibáz.

Sorozatos magyar támadások következnek 
most. A pontos passzjáték között ugráló bábok 
a franciák, de Henrie mindent véd. A szórvá
nyos francia támadásokat Nicolas vezeti, de 
eredménytelenül. A 20. percben Titkos, majd 
Török száguldanak le, de Takács II. és Híres 
bombáit Henrie bravúrral menti Most Lieb tör 
át a magyar védelmen, pompás lövést küld a 
magyar kapura, de Benedek nagyszerű elvetés
sel véd.

A 23. percben kavarodás támad a magyar 
kapu előtt és ebben Banide közeli lövése 

rést talál n magyar kapuba.
A váratlan gól megzavarja a magyar védelmet,

A bizonytalan talajviszonyok sem ront
hatták le a barátságos mérkőzések nívóját
Hungária-Ufpest 2:2 — Budai „33“-Vasas 4:2 — Ferenc

város-Kispest 5:3 — Hl. kér. FC—Nemzeti 2:1

10-iki — olasz-magyar mérkőzés előtt.
Ennek a könnyelműségnek egyszer és min

denkorra végét kell szakítani.
A nemzeti érdekek előtt defcrálnlok kell 
a jó terminusaikat féltő nagy egyesüle

teknek.
Futballsportunk hírneve nem engedheti meg 
ezeket a hendikep mérkőzéseket, mert a 
nemzeti válogatott csapatunk állal képviselt 
tudás van olyan érték, mint nagy egyesüle
teink érdekei.

Az a tizenegy magyar flu, aki Párizsban 
vereséggel távozott a Colombes-i stadion po
rondjáról, nyugodt lehet és fölemelt fővel jö
het haza, ők, az áldozatai ennek a „zsíros" 
terminusokért folyó versengésnek megtettek 
minden fölük telhetőt a vereség elkerülésére 
sőt a győzelem kivívására, de erején felül 
senki sem áldozhat többet mint éppen ők, 
akiken keresztül n magyar futballsportot 
érte ez a rut arculcsapás.

Megtörtént! Ezen már segíteni nem lehet. 
De segíteni kell, hogy a jövőben válogatott 
mérkőzés ilyen készületlenül ne érhesse a 
magyar futballsportot.

amit ügyesen kihasználnak a franciák. A 25. 
percben

Lieb tisztára játssza Nlcolast, aki habozás 
nélkül megszerzi a második gólt. (2:0.)

A francia közönség tomboló lelkesedéssel fo
gadja a nem várt eredményt. A magyar csapa
tot ez annál inkább idegesíti, fejvesztetten 
kapkod és a 33. percben a hátvédek nagy za
varukban hendszet vétenek.

A megítélt lt-est Nicolas belövi! (3:0)
A magyar csapat most hatalmas erőfeszítési 

lesz, hogy az eredményen javítson. Közben 
Villaplane megsérül és elhagyja a pályái, a ma-, 
gyár csatársor ott fanyáz a francia kapu előtt, 
de a lövések rendre célt tévesztenek.

Kétségbeesett magyar 
támadások — szerencsés 

francia védekezés
Helycsere után a magyar csapat óriási erővel 

fekszik a küzdelembe. A franciák térfelén fo
lyik a játék, de Titkos és Híres előretöréseit a 
védelem sikerrel veri vissza Hallatlan balsze
rencsével küzd most a magyar csapat, a csatá
rok lövései rendre célt tévesztenek Titkos sza
badrúgása ugyancsak veszélyes, de Bertrand el
fogja és a mezőnybe továbbítja. A csatársorunk 
formális ostrom alá fogja Henrie kapuját, aki 
a lövések özönét védi. Az elkeseredett védeke
zésben Henrie megsérül, de az orvosok csak
hamar tnlpraállitják. Az utolsó negyedórában 
a franciákon a fáradtság mutatkozik, do az 
állandóan támadó magyar csatársorral szem
ben, sikerül a kapujukat a góltól megmenteni.

A francia csapat
minden dicséretet megérdemel teljesítményéért. 
Nem ijedt meg nagynevű ellenfelétől. Védelme 
energikus és labdabizlos, csatársora lendületes 
és gólratörő volt, amelynek lelke Nicolas nem
zetközi érték. A legnagyobb teljesítményt azon
ban a Henrie — Wallet, Bertrand védelem nyúj
totta. *

A magyar csapat 
kijátszotta azt a formát, amelyet jelen pillanat
ban tőle várni lehetett. Hibáztatni csak a fe
dezetsort lehet abban hogy

a támadásban túlságosan előrehuzódolt én 
ezzel a védelmet magára hagyta, 

ami a fürge, áttörő játékot kultiváló francia 
csatárokkal szemben az első félidőben meg
bosszulta magát. A védelemben Fogoly II. első
rendű munkát végzett, mellette Titkos, Híres és 
Török voltak a csapat legjobb emberei.

Ruofí bíró mindkét fél teljes megelégedésére 
vezette a mérkőzést.

dult a küzdelembe
A tartalékos csapatok játéka a jeges, bizony

talan talajon természetesen messze elmaradt 
attól, hogy ezt a Játékot ,derbi" jelzővel illet
hessük.

Újpest előbb talált magára
és csatársorának stílusa, áttörő lendülete ele
gendő volt ahhoz, hogv a szerzett két gól elő
nyével a mérkőzés biztos győztesének lássák.

A Hungária fedezetsora Rebróval a ten
gelyben nem volt nehéz dió a pompás Wet- 

zer—Aucr-párral wemben 
és a Kocsis—Mandl hátvédpár bizonytalansága 
is sokban hozzájárult, hogy Fehér elveszítse a 
fejét — és a labdákat

Újpest már nyeregben érezte magát és nem 
tulajdonitolt jelentőséget a Hungária második 
félidőben kibontakozó csatárjátékának.

Helycsere után a Hungária Kiéber pompás 
Irányítása mellett lassan átvette a játék 

vezetési t.

már most új, olcsó

Különösnek tűnhetik,hogy 
e szokatlan hidegben mosó
szöveteket ajánlunk. — De 
miért várjon Ön addig, mig 
a melegebb időjárás bekö
szöntővel mosószövet
osztályunkon a szokásos 
tolongásban kényszerül 
vásárolni, mikor most 

1 teljes nyugalommal választ
hat a sok szép minta közölt.

KbiO.OOO méter
új, csak ezidei mosószövet. 
Jó minőség, ízléses minták. 
Kb 73/75 cm széles, métere

a
Az egész héten keresztül tartott kemény hi

deg, amelyet sehogysem tudott enyhíteni n bá
gyadt februári nap, valósággal jégpályává vál
toztatta a pályák talaját. Éppen ezért

a szombatról vasárnapra beállott enyhülést 
örömmel Tagadták a Tuti all hívei 

és Így minialt válogatott csapatunk Párizsban 
küzdőit a franciákkal, nz itthoniaknak fs kiju
tott kedvenc sportjuk örömeiből.

A két nagy pályára kitűzött mérkőzéseket igy 
rendben megtartották és ha Játékosainknak kel 
lett is küzdeni ők a jeges, csusr.n talajjal,

a mérkőzések kielégítő sportot nyojlottak, 

amelynek hatása talán csak az elkövetkezendő 
bajnoki fordulóban lesz igazán érezhető

A nap legnagyobb érdeklődéssel várt mérkő
zésének a

Hungária—Újpest 
összecsapása ígérkezett A

©:1 arányban n Hungúrh tavára végződött 
félidő után 2:2 arányú döntetlent eredmé

nyezett mérkőzésen 
a Hungária a válogatott Kalmár! és Hirzert, va 
hmint a betegen fekvő Wél ért és a sérüli 
llaart nélkülözte, mig Újpest három váloga 
tottja: Pogoly 11., Borsányí és Török nélkül in
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umrlv az első félórában a kiegvrnlitéshez ve- 
aetclt

A közönség biztatására most bajnoki küzde
lem indult meg a győztes fiáiért, de ezt meg
előzte a 33. percben a játék félbeszakítása.

A Hungáriában Mamit, Kiéber, helyenként 
Molnár és Opata játszottak jól, l’jpost csapatá
ban Aehl, Kővágó, Wilheim, Wetzcr és Avar ér
demelnek dicséretei.

A gólok sorrendje: l. félidő: 22. p. Wetzcr 
magas fejesét Fehér kiejti, Aucr megtámadja, 
testével elnyomja és n labdát a hálóba lövi. II. 
félidő: 8. p. Kocsis elesik a résen álló Spilz a 
labdával n hálóba fut. 27. p. Wilheim lefogja 
az áttörő Skvareket. a megítélt 11-est hgyanö 
góllá értékesíti. 31. p. Barótky lövéssel Acht 
szenzációsan védi, de a labda Opata elé pattan, 
aki kiegyenlít.

♦ .
Előmérkőzésül a

Budai
találkozása szolgált, 
nyerte meg 4:2 (2:2) arányban.

33—Vasasok
A mérkőzést a Budai „33“ 

.............. ... ... . A válogatott 
Titkost nélkülöző budaiak lendületes játékuk
kal kezükben tartották a mérkőzést, de az első 
félidő végén egy könnyelműen nett negyedóra 
elegendő volt arra, hogy a Vasasok kiegyen
lítsenek. A második félidőben azután n feketc- 
fehérek rákapcsolunk és rövid negyedóra alatt 
beállítják a végeredményt

Nem mondunk újat, ha újból megállapítjuk, 
hogy

a Budai 33-os máris kitűnő formában van.
Ha a szezón közben a csapat nem veszti el a 
fejét, nem lesz gondja a kieséssel. Egyénileg 
Kovácsi, Lörny, Steiner, Schmidt és Kaltenecker 
nagyon jók, de Vezérrel is sokat nyert az együt
tes.

A Vasasok, bár sokkal többet mutattak, mint 
elmúlt vasárnap, még mindig messze vannak 
attól, hogy ne kelljen félteni a kieséstől a csa
patot, amdyben nyomát sem lehet még felfe
dezni nhagyományos Vasas-stílusnak.

A gólok sorrendje: I félidő: 9 .p Kovácsi 
szabadrúgására Rottlcr felugrik, nem éri el a 
labdát, amely a meglepett Wimmer mellett n 
balsarokban köt ki. 29. p Schmidt eltévedt lö
vésébe Steiner befut és gólt lő. 39. p. Fröhlich 
átadását Tomecz szenzációs lövéssel a felső sa
rokba küldi. 42. p. Búza váratlan magas lövés
sel kiegyenlít II. félidő: 8 p Ember egyedül 
átmegy a védelmen és megszerzi újból a veze
tést. 15 p. Lukács szöktelésével Schmidt befut 
és beállítja a végeredményt.

♦
Sokkalta kedvezőtlenebb talajviszonyokkal 

kelleti megküzdenie másik négy csapatunknak, 
amelyeknek találkozása az ülloi-uti pálya pro
gramjába volt bciklatv i

A Ferencváros 5:3-rn győzte le Kispestet, I 
millión a kispesti csapat n félidőben 2:l-re, majd l .................... „„
szünet utón 3:l-rc vezetett. Nem hiába bizlak Iccben esett, amikor

még Dán révén 3:1 -re vezet ugyan, de már érez
hető, hogy

a kispesti csapat ellőtte puskaporát.
Szedlncsok tizenegyesével 2:3-ra csőkkor. Kis
pest gólelönye, majd a 19. percbcm Szcdlacsck 
csavart lövéssel már kí is egyénül (3:3). Ráz-só 
sikerült lövésével mór 4:3 az eredmény, majd 
Szcdlacsck fejese meghozza a Ferencváros 5:3 
arányú győzelmét.

Az újlaki csapatról forgalomba került jó hí
rek megerősítést nyerlek vasárnap, amikor

a III. kor. FC 2:1 (2:0) arányban legyőzte 
a Nemzetit

A 111. kerületi csapat határozottan jobb volt és 
a győzelmet ki is érdemelte. Emeli a győzelem 
értékét, hogy a Nemzeti immár csaknem teljesen 
komplett csapatából most már csak Bihámi 
hiányzott. A Nemzeti vereségét magyarázza, hogy 
a csapat abszolút gyönge vol*  vasárnap.

A III. kerületiek együttesében a fedezetsoron 
kívül Konyor produkált szenzációs játékot. Kí
vüle még .Schiller játéka érdemel elismerést. A 
Nemzetiek csapatában Rémay II., Gallina és 
Volentik tüntették ki magukat.

A III. kerület már a kezdést követő percben 
jutott vezetéshez. Szendrő „l.ívegőt" talál, mire 
Schiller elugrik mellette, a kornervonalon 
hitraifelé ccnlerez és a résen álló Konyor lab
dája hálót ér (1:0). — A 28. percben Konyor 
kiugrik Hossó és Török közölt és lövése meg
szerzi a III kerületiek második gólját.

A Nemzeti egyetlen gólia a II. félidő 16. per
kapufáról visszapattanó

Kiközösítették az atlétikai programmból a munkás 
atléták Hesz-emlékversenyét, 

amelyen mégis 80 atléta indult el vasárnap

rokonszenvező pincér- 
c úgy határozott, hogy 

, az MTK versenyén, ha
rs egy monstre ujoncverscny- 
megrendezi kegyeleti mezei

Az Atlétaszövetség terminusegyeztető értekez
letén a MTE kapta meg a február 24-iki határ
napot, az Általa kiirt vándordijas Hcsz József- 
emlékverseny megrendezésére. A munkások 
aportegycsiilctc e versennyel áldoz fiatalon el
hunyt jeles futója emlékének. Az MTE már 
minden előkészületet megtett a kegyeleti ver
senyt illetően, amikor az elmúlt héten kelle
metlen meglepetés érte az egyesületet.

Az történt ugyanis, hogy a szibériai hideg 
miatt elmaradt nz MTK február 17-érc kitű
zött mezei versenye és a MASz, ahelyett, hogy 
nz elmaradt verseny céljaira nz MTK-val együtt 
más határnapot keresett volna,

o Hcsz-emlékvcrseny napjára tolta ki az 
MTK-verscny terminusát, míg ■ kegyeleti 
verseny megrendezésére u munkásbajnokság 

határnapját jelölte ki.
Az Atlél.iszövetség döntésének abszurditá

sára még laikus szempontból tekintve is kézen
fekvő. A munkásbajnokság rendezésében fon
tos szerepet játszik az MTE, amely tehát ezen 
n napon semmi cselre sem rendezhetné meg 
kegyeleti versenyét, már azért sem, mert

u munkás mezei bajnokság ez évben 
Szolnokon kerül lebonyolításra.

Az MTE tehát a vele 
sport egyesület lel karöltve 
nem indítja versenyzőit 
nem egy ifjúsági ' ~
nyel egyetemben 
.versenyét.

így Is történt, 
levő öltözőben

80 munkásatléta öltött magúra dresszt. 
Nyojcvan ntléta: a Hcsz-enilékvcrsony, az MTE 
klubközi ifjúsági versenyének és az MTE 
monstre ujoncvcrsenyónek mezőnye.

A verseny után pedig ünnepi aktus zajlott 
M Millenáris verejtékszagu öltözőjében:

leleplezték a korán elhunyt 
Hesz József areképét.

így áldozott az MTE Hatni futója emlékének.
♦

A HeM-cml ék verseny
■ régi lőversenytér hő\..l borított hcpc-hupás 
terepén, hatkilométeres távon került eldön
tésre- A vándordíj győztese <11 MTE Pethő, 
Osuszth, Rózsa, Csathó, Strasser-összeállitásu 
csapata 2*  ponttal, szemben nz ESC Majorosi, 
Gégénv. Hufnagcl, Hegedűs, Epcr-összeállitásu 
csapatának 30 pontjával.

Egyéni befutó: 1. Majorosi (ESC) 23:10 mp. 
I. Pethő (MTE) 23:11 mp. 3. Osuszth (MTE) 
23:21 mp.

As MTE—ESC klubkőzl Ifjúsági verseny 
(Berniéin, 

lett 15 
15.36 mp. 
15:45 mp.

Vasárnap a millenáris pályán

le

győztese ugyancsak nz MTE csapata 
Auslknder. Kapcsándy, Bödör, Fritz) 
ponttal. Egyéni győztes: 1. Berniéin 
3. AuslAnder 15:43 mp. 3. Kapcsándy

Az .MTK mezei versenyén

»!OM*roiT  k GLÖBLS NYOMDAI MQ1NTÉZZT P, T. KO.KFOilGQG^T^lN, BUDAPEST, U, ARADI UCCA B, - NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.

tehát a ferencvárosi hívek a már legendás hí
rűvé vált

Frarll-finlsben,
amely ezullnl is megszerezte a győzelmet a Fe
rencváros csapatának. A gvönge ehii félidő a 
csatársor rovására Írandó Igaz, hegy senki som 
várhatott csodákat átlói a csatársortól, amelyben 
a válogatott Takács II ét például egy Pomázi 
(Pohacsck) helycllesitct'c. Am n Frndi-c.salársor 
ereje nyomban fellángolt mihelyt a kiforratlan 
tehetséget Rázsó váltotta fel a csatársorban. A 
közvetlen védelem ezúttal is nehézkesnek bizo
nyult és itt is kedvező változást hozott a má
sodik félidőben Papp akcióba lépése.

Kispest nagyon jól kezdett és bár kezdetben 
úgy.izédván szünet nélkül rohamozott a Ferenc
város, mégis Kisj>est intőtI vezetéshez a 20. 
percben Paczolay n'vé-n (0:1). — Alig telik cl 8 
perc, a birő elnézi az oíTszájdon tanyázó 
Fürstncrt és Presovszkyl, a ferencvárosi véde
lem leáll és Presovszky az üres kapuba juttatja 
a labdát (0:2). - Befejezés előtt 7 perccel Szed
reseket a büntetési terület határvonalán el
vágják és a megítélt szabadrúgást Kohut to
vábbítja a hálóba (1:2).

Szünet után erősödnek a Ferencváros táma
dásai és bár Kispest még ill-olt veszélsv/tel, a 
zöld-fehérek fölénye kezd kirívóvá válni. Kispest

Simon István 15 éves tanonc győzött az ifjú
sági és a junior kategóriában. Az ifjúságiak 
3200 méteres távon rendezett versenyének start
jánál 58 induló jelent meg.

Ifjúságiak: 1. Simon István (MTK) 12 p. 11-6 
mp. 2. Ambrus (Vasas) 12:12.2 mp. 3 Czimbuli 
(MTK) 12:28 mp.

Szeniorok. (Táv: 4500 méter.) 45 induló. 1. 
Lakos Pál (Törekvés) 18:28.4 mp. 2. Balogh 
(Vasas) 18:33.2 mp. 3. Gergely Ferenc (Vasas) 
18:42.4 mp.

Pillér György a győztese az első 
magyar párbajtörversenynek
Nálunk majdnem ismeretlen és csak kevesek 

által kultivált párbajtörveiseny folyt le szombat 
és vasárnap este a Tiszti Kaszinó vívótermében. 
A versenyt a Tiszti VC rendazte meg — össze
tett versenye keretében — »gen helyes érzékkel, 
mert igazán itt nz utolsó idő arra, hogy a vívó
versenyek ezen külföldön legelterjedtebb, a 
kardvívásnál mindenesetre népszerűbb fajában 
is szóhoz juthassunk a nemzetközi vivóéletben. 
Örömmel üdvözöljük tehát az úttörő vállalko
zást, amely ha kevés számú és kizárólag szak
emberek érdeklődését keltette is fel, mindem 
tekintetben teljes sikerrel járt.

A nagyszámú nevezők öt csoportban, három 
lussra menő usszókban vívták le az elömérkő- 
zéucket. A döntőbe nz egyes csoportok első és 
második helyezettjei kerültek. A tizes döntőben 
Izgalmas küzdelem után teljesen megérdemel
ten

Pillér György ragadta magához az elsőséget 
kitűnő, nyugodt vívásával. Egyetlen vereségét 
az utolsó asszőban szenvedte cl Kalniczkytól.

Közvetlen mögötte Bogén Albert végzett, aki 
csak Pillértől és Hajdútól kapott ki. A favorit
ként indult Kalnitzky és Hajdú a harmadik, il
letőleg negyedik helyre kerültek. A további he
lyezetlek igen közel végeztek egymáshoz, kö
zülük kiemelkedik a fialni Dunay Pál teljesít
ménye, nki össze-vissza három alkalommal vette 
eddig kézbe az épéet.

1. Pillér György (MAC) 8 gy. 16 pont.
2. Bogén Albert (Tiszti VC) 7 gy. 14 p. 
8. KaInickg Gusztáv (Tiszti VC) 6 gy.

double 13 p.
4. Hajdú János (Santelli isk.) 6 gy. 12 p.
5. Hatz Ottó (Tiszti VC) 4 gy. 2 double, 17 

kapott tuss 10 p.
6. Idrányl Ferenc (LASE) 5 gy. 22 kapott 

tuss 16 p.
7. Nagy Ernő (MAC) 3 gy. 1 double 7 p.
8. Nagy Mihály 3 gv. 6 p.
0. Dunay Pál (BBTE) 1 gy. 2 p.

10- E. (BSE) 0 gy. 0 p.

Szakorvosiéi

O A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
59. rendes közgyűlése a kimutatott 2,508.144.66 
P tiszta nyereségből az 59. számú részvényszel
vény darabonként 7 pengővel (14%), az előző 
évi 13%, azaz 6.50 P-vel szemben kerüljön e bő 
19-étöl kerdődleg beváltásra A közgyűlés Birő 
Gyula, Győrőssy-Csepreghy István, Heller Béla. 
Béla, Kelemen Sándor, A’ern Imre, Körőssy K. 
Albert és Kühnemann Pál részvényeket 3 év tar
tamára a felügyelő bizottság tagjaivá újból meg
választotta.

O A MOKTÁR magasabb osztalékot fizet és 
fölemeli az alaptőkéjét. A Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár 1928. özletév mérlege 
1,838.951 P tiszta nyereséggel zárult. Ez nz ered
mény 254.901 p-vcl több, mint az 1927. évben 
kimutatott felesleg és ezzel lehetővé teszi az 
osztalék újabb emelését. Az igazgatóság n köt-
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Sztrájkba léptek 
az Attila játékosai

Miskolc, február 21.
Hétfői Napló Itidi'sitójanak telefonjelen- 
A hosszú tél alapos próbára tette a ki- 
cgycsülelck tehcrbiróképességél, amelyek 
szézónban a szabólyokadta joguknál fogva 
fizetést sem tudták játékosaiknak folyó-

64 
lése.) 
sebb 
a téli 
a fél -— ............ ,............
silani. Nem ismeretlenek ezek a nehézségek a 
miskolci Attila berkeiben som, amely most is
mét hallal magáról.

A fizetéseket huzamosabb időn keresztül nél
külöző játékosok ugyanis akcióba léptek és

elhatározták, hogy addig nem állnak ki 
játszani, amíg elmaradt fizetésüket meg 

nem kapják.
Ezt be is jelentették az Attila vezetőségének az
zal, hogy vasárnap a Terézváros ellen már nem 
állanak ki bajnoki mérkőzésre, ha ma estig 
nem kapják meg fizetésüket.

Ez a „sztrájk" természetesen nagy meglepe
tést kellett és hangok hallatszottak, hogy társa
dalmi utón kellene előteremteni a szükséges 
összeget. Erre az Attila-játékosok újabb érte
kezleten elhatározták, hogy vasárnapig haladé
kot adnak azzal, hogy

ha a mérkőzés kezdetéig nem teremtik elő 
a pénzt, úgy nem játszók le a Terézvárosi 

elleni mérkőzést.
Miskolc város sporttársadalma most feszült

KÖZGAZDASÁG

Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
az adózási rendszer reformját tervezi
Mc!g a nyári szünet előtt több törvényjavaslatot terjeszt a Hát 
elé, kiterjeszti a részletfizetési kedvezményt és megkönnyíti a 

késedelmi kamatok terheit
Wekerle Sándor pénzügyminiszter, amikor 

hivatalát elfoglalta, azzal a programmal jött, 
hogy meg fogja szüntetni az adók behajtása kö
rül tapasztalható visszásságokat. Az adóvexa- 
lurúk megszüntetése szerepelt első helyen az uj 
pénzügyminiszter programjában, de a tapaszta
latok nem mutatnak különösebb sikert ezen a 
téren.

Mint a Hétfői Napló munkatársa 
a kormányhoz közelálló helyen 

értesül, Wekerle Sándor pénzügyminiszter arra 
az elhatározásra jutott, hogy

megreformálja az egész adózási rendszert. 
Azok az intézkedések, amelyeket Wekerle pénz
ügyminiszter az adózás körül mutatkozó sérel
mek megszüntetése érdekében telt, az admi
nisztráció körében nem jártak azzal az ered
ménnyel, amit n pénzügyminiszter el akart érni. 
Az adminisztráció megjavítását célzó kísérletek 
eredménytelensége következtében határozta el 
magát Wekerle Sándor pénzügyminiszter arra,

O Tarifaegyezményről tárgyalunk a szom
széd államokkaL Ma kezdődik Laibachban Ma
gyarország, Olaszország, Ausztria és Csehszlová
kia. valamint Jugoszlávia kiküldötteinek részvé
telével az az értekezlet, amelyen a jugoszláv 
területen őtmenő szállítmányok tarifáját álla
pítják meg.

(") Mayer főldmivelési miniszter Nagytétény
ben nemzetközi sertésvásárt akar létesíteni. Vá
rosházi körökben erősen sürgetik a Vásárpénz
tár válságának a megoldását főként azért, mert 
a Vásárpénztárra n legközelebbi jövőben nagy 
feladat vár. Arról van szó, hogy Mayer János 
földművelésügyi miniszter Nagytétényben nem
zetközi jellegű sertésnagyvásári akar rendszere
síteni. A nagytétényi serlésnagyvásár a föld- 
mivelésiigyi minisztérium exportintézetével kap
csolatosan működnék és az lenne a célja, hogy 
a magyarországi sertésexportot fellendítse.. A 
nagytétényi serlésnagyvásár forgalmát a Vásár
pénztár bonyolítaná le. A serlésnagyvásár ter
vének megvalósítása körül most folynak a hi
vatalos tárgyalások.

O öt külföldi állam jelentette be részvé
telét a nemzetközi vásáron. Az idei buda
pesti nemzetközi vásár impozánsabbnak 
Ígérkezik, mint nz előzőek. A helykiosztó bi
zottság már megkezdette működését, azonban 
a bizottság tagjai nehéz helyzetben vannak, 
mert a terület legnagyobb részére már elő
jegyzések történlek é.s igy a még meglevő 
kis részt a rengeteg jelentkező között csak 
nehezen tudják felosztani. A vásáron ezidén 
a magyar ipar tizennyolc csoportban fog fel
vonulni és az ipari szakmák nagy egységek
ben helyezkednek cl. A vásárnak ezenkívül 
még külön csoportjai is lesznek. A Műcsar
nokban a hivatalos francia-japán csoport 
mellett Olaszország, Svájc és Görögország is 
saját pavillonokat állít fel. Az iparcsarnok 
átépítését már megkezdették.

figyelemmel kiséri a fejleményeket, amely dönti 
kihatással- lehet a 11. osztály bajnokságának ki- 
alakulására.

ia V;
nz

>< Wébert, a Hungária válogatott közé plédé- 
relét is ágyba döntötte az influenza-járvány. 
Közel 40 fokos lázban fekszik és igy a Ilör.gi. 
ria alighanem hosszabb időre nélkülözni lesz fit 
kénytelen.

A BKE nyerte az első magyar 
jéghokí-derbit

Az első budapesti jéghoki-lorna derbyjél viv. 
Iák meg vasárnap a két első helyezett BKE és 
BBTE .............................................

az
csapatai Mint előrelő Iható volt, 
összecsapás a BKE biztos győzelmét 

hozta.
gólarány nem fejezi ki híven az ejö- 

• - • ugyanis, kitűnő mezőny-
■ ----------- --

,v i ellenfelével, ano. 
legkitűnőbb helyzeteket is 

””” ' asonlilhatalla- 
frvénycsüll és

bár a „ 
viszonyokat. Á BBTE .....#
játékot produkált, sokat támadott és időnként 
egyenrangú volt nagynevű c!!"/-’' 
bán csatársora a 1 "V" 1
kiaknázatlanul hagyta. A BKE h: 
nul nagyobb rutinja fokozatosan ( * . ...
a Mindcr, Lator, Farkas. Lator, Mindcr, WeL 
ner által ütött gólokkal 
nyu győzelmével biztos 
nak.

6:0 (3:0, 2:0, 1:0) ará- 
gvőztesc lett a torna*

A Jéghokkl-torna jelenlegi állása:
1. BKE 6 p. (16:2). 2. BBTE 4 p. (7:7).
3. MIIG 4 p (6:7) 4. FTC 0 p. (2:8) 5. KISOK 

0 p. (2:9).

hogy
törvényhozási utón teszi meg a szükséges 

intézkedéseket.
Értesülésünk szerint a pénzügyminisztériumban I 

már készül Is nz adózási rendszer reform
járól szóló törvényjavaslat.

Egyelőre természetesen csak az előadói tervezet 
elkészítéséről van szó. Nem lehetetlen, hogy

az adózási rendszer reformját több törvény- j 
javaslatban hozza a pénzügyminiszter, 

aki még ebben a parlamenti ülésszakban, lehe
tőleg még a nyári szünet előtt tető alá akarja j 
hozni az adózási rendszer reformját.

Sző van egyébként nagyobbarányu részlet- | 
fizetési kedvezmények törvényhozási engedélye
zéséről is, valamint arról is, hogy a transzferá
lások tekintetében is előnyösebb helyzetbe jus- , 
són az adófizető polgárság.

Az adózási rendszer reformja elé minden ol
dalon nagy érdeklődéssel tekintenek.

gyűlésnek indítványozni fogja, hogy a nyereség
ből osztalékul részvényenként 6 pengőnek (fél 
pengővel többnek, mint a múlt évben), összesen 
1,200.000 pengőnek kifizetését, a rendes tarta
léknak 250.000 pengővel, a nyugdíj tartaléknak 
pedig 150.000 pengővel való gyarapítását hatá
rozza el, miáltal a nyugdijlarlaléknak az idei 

nyereségből való dotálása 280.000 pengőre emel
kedik A kimutatott tiszta nyereség a részvény*  
tőkének 22.77%-os és a 6 pengős osztalék a 
névérték 15%-os kamatozását jelenti. Az intézet 
betétállománya 84.2 millió pengőt ért cl és betét
állománya a békebelihez viszonyítva 106.29%. A 
márciu 2-ára egybehívott közgyűlés napirendjén 
a részvénytőke felemelése is szerepel, 8 millió 
pengőről 12 millió pengőre. 100.000 darab 40 
pengő névértékű uj részvény kibocsátása által.

(") Magyar Forgalmi Bank Rt. közgyűlése 
megállapította az 1928. fizletév zárszámadását, 
amely a 2 millióra fölemelt alaptőke után 
748.224.19 P nyereséggel zárul, szemben a múlt 
évi 443.047 83 P-vcl. A közgyűlés részvényenként 
6.5 P osztalékot állapított meg és az. igazgató
ságba uj tagként Treusch Róbert igazgatót vá
lasztotta be.

O A Kisbirtokosok Orstnftos Földhitelintézete 
hó li-ín iarlclta 49-ik évi közgyűlését. Az elfltcrjcsztcu 
évi jelentés szerint nz intézetnek 2 millió dollár zálog
levelet sikerült Amerikában elhelyezni és az összeget 
hosszúlejáratú törlesztései kölcsönökként még az év vége 
előtt ki is helyezte, amennyiben az intézet az év végéig 
10,320.240 pengó zálopievelcs kölcsönt folyósított. Az in
tézet elsősorban a kisebb kölcsönt igénylőket igyekezett 
kielégíteni, mit bizonyít az, hogy a fél év alatt folyósí
tott 1066 kölesön 80.4 százaléka a 2000 dolláron t-luli köl
csönökre esik. Kozma Ferenc, a Szeged—Csongrádi Ta
karékpénztár vezérigazgatója megköszönte, hogy a Kis
birtokosok Országos l ..:-'h>t 1 -. ó-te a vidéki intézetek 
nagy részét jclzAlogkölcsünnyiijtási működésébe bevonta. 
Hadik János gróf elnök megköszönve az elismerés és 
bizalom Tnegnyiíviinv.lását s záróbeszédében arra utalt, 
hogy n kisgazdát támogatni kell abban, hogy terhes 
■dósságnlt konvertá 1 hassa.
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