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L@i@mezfók és letartóztatták a francia- 
belga katonai szerződés hamisítóit!

MM Mnrt egg kalandos*  hamiswa a mos szarzMtst és ETaara 
HarMmaa iíjsásw kazvetmstsgi oiasa az maekti ulsásr^k

Frank elken beismerte a hamisítást
Párizs, március 3.

Szenzációs fordulat következett be vasár
nap az állítólagos francia-belga katonai 
egyezmény világbotránnyá dagadt ügyében.

Napok óta foglalkoztatja és érthető izga
lomban tartja a nemzetközi sajtót az 
Utreclitsch Dayblad cimü hollandi lapban 
megjelent cikk, amely szenzációs leleplezést 
közöli egy állítólagos francia-belga katonai 
egyezményről. A cikk szerint a francia és 
belga nagyvezérkar között katonai egyez
mény jött létre 1927 szeptemberében. A fran
ciák részéröl De Benney tábornok vezérkari 
főnők irta alá ezt az egyezményt, mig Bel 
gin in részéről Gáliét tábornok vezérkari fő
nök szignálta. A katonai egyezmény főként 
Németország ég Hollandia ellen irányul. A 
lap közölte az állítólagos katonai egyezmény 
bkmányainak és a hozzáfűzöl! jegyzékeknek 
és magyarázatoknak szövegét Is. Francia és 
belga részről élénken tiltakoztak a cikkben 
közölt állítások ellen és hivatalos jelentése
ket adlak ki arról, hogy az egyezmény néni 
történt meg.

A brDaazell törvényszék vlzagátóblrája 
még szombaton eljárást Indított Ismeret
len tettesek ellen az állítólagos hamisí

tott szerződések ügyében.
' ’A Journal mai száma azután szenzációs 
részleteket közöl az ügy legújabb fejlemé
nyeiről. A jelentés szerint minden kétségei 
kizáróan bebizonyosodott, hogy az utrechti 
újságban közzétett katonai szerződés otrom
ba hamisítvány.

Brüsszelben tegnap az ügyészség letar
tóztatott egy Frank Albert nevli embert, 
aki bevallotta, hogy ő hamisította a 
szerződési és az ő közvetítésével került a 

cikk az utrechti újságba.
Frank Albert elmondotta, hogy birtokába 
került egy okmány, amely egy rógi francia
orosz szerződésre vonatkozott és amelyet 
annak idején a szovjet-kormány hozott nyil- 
yánosságra.

Ezt az okmányt meghamisította olyan 
módon, hogy frauela-beiga katonai 

egyezménynek lássák.
Ekkor érintkezésbe lépett VVaard IJarriman 
újságíróval, a Schclde cimü újság munka
társával, akinek közvetítésével azután

a meghamisított szerződéseket eladták 
az utrechti újságnak.

Frank Albert leleplező és beismerő vallo
mása után a brüsszeli hatóságok elfogató 
parancsot adlak ki Waard Harriman ellen 
és most mindenütt keresik.

Pária, március 8
A legújabb jelentések szerint Frank Albert 

teljesen részletes beismerő vallomást lelt a 
szenzációs okmányhamlsilás ügyében. Frank 
minden kerteld*  nélkül megvallotta, hogy ő 
hamisította az okmányt és a következőkéi 
mondotta cl a vizsgálóbírónak:

— Egy regi szerződést használtam fel, ame
lyet két állam jóval a háború előtt kötőn 
Nfm Belgium és Franciaország kötött létrejött 
sz''rrödésrol van szó. Nekem csak bizonyos mó
dosításokat kellett végrehajtanom a szövegem, 
hegy Franciaország és Belgium különleges 
helyzetének megfelelővé legyem. A vezérkarok 
képviselői között folytatott tárgyalásokról szóló 
jegyzőkönyveket szintén a mellett a régi szer
ződés mellett találtam

Ugy vélem, nem kő- "t'em el valami nagy 
’ bűnt.
Nem árultam el sem Franciaországot, sem 
Belgiumot, egyszerűen az én vevőméi csapi mi 
be, ez pedig c.*nk  szimpla csalás. Ez a vevő 
egy idegen újságíró volt, aki továbbadta az ok
mányokat az. utrechti újságnak

Frank arra való hivatkozással, hogy fáradt, 

többet nőm mondott. Beszállították a fogházba. 
Kihallgatását tovább folytatják.

Pária, március 3.
Az okmányhamisitássa! vádolt Frank Al

bert apja németalföldi zsidó, anyja német 
asszony;

anyai ágon állítólag TTelne Henriktől 
azárniuzik.

Belgiumban oplált, de utána belépett a 
német haditengerészeibe, onnan megszökött 
és Argentínába menekült. A háború kitöré

Az öngyilkos Kálmán Mihály feucsn- 
levelében azt kérte, kogy szivét 

vegyék ki és sadják oda a kisfiának
LuminAHal és veronúUal inegtnérgezle majd mellbcszarta magút — Ideg
baj vagy elkeseredés késztette az öngvilkosságra a Társadalombiztosító 

intézet tisztviselőjét — Állapota elet veszélyes
Balatonfiircd, március 3.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 
Ezen a csöndes és most jéggel és hóval 
majdnem teljesen elzárt fürdőhelyen a na
pokban megrendítő öngyilkosság játszódott 
le. Néhány nappal ezelőtt ugyanis a balaton
füredi erdő szélén lévő üdülőhelyről

Izgatott emberek rohantak a szanató
riumba és gyors orvosi segítséget kér
lek, mert mint mondották, az egyik 
vendég eszméletlenül fekszik szobájában, 
melléből pedig vastag sugárban putukzik

Schmldt dr. igazgató-főorvos Intézkedésére 
azonnal betegszállító autó robogott az üdülő
telepre és csakhamar egy sápadt, eszmélet
len, harmincöt-negyven év körüli férfit emel
tek le az autóról a szanatórium udvarán. 
Természetesen azonnal felsiettek vele a mű
tőbe, ahol előbb a közben értesített járás
orvos, majd a szanatórium orvosi kara is 
megállapította, hogy

az életunt férfi himlnállal és vcronállal 
megmérgezte magát, majd pedig egy 

élesbe fent késsel mellébe döfött
Az előzőleg bevett méreg azonban ekkorra 
már olyan erősen hatott, hogy az életunt 
férfinak nem volt elegendő ereje arra, hogy 
a kést teljes erővel döfje mellébe és igy a 
szúrás, szándékainak megfelelően a szivet 
érje, hanem

• penge lecsúszott a bordák közöli 
és csak nagyobb sebet vágott, azonban ne
mesebb szerveket nem sértett meg.

A balatonfüredi üdülőtelep öngyilkosa : 
Ismert tagja o pesti társaságoknak z

Kálmán Mihály dr., a Társadalombizto
sító Intézet bnlcsct-osztályának egyik 

vezetője,
aki néhány hetes szabadságát töltötte Balo- 
tonfüreden. Két héttel ezelőtt érkezett a 
fürdőhelyre, ahol az. erdő melletti üdülőtele
pen bérelt magának szobát. Igen zárkózott 
életet élt, senkivel sem érintkezőit, az üdülő
telep személyzete semmi feltűnőt, vagy gya
núsat nem vett észre n vendég viselkedésén. 
Esténként rendesen ő volt az, uki legkoráb
ban tért nyugovóra és n reggelinél is ö je
lentkezett elsőnek. Az öngyilkosság elköve
tésének napján

föltűni a szálló személyzetének, hogy 
Kálmán dr. »7cká>n ellenére nem jön le 

az ebédlőbe.

sekor visszatért Európába. Angliában több- 
izben elitéltek, a többi között ullevéllopásért 
és a kiulasilási határozat megszegéséért. 
Belgiumban belépett a belga hadseregbe, 
ahol hamarosan altiszt lett. Párásban fel
ismerték és feljelentették, hogy német.

Kiközösítetlek a hadseregből és inter
nálótáborban helyezték el, ahonnan

megszökött.

Nyomban a fegyverszünet megkötése után

Azonnal felsietlek a szobájába, de nz ajtót 
zárva találták és az ajtó a dorombolás elle
nére sem nyílt meg. A személyzet rögtön 
rosszal sejtett, lakatost hivattak, aki felnyi
totta a lezárt szobát és amikor végre be
hatolhattak, megdöbbentő látvány fogadta 
őket. A szállodai szoba ágyán

otl feküdt hiányos öltözékben, viasz
sárga arccal, eszméletlenül, hatalmas 
vértócsa közepén Kálmán Mihály dr.

Az élesre fent kés, amellyel az öngyilkossá
got elkövette, ott feküdt nz ágya mellett, 
a padlót pedig üres gyógyszeres fiolák tar
kították. Miután minden élesztgetésí kísérlet 
hiábavaló volt, azonnal értesítették a járás
orvost, majd a balatonfüredi szanatórium 
orvosainak segítségét kérték.

A szanatórium orvosai azonnal gyomor
mosást alkalmaztak nz életunt férfin, majd 
pedig ellenhatást! injekciókat adtak, mégis 
az első órákban ugylátszolt, hogy az orvosi 
segítség későn érkezett és a különben is be
teg szervezetű ember nem tud megbirkózni 
a már felszívódott méreggel. Több mint

huszonnégy órát feküdt Kálmán Mihály 
eszméletlenül

és csak tegnap reggel nyitotta fel először 
szemeit. Betegágyánál ekkor már olt tartóz
kodtak Budapestről telefonon Balatonfüred- 
re rendelt hozzátartozói, igy elsősorban fele
sége, ötesztendős kisfia és fivére, dr. Kálmán 
László kormány/őtanácsos, közismert buda
pesti ügyvéd.

A hozzátartozók értetlenül és a legnagyobb 
megdöbbenéssel fogadták az öngyilkosság 
hírét,

semmi elfogadható magyarázatát nem 
tudják adni dr. Kálmán Mihály végzetes 

szándékú lettének.

Amerikai méretekben ümiepliík 
Hoower elnöki székfoglalóját

Washington, március 3.
Washington városa ünnepi díszbe öltözött 

vasárnap és ugy várta nz uj elnöknek. 
llootvcr-mk a székfoglalását. Rengeteg ér- 
dck’ödő érkez-lt már eddig Is a városba és 
a pályaudvaruk még az utolsó órákban is 

ismét Belgiumban tűnt fel. Ttt mint könyv
táros két helyen kapott alkalmazást, de 
könyvek ellopása miatt elbocsátották. Pá
risban háromizben ítélték cl. Antwerpenben, 
ahol a Neptun cimü újság szerkesztőségében 
kapott alkalmazást,

befurakodott egy nemrég elhunyt tábor
nok jóindulatába

s igy szerezte meg azokat az. okmányokat, 
amelyek később módot adtak neki az ok- 
mányhamisilásra.

Az életunt betegpénztári főtisztviselő ugyanis 
eszméletre térése után sem volt hajlandó 
hozzátartozóinak megmondani, hogy miért is 
akart megválni nz élettől. Az a lmc*ulevél  
pedig, amelyet szobájának asztalán talállak, 
igen zavaros és

csak annyi érthető hl belőle, hogy utolsó 
akaratában arra kéri feleségéi, hegy szí
véi halála után vegyék 1.1, mutassák meg 
és adják oda ötesctendős kisfiának.
Ma reggelre azután lényegesen javult az 

öngyilkos dr. Kálmán Mihály állapota, ugy 
hogy orvosai szerint most n.ár minden re
mény megvan arra, hogy felgyógyul. Szúrt 
sebe gyógyulófélben van és r.r. orvosi keze
lés, ha k omplikációk nem következnek be, 
most már ellensúlyozni tudja a bevett nagy
mennyiségű Veronái és laminál romboló ha
tását. A kezlőorvosok véleménye szerint

egyenesen csodának nevezhető Kálmán 
Mihály dr. gyógyu’dsa, mert a bevett 
méreg jóval felülmúlja a halálos dózist.
Dr. Kálmán Mihály öngyilkosságát nem

csak a hozzátartozók fogadták a l<*gn.*f ’yiil)b 
megdöbbenéssel, hnnem a budapesti előkelő 
társaságok is, ahol villámgyorsan elterjedt a 
hír. A Társadalombiztosító intézel köztemető*  
úti helyiségében, ahol az életunt főtisztviselő 
hosszú esztendőkön ál szolgálatot teljesített, 
szintén senki sem tud megfelelő magyará
zatot adni tettére. Csak annyit tudnak mon
dani, hogy dr. Kálmán Mihály teljesen ren
dezett anyagi viszonyok közöli, a legnagyobb 
harmóniában élt feleségével és ölesztendős 
tását. A kezelőorvosok véleménye szerint

Kálmán Mihály dr. öngyilkosságának 
oka az. hogy n legutóbbi kinevezések 
során őt, bár erre bktosnn számított, 

nem léptették elő.

ezrével Öntötték az Idegeneket.
Az Egyesült Államok különböző vidékeiről 
repülőgépen, autón és hajón egyre lart a ki
váncsiak felvonulása. A rendezőség a rossz 
időjárás ellenére is azt reméli, hogy llooioer 
székfoglalójának ünnepségén mintegy 

kétszázezer ember fog megjelenni.
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Issekutz Viktor földbirtokost 
és az erdélyi Erzsébetváros magyar polgár*  
mesterét s főjegyzőiét okírathamísitási bün- 

pörbe kényszeritették a románok
Egész Erdélyben megdöbbenést keltett a furcsa bünpör
Egész Erdélyben nagy feltűnést és meg

döbbenést keltett az a különös bünper, 
amelynek tárgyalását most kezdte meg a 
kolozsvári törvényszék. Az erdélyi magyar 
ságnak egy ismert, előkelő és szeplőtlen 
múltú reprezentánsa került a bünper közép
pontjába; Issekutz Viktor, az erdélyi Erzsé
bet-város földbirtokosa, Issekutz Aurél bel- 
iig-i államtitkár unoknbátyjn. Azok a ko
holt vádak, amelyeket ebben a perben emel
lek Issekutz s több előkelő erdélyi ur ellen, 
minden bővebb kommentár nélkül is ma
gyarázatot adnak az érdéig magyarság 
egyre kétségbeejtőbb panaszainak s éles 
fényt veinek a románok kíméletlen magyar
ellenes üldözési politikájára.

Issekutz Viktor, mint nz fssekutz-csrddd 
legidősebb tagin, még régebben többszáz- 
holdas birtokot örökölt Erzsébet-városon. A 
román megszállás ulán Issekutz X íktor visz- 
sza vonult n közéleti szerepléstől, feladta 
ügyvédi irodáját, de

a httségcskUt nem tette le.
A román hatóságoknak már régen szemet 

szúrt Issekutz Viktor tántoríthatatlan ma
gyarsága. Már esztendőkkel ezelőtt 

hadbíróság elé állították 
nevetségesen alaptalan és komolytalan vá
dak alapián, most pedig egy olyan perrel 
akarják lehetetlenné tenni és kompromit
tálni,, amilyen példa nélkül áll még nzoknak 
az eszközöknek n sorozatában is, amelyekkel 
a románok nz erdélyi magyarságnak szoktak 
kellemetlenkedni

Issekutz Viktor földbirtokának jórészét 
elvették. A többszáz holdból

60 holdja maradt mindössze.

15 uj halottja van az íníluenzának
Fokozatosan, de rendkívül lassan csökken a járvány

Az influenza-megbetegedések frontján szom
baton és vasárnap

folytatódott a járvány enyhülése.
Ugy a kórházba felveti betegek számában mint 
a bclegszánibnn is csökkenés következett be, 
némileg esőkként nz elhalálozások száma is.

CSORDÁS EI.E.Mf.R dr. llsztlfŐorvas, 
akit a szombati és vasárnapi adatokról meg
kérdeztünk, vasárnap délután a következőket 
mondotta n Hét fái Napló munkatársának:

— Szombaton influenza miatt 27 budapesti és 
7 vidéki beteget vettünk föl a Szent László- 
közkórhúzba. A beleglélszám vasárnap reggel 
610 volt. Az uj betegek közül halnak van tüdő
gyulladása. A betegek közül szombaton meghal
tak a Széni Lászlő-kórbázban öten, négy buda
pesti és egy vidéki influenzás beteg A kerü
leti tisztiorvosok jelentése szerint szombaton 
két lakásán ápolt beteg halt meg influenzás 
tüdőgyulladásban

Szombaton tehát hét áldozata volt az In
fluenzának.

A vasárnapi nnpon természetesen kevesebb be
teget szállítói lak be n kórházba. Délután fél
keltőig mindössze négy influenzás beteget a 
Lószló-kórházba. A betcglétszómról csak hétfőn 
reggel kapok jelentést, a hnloltlislát azonban

Vasárnap letarlóz’attak egy betörő-házaspárt
Huszonhat üzletet fosztottak ki és a férjet munka közben 

fogták el, mert berúgott a zsákmányolt pálinkától
Tegnap éjszaka a Wckerle-tclcpen szol

gálatot teljesítő rendőr figyelmes lelt egy 
szemmel láthatóan részeg férfire, aki batyu
val a hátán és egy hatalmas pálinkásüvcggel

»SVENSKA«
ilyen voltam!

IlasznAltum néhány dobost 

„SVEXSKA" 

svéd fogyasztó 
habfürdőt

fogy doboz P ROi s karcsú lettem, 
mint az agár!

Mindenütt kapható!
Ártalmatlan I

Magyar központ:
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Amikor ez ellen védekezni próbált, mindent 
elkövetlek, hogy ezt megakadályozzák, Isse
kutz Moldován Auréltól, Erzsébetváros pol
gármesterétől végül is kapott egy hatósági 
bizonyítványt, amellyel igazolta, hogy föld
birtokán kizárólag gazdálkodásból él.

A bizonyítvány kiszolgáltatása után a ro
mán hatóságokhoz

feljelentést adott be
egy Buczor Juon nevű ember, aki okirat- 
hamisitússal vádolta meg az okmány kiállí
tásáért Issekutz Viktort, Moldován polgár
mestert és llyés főjegyzőt. A feljelentő sze
rint az okmány adatai tudatos valótlanságok, 
mert Issekutz nem a birtokából él. A felje- 
jentést vizsgálat, a vizsgálatot pedig ügyészi 
vádirat és

főtárgyaiba követte.
így lett az okirathamisitási per vádlottja 

a három előkelő és mngyarérzésü erdélyi ur.
A fölárgyaláson Issekutz és vádlott-társai 

árlat'unságukat bebizonyították
és elmondották az okmánykiállitás pontos 
történetét. A per fölárgyalásán magáról nz 
állítólagos feljelentőről egészen szokatlan 
furcsa dolog derűit ki.

Megállapították, hogy Buczor Juon n 
feljelentő, egyálta'án nem is létező sze

mély.
A román hatóságok tehát anélkül indítottak 
vizsgálatot és próbáltak meghurcolni ma
gyar embereket, hogy a feljelentő létezéséről 
meggyőződtek volna.

Az okirnfhamlsitás ügye ezekutón még fo
kozottabb izgalmat és felháborodást keltett 
az erdélyi magyarság körében.

vasárnap délután félkettőkor zártuk le. Esze
rint

vasárnap meghalt a LAszIÓ-kőrházban négy 
budapesti és egy vidéki influenzás beteg, a 
lakásukon ápolt betegek közűi pedig meg
haltak hárman. Vasárnap tehát összesen 

nyolcán haltak meg influenzában.
— A betegség lefolyása enyhült. Egyre keve

sebb beteget veszünk föl és egyre többet bocsá
tunk cl gyógyultan. Annyi azonban bizonyos, 
hogy

a járvány rendkívül lássa fokozatokban 
csökken.

A halálozások száma még mindig nagy, bár itt 
is javulás mutatkozik. Két héttel ezelőtt szom
baton és vasárnap együtt 27 halottja volt az 
influenzának, a múlt héten e két nap alatt 21 
volt a halottak száma, most pedig

szombaton és vasárnap összesen tizenöten 
hallak meg Influenzában.

— Ma délelőtt részletes jelentést kaptam a 
kórházból és ebből is megállapíthatom, hogy 
a járvány vége felé közeledünk, amit lcgföké- 
pen nz az adat bizonyít, amely szerint a súlyo
sabb betegek száma is állandóan csökken.

a hóna alatt hangosan énekelve vonult vé
gig az utcán. Mikor n rendőr a közelébe ért 
éppen megállt egy üzlet előtt,

doronggal beverte a kirakatot, bemá

szott a helyiségbe és a keze ügyébe ke
rülő holmikat kesdle összecsomagolni.

A rendőr szemcláttára történt betörés termé
szetesen nem járhatott sikerrel. A rendőr el
fogta a különös betörőt és a főkapitányságra 
kísérte, azonban olyan részeg volt, hogy nem 
lehetett kihallgatni. Reggel, mikor kijózano
dott vállalóra fogták és ekkor különös do
log derült ki. Megállapították hogy Molnár 
György a neve, állásnélküli lakalossegéd. Tö
redelmesen bevallotta, hogy

feleségével együtt rövid Idő alatt 26 be
törést követett el.

Az első alkalommal a kispesti piacon ellop
tak egy baromflkosarat, amelyben húsz 
pulyka volt. Mindet levágták és nagy pulyka
vacsorát rendeztek, amelyre meghívták ősz- 
szes ismerőseiket. Utána huszonhat betörés 
következett. Rendszerint kispesti üzleteket 
fosztottak ki és

míg a férfi as üzletben „dolgozott", 
az asszony az utcán vigyázott, hogy meg 

ne zavarják.

A huszonhetedIk betörésre egyedül Indul! 
Molnár. Egy Wekerle-telepi füszerüzletbe ha
lolt be, feltörte a pénztári és az értékes áru
kat összecsomagolta. Egy hatalmas üveg 
akadt a kezébe, amelyben császárkörte-pá- 
linka volt.

Munka közben iddogálnf kezdett

és addig ivott, mig teljesen berúgott. Része
gen, énekelve indult hazafelé és útközben it
tas fejjel a rendőr szemeláttára akart betömi 
egy másik üzletbe.

Vallomása után a feleségét is előállították 
és letartóztatták. A veszedelmes betörő-há
zaspárt ma átszállították az ügyészség fog
házába.

Furfangos módon női bundát 
lopott egy ál-miniszteri titkár

A vidéki földbirtokosnő utcai ismeretségének 
kinos következményei a mozi ruhatárában

A bűnügyi krónikában példanélkül álló, vak
merő, de egyben romanlikusizü bundatulvaj- 
lús ügye foglalkoztatja tegnap óla a budapesti 
főkapitányságot. A feljelentést egy vidéki 
földbirtokos özvegye tette, aki néhány napi 
tartózkodásra Budapestre utazott. A vidéki 
földbirlokosnö a Váci-utcából autóbuszon akart 
az Oktogon-térre utazni. Minthogy nem is
merte az autóbuszjáratokat, tétovázva nézett 
körül a megállóhelyen. Egyszerre csak eléje 
lépett egy jóinegjelenésü, magas, középkorú 
férfi, aki arra vállalkozott, hogy öt útbaiga
zítja. Az uriasszony megköszönte a határozott 
fellépésű idegen figyelmességét éa a következő 
pillanatban vele együtt felszállt egy, az And- 
rássy-ut felé haladó autóbuszra. A jó fellépésű 
ur rendkívüli előzékenységet tanúsított a vi
déki földbirtokosnŐvel szemben, aki végül is 
engedett zárkózottságából. A jó fellépésű és 
megnyerő külsejű idegen, Darányi Ottokár 
néven mutatkozott be és mag.it miniszteri tit
kárnak mondotta Az utcai beszélgetés során 
egy körúti mozi elé érve, azt indítványozta a 
földbirtokosnőnck, hogy megtekinthetnék 
együttesen a mozielőadást. Az uriasszony első 
pillanatban elzárkózott az ajánlat elől, a mi
nisztériumi titkár azonban behízelgő szavakkal 
végül is rábírta az asszonyt, hogy vele együtt 
bemenjen a moziba.

A férfi kél páholyülést váltott s már egyenesen 
.1 páholy felé tartottak, amikor az állítólagos 
miniszteri titkár azt indítványozta, hogy adják 
ruhatárba felsőkabátjaikat.

A földblrtc kosnő levetette értékes mormota 
bundáját, amelyet a férfi a saját prémgallé- 
ros télikabátjával együtt a ruhatárban kö
zös számon helyezett cl s a ruhatár! számot 

mellényzsebébe gyűrte.
Nemsokkal az előadás megkezdése után a férfi 
mcgnllnpitotta, hogy hűvös van n moziban és 
azért kiment a kabátjáért és egyben jelezte, 
hogy a földbirlokosnö bundáját is be fogja 
hozni. A vidéki földbirlokosnö ezt helyeselte s 
az állítólagos miniszteri titkár a páholyból ki
sietett a ruhatárba.

Kiváltotta és felvette téllkabátját, a nő 
bundáját pedig könnyedén karjára fektetve 
a mit sem sem sejtő ruhatári és jegyszedő- 
azemélyzet elölt gyanútlanul kisétált a mo
ziból s a kővetkező pillanatban a körút 

forgatagában eltűnt.
A földbirlokosnö elmcrllltcn fiit a páholyban 

a moziképei szemlélve s csak jó tíz perc eltel
tével tűnt fel neki, hogy partnere még nem 
érkezett vissza a ruhatárból. Megvárta a szüne
tet. kisietett az előcsarnokba, do a miniszteri 
titkárt sem olt, sem pedig a ruhatár előtt nem 
találta meg. A földbirlokosnö érdeklődése utón 
megdöbbenve vetto tudomásul, hogy n ruha- 
lárosnö értékes bundáját a férfi télikabát Jávái 
együtt n ruhatári szóm ellenében az eltűnt 
..miniszteri titkárnak" már régen kiszolgál
tatta

A földblrtnknsnő előtt most nyilvánvalóvá 
vált, hogy elszánt szélhámos áldozata lett, 
aki a ravasz ruhatári trükk utján bundá

ját ellopta.

$Z(W rendo’/t tár-ó» nem'hete 
tek rőrzére. mrt T*t.  

kcndciő, 
e|4>z nap. RAMtti |.r!lt| 
kMM Róknsaa! szenthez
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A kétségbeesett uriasszony nyomgan feljelen
tést lett a rendőrségen, amely megindította a 
nyomozást a vakmerő, furfangos módon végre
hajtóit bundalolvajlás lettese iránt Annyit már 
a nyomozás első órájában sikerült mcgóllapi. 
tani, hogy o bundatolvaj álnevei használt és 
nem mlniszl riuml tisztviselő.

Érdehes bonyodalmak 
Eszterházy herceg tatai 

parkja körül
Meg kell-e nyifni a parkot 

a közönség számára?
Dr. Elek Mór nyugalmazott járúbiró, buda

pesti ügyvéd és tatai villalulajdonos, aki évek 
óta folytat harcot a tatai Eslcrhózy-uradalom- 
mai Tatának fürdővárossá való fejlesztése ér
dekében, a fürdőjavaslat tárgyalása során a kö
vetkező beadványt intézte Vass József népjóléti 
miniszterhez:

„Nagyméllóságu Miniszter url Engedje meg, 
hogy a fürdőjavaslat tárgyalása alkalmából 
figyelmét felhívjam Tnlnlóvúrosra A látni tó. a 
különböző gyógyforrások, a pompás környék, 
a már létező nagyszerű sporttelepek, arra pre
desztinálják ezt nz Istenadta helyet, hogy Ma
gyarország Mnnenévé vagy Vöslau iává lep-cn, 
különösen a Budapesttel való villnmosösszcköt- 
tetős létesítése után, ami a Talból-müvek elké
szültével várható.

A fürdővé való fejlesztés feltétele, hegy a 
gróf Esterházy-nradnlmnt rákényszerítik 
parkjának a közönség részére való megnyi

táséra.
Kél év előtt, amikor a park a közönség rendel
kezésére állott, Budapestről, Győrből és Komá
romból folytonosan teli fürdővonatok közleked
tek Tatatóvárosra. Régebben is hires volt Ta- 
lafővóros könnyen hozzáférhető, pompás fekvé
sével a Vértesek aljún, fullnlóvcisenyéiről és 
meggyőződésem, hogy a közönség a park meg
nyitásával újra könnyen odaszoktalbntó volna.'*  

Vass József népjóléti miniszter most válaszolt 
a beadványra és kijelentene, hogy a filrdőlör- 
vényjavaslat végrehajtásánál gondoskodni fog 
megtalálja a módját, hogy a közegészségügyi 
szempontból fontos természeti kincsek a nagy
közönség részére hozzáférhetők legyenek.

Minden kötiin értesítés helyett.
Selilesínger linréné az-tl. Kn íptlcr Hermina, 

r1.,1 K!**  Ktemérné szid. Sehhainser
l-Hy. Miklós, Errrébet Stern l.aiosné szilt. 
SchíMlnger llnnkn. Intvén MagduMui gyermeket.

*•, ”n9,'< és sz ftsst?s rokonság nevében 
fájdalomtól mentort szívvel tudatja, hegy for
rón szeretett férje

Schiesincer Imre
knlapkerekedd 

áldásos életének M. évében, rövid szenvedés 
ulán március hó 2 án elhunyt.
h, Á h.A ’-ón délután I óra-

a ’^kodcoresilurl izr temelő
Drága emlékéi örl’h szeretettel örtiiOk 

atfvftnlrhen f 
né«fvétlrtt<»itnfxs"?< meíMzMt kérfflk.
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Még tovább tart a szokatlan 
éjszakai hideg

A fagynak csak fokozatos enyhülése várható

l»s József íwiőiőo mlelsz» 
megköveteli reirevócztól,

how eségtttolt átkon az ogysögos- 
W eMfsi tanácsának

Csutüriühün üsgiaffiszíSí a Keresztóswim wezstű- 
ség© a E*eii*ouácz-aw

A várvavárt tavaszi időjárás helyett 
Budapesten és az országban még mindig 
szokatlanul nagy a hideg. A vasárnapra vir
radó éjszaka különösképen hideg volt. A 
budapesti Meteorológiai Intézet vasárnapi 
jelentése szerint

a fővárosban vasárnap reggel —14 C 
fok,

délben pedig —5 fok C volt a hőmérséklet.
A leghidegebb Időjárás Szombathelyen 

volt
vasárnap reggel: —18 fok C, Sopronban 
—15 fok C, Kaposvárott —14 fok C, Kecs
keméten — 14 fok C, Keszthelyen —14 
fok C-t mutatott a hőmérő. Pécsett volt a 
legenyhébb az idő: —10 fok C.

A rendkívül hideg azonban nemcsak Ma
gyarországon tapasztalható, hanem európa- 
szerte még számos helyütt. így vasárnap 
igen hideg időjárást jelentettek Délnémet
országból, Poroszországból, Lengyelország
ból, Csehországból, ahol mindenütt

25—25 C. fok volt a hőmérséklet.

De nagy hidegek vannak még a Balkánon is, 
ahol átlagban —14—18 fok C-t mértek va
sárnap. Csökkent a meleg a francia Rivié
rán is, itt vasárnap reggel mindössze —2 
fok C volt a hőmérséklet. .4 leghidegebb idő 
Pcsszarábia északi részén jelentkezett, ahol 
a hőmérő —28 fok C-t matatott.

Az újabb fagyhullámot az okozta, hogy

Európa északi részén az Atlanti Óceánról 
jövö erős enyhe légáramlat kissé fclmelegi- 
tette a hőmérsékletet, de ugyanekkor a hi
deg légtömegeket Európa délkeleti részére, 
szorította le és ez a fagyos hideg levegő 
érkezett cl most a vasárnapra virradó éj
szaka Magyarországra is. A nagy hideghez 
hozzájárult, hogy az éjszaka derűs lévén, 
nagy volt a kisugárzás. A Tiszántúlon erő
sen lehűlt a talaj és a magas hórétegek is 
előmozdították a hideg időt.

— A hideg idő — mondja egyébként a 
Meteorológiai Intézet —

éjsznkűnkint még jóidéig tarthat
s csupán a felhőzet növekedésével, — azaz 
hogyha éjszakára beborul az égboltozat és 
a kisugárzás csökkeni fog — lehet remélni 
a fagy enyhülését. A helyzet ugyanis az, 
hogy Magyarország még mindig a hideg 
centrumában van és igy

az Idő hirtelen enyhülésére itt sennni ki
látás nincsen.

Ennek következtében azután a közeli na
pokban olvadás bekövetkezni nem fog és 
igy Budapesten és az országban semminemű 

árvízveszélytől tartani nem kell.
A Meteorológiai Intézet különben vasár 

napi prognózisában az időjárásról ezt mon
dotta:

— A felhőzet növekedése cs a fagy foko
zatos gyengülése várható.

A Petrovácz-nffcr, amely ma egyetlen té
mája a politikai életnek, még mindig elin
tézetlen. A kormánypártban presztízs-kér
dést csinálnak ebből az ügyből és ragaszkod
nak ahhoz, hogy a kereszténypárt részéről 
elégtételt kapjanak. Ezzel szemben Petro- 
vácz Gyula cs hívei azt mondják, hogy 

szó scin lehet elégtételadásról.

Petrováez Gyula cikke nem lehet lovagis el
járás ládgya. A kereszténypárt a szabad kri
tika álláspontján áll és egyetlen tagjának 
sem tilthatja meg, hogy véleményének kife
jezést adjon. A kereszténypárt kormány
támogatása attól függ, — mondják Pctrová- 
ezék — hogy milyen törvényjavaslat fekszik 
a Ház előtt. Előfordult már, hogy a kor
mány egyes törvényjavaslatait a keresztény
párt nem szavazta meg. A kereszténypárt 
tehát nem „elvi", hanem csak „esetenkénti" 
támogatója a kormánynak. Ezt mondják 
Pelrováczék. Felmerül azonban a kérdés:

mit sz.ól Petrováez Gyula ellenzékieske
déséhez Vass József népjóléti minisz

ter?
Ennek a kérdésnek a fölvetése már csak 
azért is indokolt, mert hiszen Vass József 
népjóléti miniszter, mint a kormányt támo
gató kereszténypárt képviselője foglal he 
lyet a kormányban.

Vass József népjóléti miniszter 
felfogását közvetlen környezetében a követ
kezőkben ismertették a Hétfői Napló munka
társával:

— Vass miniszter ragaszkodik ahhoz, 
hogy a kereszténypárt fejezze ki helytelení

tését Petrováez Gyula eljárásával szemben. 
A népjólét miniszter felfogása szerint

Fctrovácz Gyula vétett a pártfegyclom 
ellen, ezért ki kell lépnie a pártból, vagy’ 
pedig olyan nyilatkozatot kell tennie, 
amelyet az egységespórt elnöki tanácsa 

elégtételül elfogad.
A népjóléti miniszter véleménye szerint Pét- 
rovácz Gyula eljárását súlyosbítja az a kö
rülmény, hogy cikkét külföldi lapban he
lyezte el. Ebben a tekintetben utal a népjó
léti miniszter arra a megítélésre, amiben a 
kereszténypárt Vázsonyi Vilmos bécsi frank
cikkeit részesítette. A népjóléti miniszter 
egyenlő mértéket követel a párt tagjaitól és 
éppen ezért azt követeli, hogy Petrováez 
Gyula adjon elégtételt.

Petrováez Gyula és hívei részéről 
viszont úgy informálták a Hétfői Napló 
munkatársát, hogy ilyen messzemenő kon
zekvenciák levonására nem kerülhet a sor. 
Pelrováczék bíznak ugyanis abban, hogy a 
párt többsége mellettük fog megnyilatkozni. 
Egyébként

a Keresztény Gazdasági Párt elnöki ta
nácsa csütörtökön foglalkozik a Pctro- 

vács-affér elintézésével, 
ha ugyan addig meggyógyulnak a betegen 
fekvő párttagok. Ernszt Sándor ugyanis, 
akit a kereszténypárti ellenzéki akció vezé
rének tekintenek, még mindig gyengélke
dik, Zichy János gróf, a párt elnöke pedig 
ma érkezik haza Becsből. Az elnöki tanács 
csütörtökön javaslatot Részit, amely a jövő 
hét keddjén kerül pártértekezlet elé.

Kasszafurók kifosztották a Riiggyauíagvár 
Andrássy uti üzletét

Vasárnap hajnalban az Andrássy-ulon szol, 
gálatot teljesítő rendörőrszem ellenőrző kőr
útján felfedezte, hogy az Egyesült Ruggyanta
gyár Részvénytársaság Andrássy-ut 8. számú 
házban levő üzletének ajtaja nyitva van. A 
rendőr belépett a helyiségbe, ahol nagy ren
detlenséget talált. Az irodában a bútorok fel 
voltak forgatva,

a hatalmas Werthclm-szekrényt pedig 
megfúrva, kifosztva találta.

Értesitette Szandcr Jánost, a vállalat igazga
tóját, aki nyomban a helyszínre, jött és kö

zölte, hogy a páncélszekrényben kétezeröt- 
száz pengő készpénz, valamint nagyértékii 
idegen valuták, dollárok és schillingck voltak 
elhelyezve. A pénzt a kasszafurók elvitték. 
Ugyancsak nagymennyiségű áru tűnt el a 
raktárhelyiségekbői is.

A főkapitányságról érkezett rendőri bizott
ság megállapítása szerint

jól szervezett betörőbanda
követte cl a szakszerűen végzett kassza
fúrást. A rendőrség széleskörű nyomozást 
indított a kasszafurók clfogatására.
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ruházati áruházaiban.

Simon Böske szerdán este 
Budapestre érkezik 

Nagyszabású ünnepséggel fogadják 
„Miss Európá“-t

Mint értesülünk,
szerdán este Pórisból Budapestre érke

zett Simon Böske, 
a legszebbnek ítélt euiopai leány. „Miss 
Európa"-t nagyszabású ünnepséggel fogad
ják, az ünnepséget azok a körök készitik 
elő, amelyek a „Miss IIungaria“-választást 
rendezték.

Simon Böske, mint már ismeretes, a Ri
viéráról napokkal ezelőtt visszatért Párisba, 
hogy onnan azután Amerikában utazzék, a 
„Miss t7nmcrsa/“-választásra. A világ leg
szebb leányának választását azonban nem 
most, hanem

ez év junlus 3-án fogják Newyorkban 
megtartani

s igy Simon Böske most nem utazik ki Ame
ri l.ába, hanem visszatér állandó tartózkodási 
helyére, Keszthelyre.

Budapestre szerdán este érkezik meg. A 
pályaudvaron

ezertagu, a társadalom minden rétegét 
képviselő küldöttség

fogja fogadni „Miss Európát.“
A pályaudvar perronján a vonatból tör

ténő kiszállása alkalmával a Himnusszal 
fogják üdvözölni, amelyet száztagú cigány
zenekar játszik.

A rendezőség széleskörű Intézkedéseket 
fesz a rend fentarlására, 

mert számolnak azzal, hogy többezer főnyi

tömeg fogja ellepni a pályaudvar környékét, 
hogy láthassa a világhírnévre szert tett szép 
magyar leányt.______ ____ _______ _

Még csali március liólian |
kapható a világhírű, &minőségűén i

utoisrhetan I
müncheni 

Salvator 
idénysör különlegesség I

Magyarországi vezérképviselet: p

Mezen esTársa |
VH, EirroBiy ut 20-c Te’efon . József 51í - 61

A szövetkezet újonnan átszervezett ruházati áruházaiban 
minőségben, a legszolidabb árakon kerülnek 

kerülő, meglepően olcsó áruk
Pengő

az összes ruházati cikkek jó 
eladásra. A vásár tartama alatt forgalomba 

közül a következőket emeljük ki:
Pengő

Sikerült nagymennyiségű női és férfi
szövetet az egyik legelőkelőbb 
gyárban beszereznünk oly előnyö
sen, hogy azokat eredeti gyári áron 
hozhatjuk forgalomba. Egység 
árak: .... 0.50, 8.80, 10.- és 15.- 

A világhírű „Jta“ kalapokból nagyobb 
mennyiség leszállítását biztosítot
tuk. Ennélfogva a legdivatosabb 
és legizléscsebb „Jta” kalapok ta
vaszi divatszinckben 34.— pengő 
helyett csak................................................ 27.

ChifTon-ing, visszahajtott kézelftvcT, 
gallér nélkül, amig n készlet tart . 

Zcfir-ing, komplett méretben ízléses 
minlákbnn. két gallérral páratlanul 
olcsó árban............................................

Eredeti angol puplin-ing, a legszebo 
mintákban . ...

la america-america fonálból készí
tett elsőrendű minőségű pamutvá
szon. teljes garancia mellett . . . 

la america-america fonálból készí
tett cliiíTon, garantáltan kiváló 
minőségben ......................................

Nyakkendők, Ízléses, szép minlákbnn 
Férfi-zokni, divatszinckben. megbíz

ható minőség ..................................

áron, minden kivitelben! Férfi-öltönvők 
kivitelben a vásár tartania alatt

40.—. pengőért vállaljuk.
Selyem, vászon, szövet stb. maradókok a vásár tartama alatt

53 60%-os engedménnyel kerülnek forgalomba.
Felkérjük tagjainkat és vásárlóközönségünket. hogy áru

házainkat vásárlási kényszer nélkül feltétlenül tekintsék meg'.
Köztisztviselőknek és a Honvéd Nyugdíj Járulékalap tagjainak fi havi részletfizetéses 
kedvezményt nyújtunk. Vásárlásnál kérjük a vasúti arcképes igazolvány felmutatását!

.............................................................................................................  i.i ■ 1 .......■_

la minőségű, hibátlan női selyem
nadrág, a legszebb színekben . . 

Selyemharisnya, nehéz minőségben, 
csekély gyári hibával ......................

la minőségű selyemszövet, a legizló- 
sesebb mintákban ............................

A Goldbergcr cég világhírű Pariset- 
teje, többszáz gyönyörű mintában 

Mintás foulard, kiváló jó minőségű, a 
legizléscsebb mintákban......................

Pamut dalninc, elsőrendű, tarlós mi
nőségű, hibamentes áru, amig a 
készlet tart............................................

Ágynemű kanavász, kizárólag finom 
mintákban, színtartó............................

140 cm széles, eredeti angol gyapjú 
nőiszövet, amig a készlet tart

Női tavaszi kabát, 1920-es modell, vé 
gig bélelve a legizléscsebb kivitel
ben és dlvatszinekben . .

Végigbélelt, eredeti angol szövetből 
készült női átmeneti kabát, amig 
a készlet tart . . ....

Eredeti angol férfi felöltő, rövid és 
hosszú, végig bélelve, garantáltan 
elsőrendű minőség, amig a kész
let tart.................................................

3.40

2.80

3.90

3.90

0.78

1.20

4.80

29.

32.—

05.—

Férfi, női és gyermekcipők szenzációs olcsó 
szitásét jó szabással, gondos

3.80

4.80

12.

1.50

1.40
0.48

0.42

ké-
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sa a ic ít k
— A kormányzó nyitotta meg vasárnap dél

ben a frnmln nsant-garde művészek kiállítását. 
A Nemzeti Sznlónbnn vasárnap délelőtt nyitotta 
meg díszes közönség jelenlétében Horthy .Miklós 
kormányzó a francia nvnnt-garde miivészek 
kiállítását. A kormányzót Déry Béla, a Nemzeti 
Szoléin igazgatója fogadta, mig a nagyteremben 
ott voltak gróf Klcbelsbcry Kunó kultuszminisz
ter és Dr Vicnne francia nagykövet. Megjelentek 
a megnyitáson azonkívül Vér/cssy Sándor, a ka
binet-iroda főnöke, Andrásig Gyula gróf, Ka- 
rd/tonyi Jenő és Andrdssy Géza grófok is. Az 
ünnepélyes vernissage után ugyancsak meghívott 
közönség tekintette meg a müveket. Vasárnap 
délelőtt gróf Delhién Istvánná, Scitovszky Béla 
belügyminiszter. Lukács György v. b. t. t., Jó
zsef királyi herceg és Auguszta hercegasszonV 
láb 'gátlók meg többek között a kiállítást

— Két vonni kivételével Magyarországon 
hely riállo'.t már a vnsiiti kBz'rkrdéa rendje. 
A MÁV igazgatóságától nyert értesülésünk 
szerint Magyarországon a Pápa -Csorna és 
a Pápa—Ránhida vonal kivételével nz ország 
egész területén helyreállott a vasúti forga
lom rendje. Ausztriával ős Csehszlovákiával 
is felvettük n normális közlekedési viszonyt. 
A Récs budapesti 111. számú gyorsvonat 
vasárnap másfélórni késéssel futóit be a ma 
gyár fővárosba. Ennek az oka, hogv Bérs- 
böl már egy óra busz perces kéréssel Indí
tották útnak n vonatot. .1 szénvonatok köz
lekedése szintén kielégítő és abban nz eset
ben, hogyha néhány nap múlva a dunán
túli kél vonalat rendbehozzák, ugy nz 
egész országban teljesen helyreáll a vasúti 
forgalom.

— Vltuestély a Lipótvárosi Demokrata Kür
tien a magyar revízióról. A Lipótvárosi De
mokrata Körben kedden este félkilcnc órakor 
vacsora keretében vitaestéig lesz a magyar re
vízióról. A vilaeslélyt (tál Jenő képviselő l>e- 
sz.éde vezeti be. Gál Jctiő abbéd indul ki be
szédében, hogy a végleges magyar állam,forma 
kérdését nem szabad ű-sszetéveszteni it revízió 
kérdésével. A revízió kérdésének gazdasági vo
natkozásai vannak és Gál Jenő véleménye sze
rint revízióról addig nem lehet beszélni, ómig 
nem lesznek rendezettebb gazdaság viszo
nyaink. Amíg a külkereskedelmi méileg pasz- 
szivitásn ijesztő mértékben növekszik, nem le
hel olyan belső nyugalomról beszélni, ami 
ennek a kérdésnek higgadt megvitatásához 
szükséges. (Iái Jenő azokról nz utakról akar 
szólnni, amelyek a revíziós probléma higgadt 
megtárgyalásának a lehetőségét biztosítják.

— A szénklskerMkcdők n nagykereskedők 
ellen. Vasárnap délután tartotta közgyűlését a 
Fővárosi Fa- és Szcnkcrer.kedök Kereskedelmi 
Egyesülete. Schudmmer Mihály elnök köszön
tötte a Kereskedelmi Kamarát, amely kivívta 
n nyolcórai üzleti zíróról és n szénkrlzis idején 
a kiskereskedők melleit foglalt állást. Ezután 
megtörtént a tiszt újítás és Drieh Bcrnátot örö
kös elnöknek választották. Pfcifer Sándor, a 
Kékosz igazgatója gazdasági tömörülésre szólí
totta a ki •kereskedőket. A l.é.xelkező felszólalók 
elítélték a nagykereskedők magatartását, akik 
zsákokban bocsátják áruba a szenet és ezzel 
kárt okoznak a dolgozó kiskereskedőknek

— A Munkások Rokkr.ntsegfilyző- és Nyugdíj- 
egyletének évi zárszámadása most jelent meg. 
A jelentés szerint nz egylet 1928-ban rokkant- 
•égi. özvegyi, árva és egyéb seglyekre 
1,391.970.37 pengőt űzetett ki. Az egylet törzs
vagyona 5.798.098.03. Ir.rlaléluiinpini ’ 320.381.98 
pengő; a vagyon nagy része ingatlanokban vnn 
elhelyezve. Az elmúlt év folyamán rokkantállo
mányba helyeztetett 1370 Ing. Az elmúlt évben 
8013 uj tag iratkozott be az egyletbe.

— Vcazckcdésközhrn kiütötte nz apja öze
mét. Idősebb Nagy Sándor pnrkctlmunkás 
fiával ifj. Nagy Sándorral szombaton este 
együtt ment el mulatni. Ejfél után két óráig 
mulatlak az. egyik vendéglőben és .amikor 
hazafelé tartollak, szóváltás keletkezett nz 
apa és flu közölt, amely végül is a tömeges
ségig fajult. Verekedés közben a fiú ugy 
fejbevágta az apját, hogy a szemére meg
vakult. A mentők r. szcsilclték idősebb Nagy 
Sándort első segítségben és beszállították a 
Kun-utcai kórházba.

— Agyonrugla a lő. Debrecenből jelentik: 
Marinka Gyula 21 gazdalcgény ma délelőtt 
a lovát etette az istállóban. Etetés közben a 
ló ugy hasba rúgta, hogy a szerencsétlen em
ber azonnal meghall.

— Vasárnap Ünnepelték Győrött Fctr Txsjos 
egészségügyi főln-iácsos hclvcnUtödlk születés
napját Győr város közönsége meleg ünneplés 
ben ró .; .•sitelto vasárnap Fríz Lajos dr. egész 
aégügyi főtanácsost, felsőházi tagol 75. születés 
napja alkalmából A győri Ének- és Zcneegylet 
dixzr'yül<".t tartott elnökének, Petz Lajos dr. 
nak a tiszteleté r-. amelyen megjelent többek 
között Fetser Antal megyéspüspök, Németh Ká 
roly főispán és m!g uiúsok.

— Ál t. r cdciita síUvcUóg ftztrvrzéWM négy
hónapi fogba*.  Békéscsabáról jelentik: Móri 
István orosházi lakalossctféd Stékelg-Kuruez 
Szövetség címen egyesületet szervezett, amely
nek célja Erdély vitsrasreruése lett volna. Méri 
azonban Erdély visszaszerzése elölt ugylátszlu 
még pénzt is akart s erezni, mert tagokat to- 
bowmtl, akiket kéri, hogy a tagdijat ne nytifftti 
ellené!'-n űzessék ki hanem ajánlott levélben 
küldjék el neki. A szövetségből r.em lett semmi, 
Móri a tagdíjakat elsikkasztotta. A gyulai tör
vén vsiék a fiatalembeit sikkasztásért vonta fe
lelősségre és négyhónapi fogházzal sújtotta

— Márolua m ntvls.ó liOnap, mikor a világ
hírű Snlvntor sör i sörfogyr.svtó köröm.’g ren- 
<ielk'. :»ére áll. Használja ki tehát a rövid 
Időt, l'.opy er évien még élrerhesse a Salvalor- 
sör íclühnuihalallan zamatját.

— A < i'-íTltás Eg’C'itet kUrgyfléee. Vasárnap 
d.’l.l’lt tartotta a l.hnri'ns Eeyesiilrt Rrichen 
berg Jakab nagykereskedő ríni klésétel rendet*  
évi kő’gvidé'él. \ k<revil!és .ILnx Árpád ve- 
zérigazga'ó és Wirth lz-ó egyesületi orrúi elő
terjesztéseit egyhangúlag elfogadta.

SztNrttta száműzte a szoulet 
Trockij 2500 hlvet

Párig, március 3.

Ae Intranslxrant közlése szerint a legutóbbi két hét alatt Trockljnak kétezerötszáz 
hívét száműzték Szibériába. Sztálin megfenyegette a Bucharln vezetése alatt álló jobb
oldali ellenzéket, hogy hasonló sorsra fog jutdl, mint a baloldali ellenzék, ha továbbra 
Is kövctelődzésrket támaszt a parasztok és a kiskereskedők érdekében.

— A MOVE jubllennia. Fennállásának ti
zedik évfordulóján jubileumi ünnepséget 
rendezett n MOVE. A jubileum alkalmából 
Rorbély-Maczky Emil országgyűlési képvi 
.•elő, n MOVE elnöke, mondott ünnepi be
szédet. Ax egyesületnek a sport fejlesztés? 
terén teljesített munkáját ismertette. Gömbös 
Gyula emlékbeszédet mondott, amelyben a 
MOVE jelentőségét hangoztatta. Helyeselte, 
hogy a MOVE a sportra fekteti a fősulyt.

— Nekiment n száguldó antónak egy posta
tiszt. Vasárnap reggel a Hernád-ntea és Thö- 
köly-ut sarkán fíeisz András 23 éves sofTőr, 
ki a Bp. 18—379. rendszámú autótaxit ve
zette, elütötte Zenei Gj’ula postatisztet. A 
szemtanuk és a sofTőr előadása szerint is a 
postatiszt ittas állapotban diilöngött az ut
cán és nmikor meglátta az autót, valósággal 
nekirohant. A gázolás következtében a posta
tiszt koponyaalapi törést és lábtörést szen
vedett. A mentők életveszélyes állapotban 
szállítottak n Kun-utcai kórházba.

— Megalakult a Nyugdíjas Közalkalmazottak 
Orsrágas Egyesülete Vasárnap délután 2 óra
kor kezdődött a régi képviselőházban a Nyug
díjas Közalkalmazottak Országos Egyesületével. 
alakuló közgyűlése. Balló István dr nyugalma
zott tanfelügyelő elnöki megnyitójában vázolta 
az előkészítő bizottság munkájának mozzanatát, 
majd rámutatott az egyesület megalakulásának 
fontosságára. Az elnöki megnyitó után a köz 
gyiilés megvitatta az nlapszabálylcrveret pont
jait. Balló István elnök ezután megalnktillnak 
jelentette ki a Nyugdíjas Közalkalmazottak Or 
szagos Egyesületét, majd megválasztották az 
egyesület ideiglenes vezetőségét és tisztikarát.

— Szerelmi bánata miatt n kútba ugrott 
egy fiatal leány. Debrecenből jelentik: A 
debreceni ügyészséghez vasárnap délelőtt je
lentés érkezett, bőgj’ Kaza község közluil 
jában egy tize.nhntéves leány holttestéi talál 
Iák. A kút halottja Bálint Étel tizenhatéve’ 
karai leány, aki még tiz nappal ezelőtt tűnt 
el szülei lakásáról. A esendöri vizsgá’at meg
állapította. hogy n leány szerelmi bánatában 
Jövetle el öngyilkosságát.

— öngyflkosságl rekordot állított fel e«y I 
ipr.rmÜTésrnő címmel megjelent cikkünkkel 
kapcsolatban Fürcdy Lili iparmüvésznő annak 
közlésére kér bennünket, hogy a cikkben fog
lalt, állítólagos szerelmi bán-ilában elkövetett 
öngyilkossági kísérlet nem történt meg. Nem 
lett öngyilkos és mint Iparmüvésznő ma h vál
tozatlanul, komolyan dolgozik.

— A Fséfla Gycrmeksznsintérlumok milk’klísc. 
Száz oldalon gazdag illusztrációkkal most je
lent meg n Zsófia Gyermeksranatóriumok 1923. 
óvi

címlapján Rákosi 
A jelntés Rákosi 
t tartalmazza. A 

és a Hüvös- 
i tavaly 2042

évi jelentése dr. Fodor Oszkár 
főtanácsos seorkesztésében, < 
Jenőnek élethü arcképével. A 
Jenő több gyönyörű beszédét 
Balatmvreabadi. Balatonalmádi 
völgyi gyermeksrnnatórlumokban .........r
gyermeket gondoztak. Adományokat szerkesztő- 
ségünk is elfogad a Zsófla-szanatóriumok javára.

— Két héten belül llélclct hirdetnek Najry 
falván ügyében. Nagy István törvényszéki 
bíró bünperének a főtárgyalóin már a befő 
jezéshez közeledik és — a jelek szerint — 
két bélen belül már ilélctet hirdet. a budn 
pesti büntetőtőrvényszék Patay-tandcsa. .A 
bizonyítási eljárás során még nyolc tanút 
hallgatnak ki. majd hat törvényszéki szak
értő tér feszti elő szakvéleményét. Utána Auer 
György dr. ügyészségi alclnök és a védők te
szik meg a bizonvitás kicgcszitésére vonat
kozó indítványaikat, amelyek előreláthatólag 
tiz nap alatt befejezést nyernek és ha nem 
válik szükségessé újabb tanuknak a kihall
gatása, vagy iratoknak a beszerzése, akkor 
két hét múlva már Ítélethirdetésre kerül a 
sor.

— A Pesti Izr hitközség k6zgyU1é.»e. A Pesti 
izr hitközség vasárnap lartoltn rendes évi köz 
gyűlését dr Ghleksthnl Samu felsőházi tag cl 
nök’.évévcl A k.'rgyí n napirenden levő vada 
mennyi előtét jeszté-t és a költségvetést is hoz
zászólás nélkül, egyhangúlag elfogadta

— GAr»H fn tavibb rnbe-gott a moterkerík- 
»ár. Vasárnap délben a CsásrárfürdŐnél Nemes 
Sándor ?4 éves hentessegédet elütötte egy is
meretlen motorkerékpár. A gázolás után a 
motorkerékpár elrobogott. Nemes Sándort sú
lyos és életveszélyes sérülésével a mentők szál
lították n Szent Istvúa-kórhátbs

— Az Országos Társadalombiztosító Intézel 
kiadásában megjelent a budapesti és körnvéki 
intézeti ormosok teljes névjegyzéke. \ névjegy, 
rék a szak-rendelők orvosainak és rendolósi 
idejének közlésén, valamint az Összes intézeti 
orvosok névjegyzékén kivtil utca és házsrám 
szeriuti külön nssreállltáshnn jelzi, hogy ki az 
illetékes orvos, hol lakik és mikor rendel. A 
névjegyzék ar összes gyógyszertárakban, vala- 
mn-t a rendőrség minden őrszebájáhnn ar. ér- 
dekeltekn'k mindenkor rendelkezésére AU.

Ren«4 J. Jenő ru hali íz, Vilmos császár- 
nt 58. .rám alatti üzletét 17/.. nákóezi uf 52. 
«:<tm nlá (n Palacc-szállodávnl szemben) 
helyezte át.

Eljegyzés. Lengyel Ágnest eljegyezte 
ifj. Kutassy Lajos, a képviselőhöz vendéglőse.

— Családi pőtlékemelést és automatikus elő
léptetési rendszert kérnek a segédhlvatall tiszt- 
viselők. Vasárnap délelőtt tartotta közgyűlését 
a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége 
a régi képviselőházban. Frettina Árpád elnöki 
megnyitója után Szabó Miklós főtitkár terjesz
tette elő Jelentését, melyben beszámolt a sző- 
vétség elmúlt évi működéséről és szociális tevé
kenységéről. A főtitkári jelentés után Józsa 
Lajos és Vas László felszólalása után Szabó 
Miklós főtitkár ismertette azt az emlékiratot, 
melyet a szövetség nz illetékes kormányténye
zőkhöz fog eljuttatni és amelyben a családi pót
lék felemelését, a B-flzetési csoport sürgős meg
szűntetését és az automatikus előléptetési rend
szer visszaállítását kérik a segédhivatali tiszt
viselők.

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló 1027. évi no- 
vember hó 7-én megjelent számában n Szittyák 
Táborával kapcsolatban egy olyan cikk jelent 
meg, amely nem a Szittyák Táborának, hanem 
valamely más szervezetre vonatkozott. Kije
lentem, hogy a Szittyák Táborát sérteni nem 
akartam. Utóbb magam is meggyőződtem arról, 
hogy a Szittyák Tábora sohasem vett részt tün
tetésekben, igy a szőbanforgó verekedésről irolt 
cikk már ez oknál fogva sem vonatkozhatott a 
Szittyák Táborára. Amennyiben a fentiek után 
a Szittyák Tábora mégis sértveérezné magát, 
készségesen kifejezem sajnálkozásomat a cikk 
megírása miatt Kolozs Jenő.

— Verekedés közben hasbaszurtak egy pincért 
a Szent László-uton. Vasárnap a késő esti órák 
bán a Szent László-ut 1. szám alatt lévő ven
déglőben Bcdi Antal szállodai pincér összeszó
lalkozott egy katonaruhás fiatalemberrel. Később 
mindketten kimentek az utcára, ahol tovább 
folytatták a veszekedést és amikor Bcdi bírókra 
kelt a fiatalemberrel, dulakodás közben ellenfele 
előrántotta bajonettjét és azzal hasbaszurta a 
pincért, aki a nagy vérveszteség következtében 
elvesztette az eszméletét. A nagy tumultusban a 
katonaruhás támadó fiatalember elmenekült. A 
rendőrség megindította a nyomozást, a súlyosan 
sérült Bedi Antalt pedig a mentők a Rókus- 
kórházba szállitották.

..Legyen világosság!**

— Betörtek Buttykny Ákos lakásába. Va
sárnap délül án Ruttykay Ákos, a ne
ves zeneszerző, feleségével, Kosáry Emivel, 
Rollenbiller-utcai lakására érve, észrevette, 
hogy az előszobánjtó fel van törve. Benyitot 
lak a lakásba és a legnagyobb megdöbbe
néssel vetlek észre, hogy ott minden fel van 
forgatva. Az ismeretlen tettes különösen 
Ruttykay Ákos dolgozószobájában garázdál
kodott .ahonnan nayyértékü ffgüjteményé 
két, aranyórát, arany cigarettatárcagyüjte- 
ményt és egyéb ékszert lopott el. A betörők 
kczrekeritcsére a nyomozás megindult.

— Ércttlcn éjszakai csínyeket követ el egy 
társaság. A főkapitányságra az utóbbi hetek
ben több följelentés érkezett egy érettlen csí
nyeket elkövető társaság ellen. A feljelentések 
arról szólnak, hogy a társaság tagjai éjszaka 
végig járják a várost é.s az utcán elhelyezett 
aufomatakészülékeket megrongálja. Más alkal
makkor clcscrélgctik a kapukon elhelyezett 
kiadó szobákat hirdető cédulákat, amivel sok 
kellemetlen zavart okoznak. Ugyanez a tár
saság több fényképész utcai kirakatát kinyi
totta, kiszedte a fényképeket és helyükbe por
nográf képeket helyezeti el. Vasárnap éjjel a 
csinyllevő társaság dr. Darabás Elemémé, 
Andrássy-uti fényképész üzletének kirakatát 
nyitotta ki. de ugy látszik, megzavarták őket 
munkájukban, mert csak néhány darab fény
képet vittek cl A rendőrség szigorú nyomozást 
indított az éretlen tréfák elkövetőinek kézre- 
kerilésére.

— Bérletjegy hamisítás miatt körözik Illy 
Lászlót. A budapesti büntető törvényszék eL 
fogató parancsot adott ki Dly László magán-', 
tisztviselő ellen. Illy Lászlót, akinek a neve 
többször szerepelt már a nyilvánosság elölt, 
azzal gyanúsítják, hogy*  egy régi villamosbér- 
letct meghamisított és azt hónapokon út hasz
nálta. — Ugyancsak elfogató parancsot adtak 
ki Loydl Imre Józ'ef magántisztviselő ellen. 
\ kőrözőlevtfl szerint Loydl budapesti cégektől 
különféle értéktárgyakat vásárolt részlelflze- 
lére és a tulajdonjog fenntartásával vásárolt 
árukat nyomban eladta.

— Kieseit cj»y fiitő a robogó vonatból. Ma 
reggel tíz angyal földi pályaudvar közelében 
súlyos szerencsétlenség érte Kurkó Ferenc 
13 éves fűtőt. A fütő ar .1 3491. számú te 
ncrvonallioz volt beosztva és ma reggel Pi- 
Üsvcrösváron lépett szolgálatba. Amikor a 
leliervonrt az angyalföldi pályaudvarhoz 
közeledett, a mozdonyvezető észrevette, 
hogy Kurkó kieseti a mozdonyból. Hirtelen 
cfékezte a vonatot és nem messze a meg- 

jlli’.otl vonattól, összetört tagokkal, eszmé
letlen állapotban találták meg a szerencsét- 
*enúl járt fülűt. A mozdonyvezető több társa 
•cgitségévcl feltette a vonatra Kurkó Feren
cet, behozta Budapestre és a mentők élet
veszélyes állapotban szállították a Róktis- 
kórházba.

— Thcntre Parié n Nemzeti Szinhásan. Már
cius 12-én este a Nemzeti Színházban theatre 
pnréct rendez a volt 32-cs budapesti háziezred 
tiíztiUnra és legénysége. József kir. herceg vál
lalta a fővédnök-égét a fényes díszelőadásnak, 
amely azt a kcgycleks nemzeti célt szolgálja, 
hogy a magyar fővárosban méltó szobormű hir- 
dc.-so a világháborúban elesett hősök emlékét. 
Aki nem kapta még meg meghívóját, a Szobor- 
Bizottság Erzscbct-kőrut 43. szám alatt lévő iro
dájában délután ft—7 óra közölt (Telefon: József 
399—72) jelentse be igényét.

— Rendben megérkeztek az élclmlszcrvonstok. 
Az ismételten beállott rendkívüli hideg időjá
rás folytán félő volt, hogy vasárnapra fenn
akadás áll be ar élclmlszervonatok megérkezé
sében s Budapest nem jut kellő mennyiségű 
élelmiszerhez. Ez azonban — mint a Hétfői 
Naplóval a budapesti vásárcsarnokok igazgató
sága közölte, — ne mkövetkezett be. A vasár
napra virradó éjszaka n szokásos mennyiségű 
élelmiszer érkezeti a fővárosba, ugy hogy « 
csarnokokban sehol semmiféle anomália nem 
mutatkozott. A vásórcsarnokok központi igaz- 
gnlóságának kijelentése szerint a nagykftzön- 
séjgnek nz élelmiszerhiánytól vagy drágaságtól 
tartania még abban az esetben sem kell, ha to
vábbra is ilyen hideg marad az időjárás.

— Tanulnak a cigányok. A eigányzenészok el
határozták, hogy egyesületük tagjait beíratják a 
Tdr/adalombiztositó Intézetbe. Ezenkívül el
határozták még. hogy elhelyezkedésük meg- 
könnvitése érdekében a cigányzenészeket a 
Zeneművészeti Pőiskolán, valamint saját zene 
iskolájukban fogják tovóbbképetnt.

— Felhívja a vértanuk honítartorólhez és a 
közöasóghcz. József királyi herceg tábornagy 
fővtdnök elnöklésével megalakult „A Nemzet 
Vértanának 1913-1019“ Országos Emlékmű- 
bizntt’: ga felkéri a vértanuk hozzátartozóit éa!, 
a községek elöljáróit hogy a vértanuk neveit fihrónyctf, pokróc. ftttfííBiiv. Apv- és aaz- 
MW«l,‘5SSa.“SSM:

m,.14,oS ,™ Own»Ml n™ w„„ m,g. H,a

Mit szeretnek a férfiakban 
az asszonyok?

A jó és elegáns öltözködést, amit László 
Sándor uriszabónál készített ruhákkal lehet 
elérni. Ha kevés pénzért elegánsan akar 
ruházkodni, keresse fel László Sándor 
•‘érflszabómestcr kitűnő hírnevű férfuzabó- 
üzletét Rákóczi-ut 50., ahol saját műhelyé
ben készít rendelésre mérték után többszöri 
próbával elegáns férfiöltönyöket három
féle árban, 80. 90 és 100 pengőért, a leg
divatosabb finom szövetekből. Minden da
rab a cégfőnök irányítása és ellenőrzése, 
melleit készül a legtökéletesebb kiállítás
ban és legdivatosabb szabásban. Szövet
mintákat és mértékvételhez utasítást vi
dékre bérmentve küld, 
vasóink figyelmét ezen 
fennálló cégre.

Felhívjuk t. olva- 
harminc év óta

.. . ... „ .. (Mezei Ödön rop-
irata az élveboncolás ellen.) „Az állatokat védő 
és azok élveboncolása ellen küzdő világszövet
ség magyar osztályának**  kiadásában érdekes 
röpiratot irt és állított össze Mczey Ödön. A 
terjedelmes füzet Ló szemelvényekben ismerteti 
az élveboncolás elleni küzdelem külföldi irodal
mát is s érdekes részletekkel tarkitolt, színes 
előadása mindenképpen alkalmas arra, hogy 
megismertesse a magyar közönséggel is azt a 
nálunk még jóformán ismeretlen kulhirproblé- 
mót, amely elsősorban nz állatbarátokat, állat
védőket és állattenyésztőket érdekelheti. A ké
pekkel élénkített röpiratol a szövetség (levélcíme: 
Budapest, IV., Veres Pólnc-ulca 30.) készséggel 
küldi meg díjtalanul az azért hozzáforduló ér
deklődőknek.

** Díszbemutatón kerül a Naftalln a kö
zönség elé. Március 5-én, kedden, este fél 
12 órakor a Corvin-filmszínház az Újság
írók Kórház- és Szanatórium-Egyesülete ja
vára gála-bemutntót rendez. Ezen az éjféli 
előadáson mutatja be először a Naflalin 
cimü filmet, amelyet Heltai Jenő regényéből 
magyar földön, magyar színészek közre
működésével készítettek. A vidám filmnek 
D'Arrigo Kornél, Máig Gerö, Rcrczy Géza, 
Radó Teri és Aeht Bözsi a magyar főszerep
lői. akik éppen ugy jelen lesznek a fi’in éj
szakai bemutatóján, mint Heltai Jenő. Az 
előadáson n politikai és társadalmi élet ki
válóságai is meg fognak jelenni. Meghívót 
senkinek sem küldenek külön, jegyeket kor
látolt számban vasárnap reggeltől 2 pengőtől 
ÍR pengőig terjedő árban a Corvin-Szinhdz 
pénztára árusít.

— Nem lehet lugkővet kapni, csak hnlósági 
engedéllyel. Ez a körülmény azonban nem okoz , 
mír gondot a háziasszonynak, mert egy uj vi
lágszabadalom, a Bcnzit-srappan teljesen pó
tolja a Ingkövei a mosásnál, csodaszámha menő 
vzennynldó képességével. Mint a Ica a cukrot, 
egy oldja fel a ruha piszokját a Bcnzilszappah.

LWWWTOB Alnplttatott 1854

LEGOLCSÓBB

Klirpltosáru, vas
fis rézbntorjyíra
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KoKainmamorban, sulvos 
mörgazfissal összeesett Bernhart 

Egon gyúggszerOsz
Byögyszert&rban, kokalnHeres közben vesztene el eszmeietet

Egy haldokló borzalmas 
vallomása

Halálos ágyán Ismert be egy harmincbárom 
év előtt elkttvetett kettős rablógyilkosságot

A főkapitányság rendkívül érdekes mér
gezési ügyben indította meg a nyomozást. 
Szombaton este 11 órakor a József-körút 
10. szám alatt lévő Znnr/í-gyógyszerlárban 
megjelent Bernhart Egon gyógyszerész és a 
szolgálatot teljesitő gyógyszerésztől

kokaint kért.
A gyógyszerész természetesen megtagadta a 
kokain kiadását azzal, hogy azt csakis or
vosi receptere adhatja ki. Hiábavaló volt 
Bernhart Egon kérlelése, hiába igazolta 
magát, hogy gyógyszerész és neki nyugodtan 
adhatnak kokaint, a bóditószcrből mégsem 
kapott.

Amikor a gyógyszert megtagadták tőle, 
akkor azt kérte, hogy az éjszakát a gyógy 
szertárban tölthesse, mert rosszul érzi ma
gát. Alig mondta el kérelmét,

egyszerre csak elsápadt és eszméletle
nül zuhant a gyógyszertár kőpadlóza- 

tara. »
Az ügyeletes gyógyszerész azonnal értesí
tette a rendőrt, valamint a mentőket is. A 
mentőorvos megállapította, hogy

Bernhart igen súlyos kokainmérgezés-

Vasárnap megalakult 
Budapesten a Magyarországi 

Párbaj ellenes Liga
A tagok esküvel kötelezték magukat, hogy nem párbajoznak

Érdekes egyesülés alakult meg vasárnap1 
Budapesten: a Magyarországi Párbajellenes 
Liga. Az uj egyesület megalakítására a pár
bajnak az utóbbi években előfordult és szá
mos erkölcsi testület által perhorrcszkált el- 
barapódzása adott okot. Több társadalmi 
egyesület, köztük legutóbbi nagykáptalanján 
a Foederatio Emencana is állást foglalt a 
sűrűn történő párbajozás ellen és olyan in
tézkedéseket sürgetett, amelyek alkalmasak 
B párbajozás meggátlására.

Vasárnap a Délvidéki Ifjúsági Egyesület 
helyiségében mintegy háromszáz főnyi, rész
ben egyetemi és főiskolai hallgatókból, rész 
ben köz- és magántisztviselőkből álló népes 
gyűlésen megalakult az az egyesülés, amely 
céljául tűzte ki a párbajozások meggátlását 
Magyarországon.

Kovacsics János a gyűlést egybehívó bi
zottság nevében bejelentette, hogy Magyar
országi Párbajellenes Liga címmel megala
kítani kívánják azt az egyesülést, amely

alapszabályszerü működést fog a 
jövőben kifejteni a párbajozás meg

szüntetése érdekében.
'Az előadó statisztikai adatokat közölt arról, 
hogy Magyarországon mily nagy mérvben 
harapódzott el az utóbbi években a párba
jozás.

FEKETE
K.DÉ2Í

A MB8nZll-SZappan**-nal  az olajos, gép- 
zs ros, kulimászos kezet pillanatok alatt, hideg 
vízben is teljesen tisztára moshatja. Szere
lőknek, autóvezetőknek,vasipari munkások
nak, gépkezelőknek stb. ezért nélkülözhetet
len. A piszkos munkaruhák kimosásánál is 
meg fogja látni, hogv mit tud a „BBnzlt- 
azappan**;  szennyoldó erejének a legma
kacsabb piszok-, zsír-, vagy olajíoit sem ké

pes ellentállni.
Ma már a legtöbb háziasszony azt is jól 

tudja, hogy

naggmosashoz 

.Benzlt-szagpan**.!  
kell használni, mert ennek szennyoldó hatása 
a ruhából a piszkot csodálatos gyorsasággal 

távolítja eL

ben szenved.
Amikor átkutatták zsebeit, több kokain
fiolát találtak nála, amelyek üresek voltak 
és írv egész bizonyos, hogy azoknak tartal
mát Bernhart fogyasztotta el.

A súlyos és életveszélyes állapotban levő 
gyógyszerészt a mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

A főkapitányságon nyomban megindult a 
vizsgálat annak megállapítására, hogy a 
gyógyszerész, aki már hónapok óta állás 
nélkül van,

hogyan juthatott a fehér méreghez.
Az a gyanú merült fel, hogy — miként an
nakidején a tragikus véget ért báró Kövess 
Jenő — ugv Bernhart Egon is

egy kéteshirü helyen szerezhette a ko
kaint,

mely után újabb adagot nem adtak és ezért 
akart gyógyszertárban újabb dózist sze
rezni. A Rókus-kórházban eszméletlenül 
fekvő Bcrnhartot még nem lehetett kihall 
gatni. A rendőrség most végigrazziázza a 
kokainlebujokat és igy igyekszik megálla
pítani a rejtélyes mérgezés hátterét.

— A párbajmániára —■ úgymond — mi 
sem jellemzőbb, mint hogy Budapesten és a 
vidéken az elmúlt évben többszáz olyan 
párbajt vívtak, amelyről a hatóságok tudo
mást szereztek, a valóságban lefolyt párba
jok száma azonban minden bizonnyal felül 
múlta az ezret is.

Kovacsis János mintegy másfélórát tartó 
előterjesztése után

a gyűlés kimondta a Párbajellenes Liga 
megalakulását s elhatározta, hogy fel
szólítja valamennyi magyarországi ifjn- 
sági erkölcsi és sportegyesületet a Ligá

ban való tömörülésre,
hogy ilyen módon a jövőben gátat vethesse 
nck a párbajozásnak. A Ligában tömörüli 
tagoknak, illetőleg a Ligában tömörüli 
egyesületek tagjainak

esküvel
ArefZ megfogadniok hogy a párbajozástó’ 
mindenkor, minden körülmények között tar
tózkodni fognak.

Tűz pusztított a Bohn- 
íéle téglagyárban

Ya*árnap  délután őt óra tájban a Bécsi-ut 
mögött elhúzódó dombos terepen gyakorlatozó 
cserkészek észrevették, hogy a Bécsi-ut 166. 
szám alatti Rohn-féle téglagyár telepének egyik 
épületéből füst tódul ki. Zászlóikkal, Morse- 
jellel figyelmeztették a dombos terep aljában 
gyakorlatozó társaikat, akik azután a gvárte- 
lepprc siettek és érlesitették a tűzoltókat.

A tűzoltók nagy apparátussal vonultak ki. 
Ausch főtiszt vezetésével megérkezett a II., III 
V. kerületi tüzörség és a központi őrség.

A telepen két épület van.
Az egyik egyemeletes épületben tört ki a 

tűz, ahol a gépház van elhelyezve.
Mikor a tűzoltók megérkeztek, az egész épület 
tetőzete már lángban állott.

A tűzoltók egy szomszédos háromemeletes 
épület tetejéről több sugárból vízzel árasztották 
el az égő tetőzetet. Háromnegyed óráig tartó 
megfeszített munkával sikerült lokalizálni a 
tüzet és a tűzoltók ezután bevonultak laktanyá
jukba. Az ideiglenes megállnnitás szerint a tűz 
valószínűleg a gépházban keletkezett a szívó- 
gázmotor főcsövének áttüzesedése következté
ben. Vasárnap nem dolgoznak a gyárban, igy 
minden valószínűség szerint

még tegnap este keletkezhetett a tűz, 
amely órákon át lappangott és csak délután 
tört ki teljes erővel. A tűz jelentékeny kárt oko
zott a gépházban elhelyezett transzformátorok
ban és az ideiglenes becslések szerint

többezer pengőre rag a kár.

A Gyűri Faipari fis 
FaarwKesitű r.-t. Gyűr 

ajánlja hírneves 

bútorait és tömörhálöit
PensfiV és szíUlodaberrndezésekbcn 
versenyen felül áll. Kettő évi jótállás I 

s alszom e'arnsitei-nan i Körien
W ICVBZmCr.yS ArsjAn'atot.

Békéscsaba, március 3.
Szombaton rendkívül érdekes módon de

rült fény egy harminchárom év előtt bor
zalmas kegyetlenséggel elkövetett kettős gyil
kosságra.

Harminchárom évvel ezelőtt, 1896-ban a 
békésmegyei Gyoma községben vérlázitó ke
gyetlenséggel meggyilkolták

Cn. Szabó Albert Jómódú idősebb gyo
mai Gazdálkodót és feleségét.

Az ismeretlen tettes késő éjjel hatolt be az 
öreg házaspár lakásába, fejszével behasitotta 
mindkét áldozatának koponyáját, magához 
vette a lakásban található összes pénzt és egy 
sereg okmányt, azután elmenekült.

A kegyetlen rablógyilkosságot másnap reg
gel felfedezték. A borzalmas gyilkosság elkö
vetésével az áldozatok unokáját, Cs. Kiss 
Antal gazdálkodót gyanúsították, mert az 
örökség ki nem adása miatt évek óta hara
gos viszony állott fenn a meggyilkoltak és a 
fiatalember között. Kiss Antalt le is tartóz
tatták. Állhatatos tagadásával szemben azon
ban a csendőrség nem tudott tárgyi bizonyí
tékokat szolgáltatni, mire Kisst egy idő múlva 

szabadlábra kellett helyezni.
A nyomozás ezzel elaludt és a tettesnek nem 
akadtak nyomára.

Most, harminchárom év múltán kiderült, 
ki követte el a szörnyű kettős gyilkosságot.

TEGNAP: Ismeretlen, megvakult festő 
MA: Nagynevű író, aki látni tanít bennünket

SZÁNTÓ
REGÉNYEI

BÁBEL TORNYA
Regény a tatárjárás korából. A magyar 
nemzet és a magyar művész örök tra
gédiája.

Ara o.— p

A FÖEDGÖMR
Shakespeare és Marlowe korát, az an
gol reneszánsz ragyogó és véres képeit 
vetíti elénk.

ÁRA T.5O P

A RÖECNÖ
Körösi Csorna Sándor története: a magyar 
lélek halhatatlan sóvárgása az ázsiai ős
haza, a nemzet bölcsője után.

ÁRA 6.50 P

MINDEN KÖNYVESBOLTBAN KAPHATÓ

DANTE KÖNYVKIADÓ, bumpest, vi.. ó ucca bt.

A csehek által megszállott felvidékről 
hivatalos irat érkezett

a gyomai községi elöljárósághoz. Ebben 
köziik, hogy ott elhunyt egy Kovalik István 
nevű öregember, aki

haláloságyán bevallotta,
hogy 33 évvel ezelőtt ő gyilkolta meg a: 
öreg házaspárt. Kovalik halála elölt elhivatta 
betegágyához a csendőröket és jegyző
könyvbe diktálta, hogy Cs. Szabó Albert*  
nek annakidején, amikor Gyomén lakott, 
váltóra tartozott 300 forinttal. A pénzt üz
lete fejlesztésére vette fel, de mivel üzlete 
rosszul ment, a pénz elúszott, ő pedig nem 
tudta a kölcsönt visszafizetni. Ezért éjnek 
idején belopózott Szabóék hálószobájába, a 
szekrényből kikereste az adósleveleit és vál
tóit. Éppen távozni akart, amikor a házas
pár felébredt és felismerte őt, kérdőre von
ták. Kiválik ijedtében fejszét kapott fel és 

a két szerencsétlen embert néhány fej- 
szccsapással meggyilkolta.

Azután magához vette Cs. Szabóck kész-' 
pénzét is és észrevétlenül elmenekült.

Ezután még 13 évig élt Gyomán, mig végre 
abbahagyta foglalkozását és kis vagyonkájá
val felvidéki falujába vonult vissza. Halála 
előtt lelkiismeretfurdalásai támadtak és nem 
akart meghalni ugv, hogy továbbra is ártat
lan embert gyanúsítsanak a gyilkossággal.

SZÁNTÓ GYÖRGY
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Már az idén megkezdik a Józseí-központ 
automatizálását

Á tdcfonelőfizctők számára Örvendetes 
meglepetést jelentő határozatot hozott a 
postavezérigazgatóság. Egy esztendővel ez
előtt, mikor a telefonközpont automatizáló- 
snt megkezdték, az volt a terv, hogy a József 
és Lipót központ automntizálása 1930-ban 
kezdődik meg Most azonban megváltoztat
ták ezt a tervet. Mint értesülünk, n posta 
vezérigazgatósága előkészületeket tett, hogy 
nz automatizálás gyorsabb tempóban történ
jék. Az uj terv szerint

Szállodát akarnak építeni a régi 
piarista épület helyén

Több ajánlatot kapott már a főváros
Hosszas készülődés után a népjóléti mi- 

niszterium végre kiköllözködik a dunapart 
régi piarista épületből és átteszi székhelyet 
lánchldutcai uj székházéba. A piarista épület 
igy újra visszaszáll a főváros rendelkezésére s 
a városházán most azon tnnnkotnnk, mitévők 
legyenek az épülettel. Egész sereg terv van. 
de még senki sem tudja, melyik valósítható 
meg ezek közül. ,

Az exponált helyen fekvő nagy értékű telket 
lehetőleg jövedelmező célra akarja felhasználni 
n főváros. Már néhány év előtt volt arról szó, 
hogy nz épületet lebontják és annak helyén

a főváros nagyszabású, modern szállodát 
éflt.

Százkét éves korában 
influenzában meghalt a legutolsó 

negyvennyolcas honvéd
Hivatalosan állapították meg róla, hogy ő volt 

az utolsó honvéd
Amikor Lebo falván, a negyvennyolcas hon

védek nienliázának egyedül mnradl Inkója is 
meghall, mindenki nzt hitte, hogy vele sírba 
száll a legendás idők utolsó tanúja. A temeté- 
tésen úgy emlékeztek meg Lebo bácsiról, mint 
az utolsó negyvennyolcas honvédről. Akkor 
aztán jelentkezett az illtékesek előtt egy tagba
szakadt, hatalmas termetű, deresbajszit öreg 
ur Egy szót sem szólt, csak kiteregette azt a 
vaskos paksaniétát, amelyben rakásra hever
tek a mcgaárgult, régies irásu okmányok. 
Ezekkel igazolta nz öreg ur, hogy Fischl 
Józsefnek hívják, 1827 szeptember 11-én 
született,

végig harcolta a szabadságharcot és őr
mesteri ranggal, félkrzére megrokkanva 

hagyta oda a katonaságot.
__ Attól, hogy nem a monhclyen élek, még 

lehetek én negyvennyolcas honvéd •— mon
dotta önérzetesen n luidastyán, amikor látta, 
hogy nehezen akarnak hinni neki. A gyer
mekeim tartanak cl. nem szorulok, hál 
Istennek, a nicnhclyre.

— De hát Lebo bácsi volt az ulolsó, — 
mondták neki

— Hát ha ő volt az utolsó, 
akkor én vagyok a legutolsó,

__ vágott vissza az öreg ur és valóban, az 
Iratok hivatalos átvizsgálása után nz illetéke
sek is elismerték és hivatalosan megállnpilot- 
lák hogy Fischl József szavai megfelelnek 
a valóságnak: valóban ő a legutolsó negyven- 
nyolcas honvéd, nki egynegyedül maradt élet
ben a legendás ármádiából. Sem Budapesten, 
sem pedig vidéken. hiába kutatlak egész 
Magyarországon, nem találtak több öreg negy
vennyolcast. Nagy lett a becsülete J tschl 
bácsinak: felszántották, költözzék be a mén- 
há'ba. ahol lelkiismeretesen fogják ápolni, 
nehogy valami haj érje; úgy akarták Ar.ir”‘; 
mint egy darab élő történelmei; de hát

n " 1

A világ
• _ JL1L B. -

Bessie de Sanssanre 
ct Edy de Valero 

esténként

már a nyári hónapokban automatikus 
központtá alakítják át a József központ 

egy részét.
l'lánn fokozatosan sor kerül az egész József 
központ s a Lipót központ automatizálására. 
A postavezérigazgatóság különben még az 
idén megkezdi az előmunkálatokat

több nagy vidéki város telefonhálózatá
nak automatlzáláaára.

Ezt a tervet annak Idején a hoteltulajdonosok 
élesen támadták és az érdekeltségek tiltakozá
sának hntAsa alatt a főváros nem is siettette a 
terv kivitelét. Véglegesen azonban nem mond
tak le a szép elgondolásról s egyesek újra napi
rendre tűzték a szállóépités tervét.

Közben arról is beszélnek, hogy a főváros 
esetleg eladná a nagyértékü ingatlant, mely több 
millió pengőt ér. Értesülésünk szerint már

több nénxesoport érdeklődött a városházán 
és tett ajánlatot

a piarista épület megvásárlására azzal a ki
mondott szándékkal, hogy ott szállodát épilsen

Tizenöt évi szolgálat után Fischl József bú
csút mondott n katonaéletnek, igaz, hogy kény
szerűségből. A nehézkes kapszlis puskák ra
vasza egy forró ütközetben felsebezte a kezét, 
vérmérgezést kapott és két ujjpercét le kellett 
operálni, 300 forint végkielégítéssel, őrmesteri 
ranggal vonult nyugalomba. Egy ideig pincér 
volt Nagykanizsán és kedvence lett a vendé
geknek, akiknek el-clmcsélgette a szabadság
harcból való élményeit. Ha valaki hitetlenül 
szemet meresztett,

elővette ne Iratait, amelyeket éjjel-nappal 
zsebében hordott,

Szinte elpusztithatatlan életerő lakott a

bácsi inkái b továbbra Is kinn maradt „nz 
életben" és gyermekeinek kenyerén éldegélt.

Fischl bácsi nem sokáig örülhetett annak a 
dicsőségnek, hogy ő maradt meg egyedül a 
hősök seregéből. Péntekről szombatra virradó 
éjszaka csendesen elhunyt és mivel influenza 
öltő meg, külön tisztiorvosi rendeletre már

tegnap dói tán el is temették
a rákoskeresztúri temetőben. Az elhunyt hn- 
oaslyánt népes család gyászolja. Tizenhárom 
gyereke volt Fischl Józsefnek, ezek közül ma 
már csak három fiú és három lány él, — csa
ládosak mind, — és hat élő gyereken kívül 
még

harminc unoka és tizenhat dédunc ka 
állott könnyes szemmel az aggastyán sírja 
mellett.

Fischl József pelyhes állu ifjú korában kap
csolódott bele a nagy idők küzdelmeibe. 
Csizmadia legény volt és tevékeny részt vett 
a céh beli mozgalmakban, amelyek, mint akko
riban minden mozgalom, az egész nemzet lel
kében forrongó szabadságvágy jegyében szü
lettek. Mikor március tizenötödikén Ilire ment, 
hogy Petőfi és társai megmozdullak, a derék 
csizmadiák is kivonultak az utcára. Fischl 
József volt nz egyik csoport vezetője és éppen 
a Landerer és Heekenast nyomdája előtt talál
kozott csoportja élén Pelőfiék csapatával. Első 
volt azok közöli, akik benyomullak a nyomda 
épületébe, lefoglalták a sajtógépeket és a nép 
közé szórták a „magyar sajtó első szabad 
lélegzetvételét", a Talpra magyart.

Azután kitört a szabadságharc. Naptárlapok 
üres hátára rótt sorok beszélik el Fischl Jó
zsefnek ebből nz időből származó élményeit. 
Az egyik naptárlapra nz isaazegi csata tör
ténetét vetette oda: „Nagypénteken, április 
hatodikén, délben egy órakor, akkor kezdődött 
cl a csata. Windischgriitz Jelasiccsal együtt 
volt ,TO ezeren, mink pediglen Görget, Aulich, 
Damjanich, Kossuth U ezeren. Megindultunk, 
1 sasz égtől Gödöllő felé".

Egy másik töredékes naptárjegyzet a seges
vári ütközetről beszélt

„Ott volt Petőfi Sándor költő és mind néz
tük, hányán tüzel a szeme. Nem erről a föld
ről való ember volt mar ö a költő akkor. 
Mikor megszólalt az első ágyú, nekicrcszked- 
tünk a dombnak. Én egyre néztem Petőfi 
Sándor költőt, de egyszerre csak nem láttam 
sehol. Nagy kavarodás lett. Nem láttunk 
semmit".

A szabadságharc gvásros vége után Fischl 
József Olaszországba ment azokkal a magya
rokkal, akik a rzabadsógért küzdő Garibaldi
nak nyújtottak segédkezet. Erről ne időről is 
beszél a napló: Nagyon nyájas volt hozzánk 
:ir olasz Garibaldi. P.n dicsckedhrtrm sze
mélyes barátságával is, mert kitünően meg
értettük egymást. En nagyon szereltem öl, 
mert 8 meg natívon szerette a szabadságot és 
mindenek fölé helj^zte."

ZSÚFOLT BAZAKt zsúfolt t

JOSUPHINK BAKER
ROYAL ORFELW

v Ilii viroil varieté mttioréban.
Jegyek valamennyi előadásra minden elővételi díj nélkül válthatók. 
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KÖZGAZDASÁG

A vízumrendszer megszüntetését 
e héten megsürgeti a kormánynál 

aKereskedelmiKamara és az OMKE
A kormányban megvan a hajlandóság a vízumrendszer 

megszüntetésére — viszonossági alapon
kereskedő- és iparosérdekcltségek már i iránt is Beavatott helyen úgy informálták a 

óta sürgetik a vízumkényszer megszűnte- //ét/őí Napló munkatársát, hogy a kormány- 
......  >- - • j pan a hajlandóság a fennálló nehéz

ségek kiküszöbölésére, de a végleges döntés 
előtt külpolitikai tárgyalásokat kell folytatni, 
mert csak viszonossági alapon lehet szó egyes 
államok irányában a vízumrendszer megszün
tetéséről.

A
évek „ ___________„............ ..
lését, úgy befelé .mint kifelé. Addig, amig a bán meg
háborút követő idők politikai és gazdasági 
viszonyai zavarosak voltak, a kereskedő

társadalom is megértéssel viseltetett a vízum
rendszer háborús intézményének fenntartása 
iránt, most azonban, amikor már éppen a ma
gyar expoprt fejlesztése érdekében is itt volna 
az ideje, hogy valamennyi sorompót megnyis
suk a külföldi kereskedelem képviselői előtt, 
semmiféle érdek sem kívánja a vízumrendszer 
fennmaradását.

Eveken át lassú ,de szívós küzdelem folyt a 
vízumrendszer megszüntetése érdekében — 
minden különösebb eredmény nélkül, Most 
azután a különböző ipari és kereskedelmi ér
dekeltségek elhatározták, hogy sorozatos tá
madásokat intéznek a vízumrendszer ellen, 
demonstrációs gyűléseket tartanak és követelni 
fogják, hogy most már a háborúnak ezt az 
illmaradt csökevényét végre szüntessék meg.

A (jövő hét folyamán öbb ipartestület és 
kereskedelmi érdekképviselet fog megmozdulni 
hasonló értelemben.

Balkányl Kálmán,
az OMKE igazgatója, akii ebben az ügyben 
megkérdeztünk, a kővetkezőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának;

— Mihelyt a háborút követő esztendők bi
zonytalansága megszűnt, a kereskedelem azon
nal megkezdte akcióját a vízumok megszünte
tése iránt

Mindaddig, amíg ■ vízumrendszer meg 
nem szűnik, Idegenforgalom fejlesztéséről 

nem beszélhetünk.
Főleg amerikai vonatkozásban lehet észlelni 
a vízumrendszer hátrányait. A magyar külkép
viseleti hatóságok vizumdijat számítanak fel. 
ami tetemes összeg, tiz dollár. Az az amerikai 
állampolgár, aki átvándorol az óvilágba és 
itt öt-hat államba ellátogat, nem jöhet el 
Magyarországra, mert elfelejtett Nem Yorkban 
magyar vízumot szerezni, arra pedig nem 
vállalkozik, hogy a berlini vagy a párizsi 
magyar követségre szaladgáljon vizűmért. Nem 
Is annyira az összeg nagysága döntő, bár ez is 
számításba jöhet, hanem maga az a molesztá- 
lásszámba menő követelmény, hogy a vízumot 
meg kell szerezni.

— De előnyös volna a vízumrendszer 
megszűntése a magyar export fellendítése 

érdekében Is.
Országos érdek, hogy mezőgazdasági termé
nyeink iránt a szomszédos országok kereske
delme részéről érdeklődés nyilvánuljon meg. 
Nyilvánval. tehát, hogy

nem lehet érdekünk ar„ hogy a galíciai 
vagy csehszlovák kereskedőnek vizűmért 

kelljen szaladgálnia,
ha Magyarországra akar jönni mezőgazdasági 
terményeket, vagy iparcikkeket vásárolni Sót 
ki van léve annak az eshetőségnek is, hogy 
hosszas utánjárás után — nem ndják meg neki 
a vízumot Az OMKE már több előterjesztést 
tett illetékes helyeken a vízumrendszer meg
szüntetése iránt és ezen a héten a .Kereske

delmi Kamarával karöltve megsürgetjük a 
Hiánynál előterjesztéseink honorálását.

Érdeklődtünk ebben az ügyben
a külügyminisztérium felfogása

kor-

Leszállt főttük a csillárárakat 
« Msgn mawzlv ferMXMNtttr, kam 
plett **.-  rf‘ lAngn masszív NrawvNU*.  kotn- 
oleti. lakAnMn felncvrelve 6>.— P 
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„tfETEŐR RT? 
•*e1maater.sy  ti. 7? (Teréz Irőntt 

•arokl Fiók; Vámház kórul 11 
önsii mram, rtnxrs anpana 

százesztendős öreg urban. Senki sem hitt© 
volna, hogy matuzsálemi korban van már. 
Egyenesen, bot, szemüveg nélkül járt, minden 
áldott nap kisétált Erzsébcl-köruli lakásából 
a Városligetbe, minden fáradság nélkül. Állan
dóan élcelt, kedélyeskedett, mint valami fiatal
ember. Mikor a mull hét közepén ágynak 
döntötte az Influenza, csak azt sajnálta, hogy 
nem érheti meg a nagynénje életkorát, a száz- 
lizenkét évet. Halála pillanatáig jókedvű ma
radt, évődött az orvossal, csak akkor borult 
el, amikor megtudta, hogy nincsen segítség, 
mennie kell. Akkor aztán mintegy látomásban, 
a szabadságharcról kezdett beszélni és mikor 
Kossuth-hoz ért, elhallgatott, őrökre...

O A Magyar Orsxágos Központi Takarékpénztár rész*  
vínveseinck Wolfncr József faazaatósái elnök vezetése 
mellett folyó hó 2-án tartott közgyűlése az igazgatósáp 
összes javaslatait változatlanul elfogadta. Ennek a ki*  
mutatott' 1,821.635.29 pengő tiszta nyereségből az 1928. 
évi osztalékszelvényt darabonként 6 pengővel (’A pengő*  
vei többet, mint tavaly) folyó hó 4-tól kezdve fogják 
beváltani. A közgyűlés határozatához képest az intézet 
alaptőkéjét 8.000.000 pengőről -12,000.800 pengőre emeli 
olyképpen, hogy a részvényesek minden 2 darab régf 
részvény után 1 darab nj részvényre elővételi joggal 
bírnak. Az uj részvényekre darabonként 80 pengő és 
ezen összeg után folyó évi január 1-től a befizetés nap
jáig Járó 7 százalékos kamat fizetendő be. A befizetések 
folyó hó 4-tól 14-élg bezárólag az intézet pénztáránál 
(IV.. Bécsi-utca 4. I. emelet) délelőtt 9—12 óráik telje
síthetők. Befizetési belvek a külföldön : Genfben éa 
Zürichben : Comptoir d Escompte de Geneve, Wicnben. 
Centrai Weehselstuben A. G. (I.. Kárntnerstrasae 43.), 
Pozsonyban és Kassán: Dunabank rt.. Nagyváradon : 
Anglo-international Bank fiókja. A közgyűlés az igaz
gatóságba Mctzlcr Jenő dr., Schimanek Emil és Strnwr 
Alfréd eddigi tagok ismét és uj tagokul Delmár Emil 
dr. és Haggenmacher Henrik, a fcJügyelóblzottságba 
pedig Bottlik József egyhangúlag választattak meg.

O A Magyar Cseh Iparhnnk Rt. igazgatósága 
legutóbbi ülésén megállapította a lefolyt üzletév 
mérlegét, mely megfelelő tartalékolások ulán 
303.130.44 pengő tiszta nyereséggel zárult. Ax 
igazgatóság a március hó 12-ére összehívóit köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy e nyereségből 
részvényenként 1 pengő osztalékul 200.000 P, 
tartalékokra 50.000 pengő fordillnsson, a fen- 
maradó 53.130.44 pengő pedig uj számlára vites
sen elő.

O A Magyar Földhitelintézet február 28-án tartotta 
meg ez évi rendes közgyűlését, melyen az igazgatósán 
az elmúlt M. üzletévről szóló jelentését és az 1928 évi 
mérleget terjesztette elő. A jelentés az intézet további 
fejlő ését mutatja. A mérleg 153.890.854 pengő 27 fillér 
végösszeget tűntet föl. az évi összforgalom pedig 
1862.430.427 pengő 79 fillér volt. A kőzgvülés az inté
tet 192*  év folyamán elhalálozott dhzclnőkónek. gróf 
Dessewffy Aurélnak éa gróf Vigyázó Ferencnek, a fel- 
flgyelóbtzotts'g tagiénak, er-lékét jegvzőkönwitcg meg- 
öiökitette. Az igrzgalóság elnökévé 3 évi mandátummá! 
újra gróf nessewüy Fmit vála-z'a'ott meg. a felügyelő- 
r-'zottaáa tagiéivá nedig az eddigi tagokon kívül gróf 
o-Mew(Ty Aurél, Dőry Hugó és Kornis Ferenc válasz- latiak meg.

O A Fegyver- is Gépgyár Részvény társas ág 
igazgatósága február hó 28-iki . ülésén elhatá
rozta. hogy a f. évi március 9-én megtartandó 
közgyűlésnek az 1028 ik üzletévre 15 pengő osz
taléknak kifizetését fogja javasolni.

A SíékesfŐvrtroa! Kör-égj Takarékpénztár
-Z.5rV1k,i’r4MÍLS,p.flf? Jrn' ,,r- rol.-irmcst’r elnök lé- 
évef február 23 án tartotta meg rendes évi közgyűlését. 

*'«"« hvn-dn'alt elfogadta. Ar leazgatésígba uj tagokként Grünfeld Manó. Pető FmŐ 
4fr n Mflgyelőbizottiág tag-Jelként Andráaav Béla. Frrtady Sándor. Försier Aurél, 

•eu-ehloss Knűsll Kornél dr.. Markó F>*k  Sebő Béla 
Taubner Vilmos és Frdős Zala T.á-rló vílasztatf-’k m-g!

C) A Hrnifrdrtft Egyesült Gőrmnlmok rt. köz- 
gvülésc elhMéroztn, hogy az 1928-iki üzlctévre 
részvényenként 2.50 pengőt fog osztalékként fa 
tavalyi 3 pengővel szemben) a Magvar Általános 
Hitelbank utján március 1-töl kezdödöleg ki- 
fizetni.

O A Gnldherger Rám. F. is Fin! rt. közgyű
lése ti mérleg és évi jelentés jóváhngyásn utón 
ar elmúlt üzlptévnek egy-egy részvényre c^ő ősz- 
talékát 0 pengővel állapította meg Az igazga
tóságba a körgviilés báró Szférám;! József volt 
kereskedelmi minisztert választotta be.

Kis9i9Jt»zttt DIM8 papianammi
még rea^eraát Itta vwenwv'eAg Arát 

njbél leszól! tettük
Kí’oMr’rs c’o'h-patMan. 

v'r'fns p«n'»n . 
.Ideát" peke'ypsp'nn

P ÍR 70
P »»._ 
P 7».-

Ezen paplanok árusítását néhány napon beftll beszüntetjük

sardor „raaar paptaitwa.
IV., Kamermayer Károly-utca 1. (Központi VSroihAvs)



Buifapest, 1920 márclm 4. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Nobile számára nincs mentség 
—mondja a sarki expedíció vizsgálóbizottsága, 

amely Maríanot és Zappit felmentette
Róma, március 3.

A sarki expedícióval kapcsolatos vizsgálat
ra kiküldött bizottság Mussolininak átnyúj
totta jelentését, amely három részre oszlik :
1. Milyen okok idézték elő a léghajó pusztu
lását, 2 a túlélők magatartása a katasztrófa 
után, 3. a segítés munkája.

Az első pontra nézve levont végkövetkez
tetés szerint a léghajó pusztulásét manővri- 
rozási hiba idézte elő s része van benne a 
léghajó szerkezetének és a géprészek hasz
nálatának is.

A második pontra nézve a bizottság egy
hangúlag megállapította, hogy

Mariano és Zappl parancsnokok maga
tartásé semmikép sem Ítélhető el*  

sőt ellenkezőleg, méltó minden dicséretre. -
Nobile megmentését illetően a bizottság 

egyöntetűen megállapította, hogy

eljárására semmiféle elfogadható ment
ség nincs

Apja vadászfegyverével az első 
báli éjszaka után főbelőtte 

magát egy tizenhatéves leány
Hatvanban és környékén óriási feltűnést és 

izgalmat keltett egy tizenhat éves kisleány, S. 
Margitnak, egy tisztviselő leányának Öngyilkos
sága A kislány, aki egyike volt a város leg
szebb leányainak, borzalmas módon vetett vé
get életének. Az öngyilkosságot szülei laká
sán követte el. Az esti órákban, amikor senki 
Km tartózkodott odahaza,

előkereste apja vadászfegyverét*  megtöl
tötte serétlel a puska csövét illához támasz
totta és a ravaszra zsineget kötött, amelyet 

a lábához erősített.
Ezután a puskát a zsineg segítségével elsütötte. 
A vadászfegyver serétje, amely az állón keresz
tül a fejébe furődott,

azonnal megölte
a szerencsétlen leányt. Amikor szülei a késő 
esti órákban hazatértek,

a kislányt szétroncsolt fejjel holtan talál
ták a lakásban.

A kislány semmiféle búcsúlevelet nem ha
gyott hátra és igy öngyilkosságának előz
ményei teljesen ismeretlenek. A gyermek még 
az utolsó napokban is vidám, jókedvű volt és 
senkinek sem emlitete, hogy milyen végzetes 
tervekkel foglalkozik. Az öngyilkosság okára

Negyvenöt másodperc alatt 
borotvált meg egy embert, 

de diskvalifikálták
Borbélyok versenye a Gellértben

A Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége 
vasárnap délután a Gellért-szálló nagyter
mében ipari bemutató-versenyt rendezett. 
Az ipari bemutató-versenyt, amelyen női és 
férfifodrászok, borbélymesterek, segédek és 
tanoncok vettek részt és amelyen minden
nemű frizura, haj festési és borotválási ver
senypontok szerepeltek, óriási érdeklődés 
kísérte, nemcsak a szakmabeliek, hanem a 
nagyközönség részéről is mintegy

kétezren nézték végig
a délután négy órától esti kilencig tartó 
versengést.

A fodrászipari bemutató-versenyt Kiss 
Gyula, a Budapesti Fodrászmesterek Szövet
ségének elnöke nyitotta meg. A verseny első 
pontja a hároméve szolgáló tanoncok haj- 
vágóversenye volt. Egy csomó, az izgalomtól 
remegő, kipirult arcú fodrásztanonc kezdte 
meg a modelcken a hajvágási és

percek alaft n legsrabályosabb frlzurá 
kát állították elő.

A versenyprogramm többi számaiban kizá
rólag a mesterek és segédek vettek részt.

és azt legfeljebb megmagyarázhatóvá teszi, 
de semmikép sem igazolja a testi és lelki 
depresszió, amelyben Nobile volt és amely 
lehetetlenné tette számára, hogy igaz való
ságában és következményeiben Ítélje meg 
tettét, még ha Lundborg állhatatosan kifeje
zésre juttatott sürgetéseinek hatása alatt ál
lott is.

Ami a bizottság segítési munkálatait illeti, 
minden, ami egyáltalában lehetséges volt, 
megtörtént a hajótöröttek felkutatása, meg
segítése és megmentése érdekében és az el
szakadt léghajó felkutatására is. Ez a munka, 
amelyet az olaszok lendülettel és a kül
földiek hathatós közreműködésével végez
tek,

bámulatos példája nz emberi szolidari
tásnak*

amely a Kraszin szerencsés cirkálásában és 
Amundsen ncmcslcJkü önfeláldozásában érte 
ti tetőpontjál.

vontakozóan csupán egy különös feltevés áll a 
kétségbeesett szülők rendelkezésére. Néhány 
héttel ezelőtt a szülei bálba vitték a kislányt, 
akinek ez volt az első nagyobb mulatsága. 
A báli mulatságon, amelyen az egész kör
nyék intelligenciája megjelent, feltűnt, hogy a 
kislány sokat táncol egy fiatal földbirtokossal. 
A báli mulatság után megindult az ilyenkor

szokásos vidéki pletykálkodás*
amely a kislánynak is tudomására jutott. Ba
rátnőinek ugyan nevetve emliiette, hogy első 
báljából milyen mendc-monda keletkezett, de 
ugylátszik a szóbeszédet mégis annyira komo
lyan vette, hogy öngyilkosságra szánta cl ma
gát. Legalább is szülei nem tudják mással 
megokolni az életvidám tizenhat éves kislány 
végzetes tettét, mint azzal, hogy az első bál
jának ártatlan szórakozásából származó plety
kát nem tudta elviselni. A hatóságok, amelyek 
az öngyilkosság körülményeinek megállapítá
sára vonatkozóan széleskörű nyomozást indí
tottak, szintén nem tudtak pontos adatokat ta
lálni arra nézve, hogy a gyermek miért kö
vette cl tragikus tettet.

A tizenhat éves S. Margitot nagy részvét 
mellett tegnap temették el a hatvani temető
ben.

Egymásután bonyolították le az érdekes ver
senyszámokat, a haj festést, a színházi fod
rászatot, a férfi- és a női hajvágóversenyt 
modern formákban, a bubi- és eton alak
ban, a női és férfi fésülési versenyt és a

modern női hnjvágást is.
Ezek után a versenyszámok után követ

kezett a verseny legérdekesebb pontja:

■ versenyborotválás.
Ezúttal előszűr folyt te borotválási verseny 
Magyarországon. A verseny minden részt
vevőjének olyan modellt kellett magával hoz
nia, amelynek 2—3 napos szakála volt. Szá
mosán vettek részt az érdekes versenyben, 
főleg régi, ismert fővárosi fodrászmester*ek.  
akik nem csupán a borotválási idő rövidsé
gére, hanem a békebeli sima kiszolgálásra, 
beretválásra és ügyességre fektették a fő- 
sulyt. Ebben a versenyben a leghamarabb 
egy 65 éves öreg mester végzett:

45 másodpere alatt berclvált ki simára 
egy kétnapos szakállt.

Este kilenc órakor, a verseny lezajlása után 
összeült a zsűri, amely a következő ered
ményeket közölte a nagyszámú hallgatóság
gal:

A tanoncversenyt, amelyben a hajvágó 
gépet „csak a nyakban'*  szabndott használni, 
Tóth János nyerte. A női haj festési ver
senyben Wilhoffer Gyula lett nz első, a férfi 
hajvégé versenyben, ahol „a hajat a fül 
mellett hosszúra kellett hagyni és a fazont 
modernre kellett vágni", Kottlár László 
vitte el a pálmát. A férfi vizondolálási ver
senyben Drusik Gyula lett első. A női mo
dern hajvágást Sebők Mihály nyerte. Az 
utolsó versenyszám volt a program lég 
érdekesebb eseménye:

a versenyborotválás.
Orbán János borotvált leghamarabb 5 perc 
12 másodperc alatt kifogástalanul leszedte 
modelljének szakállát. Egy másik borotváló 
fonómén ugyanis még ennél is gyorsabb 
volt, hihetetlenül rövid időn 45 másod-

Nagy nyereségek
a fővárosi üzemek zárszámadásaiban
Megvan a mód a közszolgáltatások árának 

leszállítására
Az érvényben levő uj háztartási törvény 

értelmében a főváros pontos határidőre tar
tozik zárószúmadásait előterjeszteni. Ennek 
megfelelően már készül nemcsak a községi 
alap, de az összes üzemek zárószámadósa is. 
Mindenütt kíváncsian várják a mérleg ered
ményét és a jelek szerint ezúttal is

szép fe’cslegek fognak mutatkozni.
Legtürelmetlenebbül azonban mégis a nagy
üzemek, különösen a gáz és elektromos mü
vek zárószúmadásait várják. Ettől függ 
ugyanis,

IeszállKják-e a közszolgáltatások egy
ségárait*

vagy pedig továbbra is a mai magas tari
fákat lesz kénytelen a közönség fizetni.

A múlt évben az árleszállitási akciót a ta
nács azzal szerelte le, hogy csak a zárószám
adások elkészülte után lesz abban a helyzet
ben, hogy nyilatkozzék, van-e mód és lehető
ség a tarifák mérséklésére. Ki is küldtek egy

Agnoszkálták a Duna ismeretlen hatottját
Három napig tartó nyomozás után vasárnap 

sikerült megállapítani a rendőrségnek egy ti
tokzatos, ismeretlen öngyilkos kilétét. Mint 
ismeretes, pénteken hajnalban a Lánchíd kö
zépső pillérjének irányában egy holttestet vet
tek észre a Duna a jegén. Értesítették a tűzoltó
kat, akiknek hosszas munkával sikerült fel
hozni a jégtábláról a holttestet. Kopottan öltö
zött férfi volt a halott Nyilvánvalónak látszott, 
hogy öngyilkosságot követelt cl: leugrott a 
Lánchidról és

a Duna vastag Jégpáncélján balálra zúzta 
magát.

A zsebében semmiféle olyan iratot nem találtak, 
amelyből személyazonosságát megállapíthatták 
volna.

A főkapitányság sérülési osztályán megindult 
a nyomozás, amely mára eredményre vezetett. 
A rendőrség megállapította, hogy

Duboczky István 70 éves magánzó nz Ön
gyilkos.

Az öreg ur kis vagyonának kamataiból élt. 
hozr.álartozóinak támogatásával. Budán lakott 
és gyakran megfordult egy naphegyuccsi ven-

EHTESITÉSI
Beregi J. Jentf fórt’- és ttnrotiaárn- 
háza értesíti a nagyérdemű könön'te'zet. hojr 
Vilmos casszAr-at oú. wlm alatti Üzletet

VlL RáKOczl-at 52. szám alá 
(a Palaee msAtlMAval nemben) helyezte tt. akel 
torábhra la a tói*  m*nMk0tt  elsAretAfl kirí I 
leiben ea •leeá, wssl rt diák mellett -I 
kifl i a ieirAtvntes-b*  *-nb  *n  térit és fteniK 
k at, telöl ö^et. átmeneti kabátekat é» treanh 
eiMWkat Oriár váia «ték gumlkabátokhM 
Mielőtt bívaaárlása't enztöBÖlwá, gyóeArf 'n ««< 
•les*.  tea U ára<ará). Kötöa taértékoiztaiy.

BERE®! RURAHAZ i
vn, MÁK&CZT-UT srAm

csak 1 napon
pénteken, március hó 8-án

Ruhák jimonők
japán mintás kreppből és különböző elsőrendű 

mosót elmékből

3.50
Férfi és női fehér

Trikóselyem sálak

(Jalvin tér 7. Andrássy út 4.

perc alatt borotválta meg modelljét, de 

diszkvalifikólnl kellett*
mert az utólagos vizsgálatnál kiderült, hogy 
kezeltjének több szál szakáll maradt arcán.

A fodrászversenyt fényesen sikerült bál 
követte.

hattagú bizottságot, hogy annak idején í 
zárószámadásokat ilyen szempontból vegye 
vizsgálat alá. Az üzemek mérlege néhány 
napon belül a tárgyaló asztalra kerül, itt 
lesz tehát az alkalom az egységár leszállí
tás elbírálására. Beavatott helyről azt az 
értesülést kaptuk, hogy

a zárószámadások még a költségelőirány
zatnál Is kedvezőbb eredményt tüntet

nek fel.

.4 gázművek, amelynek a költségvetésben 
egyetlen fillér nyereséget sem irányoztak 
elő. a zárószámadásban több százezer pengő 
felesleget mutatnak majd ki, ami a nagy 
gázpropaganda eredménye.

A bizottság a zárószámadások beterjesz
tése után azonnal összeül és megvitatja, 
milyen mértékben használják fel a nagy jö
vedelmeket a tarifák mérséklésére. Való
színű, hogy tavasszal a leszállított tarifák 
már érvénybe lépnek.

déglőben. Ismerősei ugy tudják, hogy anyagi 
gondjai nem voltak, ellenben

sokszor panaszkodott, hogy öregsége miatt 
terhére von az élet.

Halálának körülményei is arra mutatnak, hogy 
tervszerűen készült az öngyilkosságra. Iratait és 
igazolványait kitette a zsebéből és eqy régi, ko
pott ruháját vette fel, mikor utolsó útjára in
dult, mert

azt akarta, hogy holtan ne Ismerjék fel.
A rendőrség értesítene a családját és hozzátar
tozói megtelték az intézkedéseket a tragikus 
véget éri aggastyán temetésére vonatkozólag.

— Vasárnap este letartóztattak tizenöt 
kommunista-gyanus fiatalembert. Mint is
meretes, a budapesti főkapitányság politi
kai osztályán Ilctényi Imre dr.. főkapitány
helyettes vezetésével nagyarányú nyomozást 
folytattak le, melynek során az utóbbi na
pokban összesen nyolcvankét kommunista- 
gyanús fiatalembert vettek őrizetbe, akikről 
n nyomozás megállapította, hogy valóméiig- 
nyien Szovjet oroszországból becsempészett 
kommunista propagandairatokat terjesztet
tek és kétségtelenné vált az is, hogy vala
mennyien a jelenleg fennálló társadalmi 
rend erőszakos felforgatására törekedtek. 
Valamennyink lakásán házkutatást tartott a 
rendőrség, ahol rgész s^reg különböző irato
kat. röpiratekat és kiáltványokat foglaltak 
le. Vasárnap este az őrizetbe vett fiatalem
berek közül tizenötöt kihallgatlak és- ki
hallgatásuk befejezése után kihirdették előt
tük az előzetes letartóztatásról szóló vég
zést és így az ellenük lefolytatott nyomozás 
befejeztével holnap a tizenöt fiatalembert 
dt kitérik az ügyészség Markó-utcai foghá
zába.

ÁltVERÉSBlŰlLa
KtívéMai, be en leeéei
ö «MMir*t  k.

Unton be ender/»e.\ RMfoos 
NepwtnMa-oica 51. fikuArat

eh. as-«alnk. utOkek. 
n kke'dl t ny- k én mAa 

Me-a. VnSF.NsrRcfi 
a Bérkocela-utcattU
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S Z I MI Á /. MOZI
KÉREM. A FELMENTÉSEMET!
— mondja a hazatért Halmay Tibor, aki megmagya
rázza, hogy miért szegte meg pesti szerződését és berlini 

bécsi sikerei után lemaradt a hollywoodi útról

Reinhardt elutazott és én boldogan készül
tem az útra. A berlini színház ki is hagyott 
müsortervezetéből mert hisz Reinhardt uta
sítása szerint Hollywoodba kellett volna 
utaznom. Már javában pakkoltam, mikor 
megjött a távirat, hogy a beszélő film miatt 
nem sikerült. Reinhardnal: megállapodni az 
amerikaiakkal és a mi utunk is vízbe esett. 
Ezért vagyok tehát itt és

ezórt kaptam két hónap szabadságot.
Két hónapig leszek Pesten, májusban be kell 
rukkolni Münchenbe, a Fcstspielére, ott a:

— Jelentem nlússan, igazolom magam — 
mondta bevonulása utáni félórában az egy
kori huszártiszt, jelenlegi Rcinhard színész, 
Halmay Tibor. — Igazolni akarom magam a 
súlyos vádak ellen, amelyekkel kicsit okkal, 
de legnagyobb részt ok nélkül illettek en
gem Budapesten.

Halmay Tibor két évvel ezelőtt meglepe
tésszerűen hagyta itt hazai sikereinek trón
ját, szerepeit és nz.l a színházat, amely ak 
kor nzt hirdette, hogy tönkremegy Halmay 
Tibor szerződésszegésében. Halmay Tibor 
mindenek ellenére illhagyoll egy rossz szere
pet egy rossz operettben, illhagyla a táncos- 
komikust pályái és elment, meri hívták, szí
nésznek Rcinhardlhor. Halmay Tibor Pes
ten a vádlottak pndjára került, cl is ítélték 
azonbnn még nem volt alkalma mentségeit 
előadni. Halmay Tibor 
perének ujrnfclvélelét kéri, 
tehát a tárgyalást.

1.
— lla egy színészi Reinhardt vagy Sztanisz- 

lavszky hiv, annak hnnyni-homlok kell rohan
nia, - kezdi ’lnlmny Tibor kissé mcgindultnn n 
mondókájál. Még nem száradlak le szeméről 
azok a könyek, amelyeket most a Fővárosi Ope- 
rettszinház első próbáién örömében sirt el és 
még torkát mindig fojtognlja nz a keserűség, 
• moly ugylálszik két évi távolléténck örömeit 
megrántotta.

— Tehát én mentem. Tudod mit jelent az, ha 
valaki itthoni sikerei után elmegy külföldre és 
ismeretlenül a színészet olyan vezérkari főnökei 

Hans 
Güns-

imé megjelent és 
Nyissuk meg

I «Lv 
nagy

közé csöppen, inni Vladimír Szokolov, 
Moscr. Jákob Tlttke, Hnns Jarno. Mnx 
dóri. Dani Serivatz és Grelo Moshclm.

Ugy éreztem magam ott, mint 
kú egérke, aki kimerészkedett a i 

világba.
Olt nem volt egy magyar se körülöttem, 
akit egy-egy próba után megkérdezhettem volna, 
hogy mégis mi lesz. Minden pillanatban vártam, 
hogy felhívnak az Irodába és kezembe nyom
ják a százötven márkás útiköltséget és 
vissza Budapestre! Igen, ott csnfosan meg le
het bukni! Jól tudtam. Ott nem teketóriáznak 
sokat, olt nincs érzékonykedé®, a Deutsches 
Thcoterben nem lehet viccelni. Reinhardt meg- 
frllebbezhctellcn szavú kényur, aki. ha Ausztrá
liából is hozntna egy színészt, aki a második 
próbán nem válik be neki, gondolkozás nél
kül haznkiíldenö az ötödik világrészbe. Hát 
itt ebben a milliőben, ebben a drukkban ér
tek engem a pesti támadások. Képzelheted, hogy 
milyen szívvel fogtam kezembe egy magyar 
lapot!

— Mig a pesti lapok nem tudom kinek a 
befolyására mindennek elneveztek, mert

ott mertem hagyni egy rossz szerepet és 
meg mertem kockáztatni a saját jövőmet, 

addig a berlini nagyágyú kollégák, a színészet 
generálisai, ilyeneket kérdezlek: „KI ez a ma
gyar fin*  Miért hozta ide ezt a professzort Mit 
tud ez amit a németek nem tudnak?" A nagy 
német napilapok tudósítói, akik szintén nem 
azerclik az idegeneket a Deutsches Thealerbcn, 
előre bemondlák, hogy „na ez a magyar fin 
majd bekapja tőlünk". A próbákat végre sike
resen végig álltam. A főpróba előtt harminc
kilenc fokos lázam volt, a színházi orvos nem 
engedet játszani. Reinhardt dühösen és két- 
aégbcescllen telefonált rám Minden egy lapon 
volt és én feltettem mindent erre n lapra. 
Nagy lázzal kétségbeesetten végigjátszottam a 
premiert és...

dlilönös közlílÉb
Szombaton, március 0-én előszűr 

a Vígszínházban

Szupécsárdás
a legjobb fark.IS IMRE-operett

Színre kerül: az operaelőadások kivételével minden esto.

Kedd, csUtÖrtUk, szombat, vasárnap
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Édes, aranyos. ..

Az agglegény apa
a Magyar Színházban

Piccadilly
Dupont, ez a zseniális angol filmrendező 

Arnold Béniiét nagysikerű regényén építette fel 
a még nagyobb sikerre számítható „Piccadilly" 
filmet. Karrier-film ! Egy kis kínai mosogató 
lány az előkelő klub konyhájából a klub par
kettjére kerül. Azután befutja a szerelem kar
rierjét is és meghal. Ez az egyszerű történet 
azonban utat enged a Song-ban annyira meg
csodált filmművésznó, Anna May Wong művé
szetének. A szemöldökével, szája szegletének 
rebbenésévcl, váltónak egy mozdulatával játszó 
és élményeket elmesélő karcsú fiatal leány újra 
lenyűgöz és újra megdöbbent. Ar angol film
gyártásnak mindenesetre óriási nyeresége Anna 
Mag Wong, aki keleti fajának európai kultúrára 
váltott titkait néha-néha hátborzongatóan érzé
kelteti. A Piccadilly remek film, hiszen Anna 
May Wong mellett még egy kínai filmművészt 
állít a világ szeme elé King Hó-Cháng-et. A két 
kínai művésznek méltó partnerei az európaiak 
is, különösen Jameson Thomas és Gilda Gray. 
A Piccadillyvel az angol filmgyártás a: amerikai

- mellé állt Mikor érjük cl ezt mi, magyarok f

2.
Halmay csomagjában elhozta magával 

berlini lapokat. Kezembe adja:
— Mikor az első lapot a színházi társal

góban láttam feküdni, nem mertem hozzá
nyúlni. Féltem kinyitni, féltem, hogy a va
lóság fejhekólint. A színházi fodrász rohant 
hozzám egy nyitott lappal. Ezzel. Olvasd 
csak, hogy a B. Z. Mittag mit ír!

„Halmay úrról nem tudjuk, hogy szinész-e 
vagy artista. Ott ahol színésznek kellett len
nie, ott remekül játszott, ahol artistának, 
olyan dolgokat produkált, hogy megtévesz
tett mindnyájunkat. Valamennyi színésznek 
Igen módon kellett volna felfogni szerepét!"

Pompás. Lássuk csak a többit.
Az Aeht Uhr Blatt ezt írja:
„Vigyázni kell nagyon a színészeknek az 

uj Rcinhardt-sztdrra, Halmayra ..."
Halmay francia, angol lapokat húz 

sőt megmutatja a Ncwyork Times öles 
tikáját.

— Mikor értem volna ezt el Pesten? 
vészi pályám érdekében elkövetett szerződés
szegésemhez ez az első mentségem!

elő, 
kri-

Mű-

3.
— Szabadjon továbbá előadni — folytatja 

Halmay, — hogy mikor a külföldi világlapok 
egy szerény magyar színész érdemét méltatták,

a magynr lapok közül allg-alig emlékeztek 
meg erről.

Rettenetesen fájt a szivem, mert mondanom 
sem kell, hogy egy jó sor magyarul hetekre 
felvidított. Dolgoztam és százötvenszer játszot
tam egymásután az „Artisten" egyik főszerepét 
a Deutsches Thcatcrbcn. Egy „jőlinformáll" 
lap Pesten azt irta meg rólam, hogy „statiszta" 
vagyok a Rcinhardtnál.

4.
Marton Miksa . mesélte egyszer egy társa

ságban:
„Bécsben az Artisten bemutatója után 

együtt voltunk Rcinbardttal. Ott voltak az 
összes színészek a Josefstádter Theaterböl. 
Az asztalfőn ült Reinhardt, az asztal végé
ben pedig szerényen Halmay. Reinhardt 
pohárköszöntőt mondott:

— Meg kell emlékeznem egy színészről, 
aki éjt nappallá téve, a munkám mellé sze
gődött és az összes kollégái érdekében ere
jén felül dolgozott. Ha egy szereplő valamit 
nem jól végzett, Halmay kihívta és egy sa
rokban titokban megmagyarázta neki a he
lyes intenciókat. Erről az emberről már 
tudjuk, milyen színész és most erről a szí 
nészről megtudjuk, hogy milyen ember. 
M unhatom, hogy soha ilyen emberrel együtt 
még nem dolgoztam.

Á kollégák tapsollak, éljeneztek és Hal- 
mnv sápadtan, pirosán állt az asztal végén. 
Reinhardt professzortól alig alig kapott va
laki ilyen dicséretei".

5.
— És mi van a hollywoodi úttal? — kér

deztem Ilalmaytól.
— Második nagy mentségem — felelte — 

Hollywood, minden színész titkos vágya. 
Mikor Reinhardt le«zcrződtetell, arról is szó 
volt, hogv Csehovvnl, SzokoloíTal együtt ki
visz Hollywoodba, hogv ott a Konnersrcuthi 
csoda cimü filmének főszerepét eljátsszuk

gUDAPCSTI R£G£nV —
Főszerepben: CseÜ^

ROYAL APOLLO

gomizojw
Steinhardt erélyesen cáfolja 
a róla terjesztett rémhíreket

Két szerződése van és pompásan elhelyezkedett Berlinben
A múlt hetekben az egyik délutáni lap

ban egy feltűnést keltő híradás jelent meg 
arról, hogy Steinhard Géza, a Berlinbe ván
dorolt híres magyar komikus színésznek 
alaposan elment a kedve a színháztól és a 
színjátszástól. A cikk szerint Steinhardt 
látva a berlini viszonyokat, olyan módon nyi
latkozott volna, hogy kishivatalnoknak is szí
vesen elmenne már, csakhogy eyszísztenciát 
teremthessen. A híradásra vonatkozóan 
amely magyar művészkörökben nagy feltű
nést keltett, lapunk szerkesztője levelet ka
pott, amely ezt a kérdést egészen más oldal
ról világítja meg.

—■ Előre bocsájtom, — szól Steinhardt le
vele —• hogy a kérdéses lap cikkének tized- 
része sem igaz! Én felkérésre privátim Írtam 
egy kis tudósítást és természetesen, mint aki 
először kerül ki a nagyvilágba magának po
zíciót teremteni, kissé cl voltam keseredve. 
Egy hét leforgása alatt ugyanis nem kínál
kozott alkalom arra, hogy besöpörjem az

Az orleansi szűz
Jeannc d’Arc legendája im filmre került. A 

franciák milliós költséggel készítettek el nagy 
filmjüket az orleansi parasztleányról, akinek 
legendája századokon át frissen és színesen élt 
minden francia, de minden európai kulturem- 
brr lelkében. A francai egyház és a kormány 
közős erővel a francia művészet kiválóságainak 
részvételével alkotta meg ezt a remekművet, 
amely minden filmszínházat megelőzve, első
sorban Budapesten, a Palace, Fórum és a Ca- 
pilol filmszínházakban kerül bemutatóra. A 
film körül annakidején nagy harcok dúltak, 
mert Franciaország bizonyos papi körei nem 
vették szívesen azt, hogy megfilmesítik a misz
tikus orleansi parasztleány alakját és csoda
lelteit. Ez a film azonban annyira túlnő az ál
talános megítélés keretein, annyira magasabb- 
rendü és művészi, hogy a legszélsőbb vallásos 
elemek sem találhattak a film tartalmán és ten
denciáját kivetni valót. Éppen ezért volt szük
ség arra, hogy a párizsi házi bemulató ufón 
Párzis érseke szentesítse és áldja meg a filmet.

Az „Orleansi szűz" főszerepét Simoné Gene- 
nőise játssza. Sokáig kerestek az Orleansi száz 
figurájára alkalmas színésznőt, de nem talál
tak. Simoné Gcnevoise egy Párizs melletti apáca
kolostor növendéke volt, akit csak nagy rábe
szélések után bírták rá arra, hogy elvállalja a 
film főszerepét. Simoné Gcnevoise sorsa ezzel 
cl is dőlt, mert az Orleansi szűz figurájában 
olyat produkált, amely maradandó emléke lesz 
a francia filmgyártásnak. Simoné Gcnevoise vi
lágmárka lesz. A világfilmct Marco de Gastyone 
rendezte mesterien.

A Fórum, Palace és a Capitol filmszínházak, 
amelyek csütörtökön tűzik műsorra ezt a re
mekművet, természetesen kitűnő kisérő filmek
ről is gondoskodtak.

..Artiltrn"-t fogom iáts:ani, azután a „Victo- 
riá"-t Darvas Lilivel é» a Jcdermannban ««- 
repel kapok a salzburgi játékok alkalmával.

Március 20-án jön haza Reinhardt Ame
rikából

és akkor véglegesen eldől a jövő évi szerep
lésem kérdése. .

— Most azonban itt vagyok újra és min
den évben szeretnék kél hónapot magyár 
színpadon tölteni. Ezért tisztelettel kérem a 
felmentésemet.

Megadjuk. Stób Zoltán.

ezreseket. Tehát annak az óhajtásomnak ad
tam kifejezést, hogy inkább szeretnék otthon 
szerény és nyugodt megélhetést biztosítani 
magamnak. Ma már hála Istennek más a 
helyzet.

Elhalmoznak szerződés! ajánlatokkal és 
kettőt közülük már cl is fogadtam.

Április 1-én a Wien—Berlinben lépek fel, 
májusban pedig Breslauban egy hat tagn 
német társulattal, ahol háromezer márka 
kezdő gázsit kapok egy hónapra. Addig h 
filmezéssel és grammofon énekléssel 
keresem ennek az ötszörösét Beláttam 
hát, hogy nem szabad elkeseredni, csak ki 
kell várni az időt türelemmel, mert itt olyan 
a talaj, hogy még jobban lehet boldogulni, 
mint Amerikában. Nem sokat törődöm ugyan 
a véleményekkel, de nem szeretném ha saj
nálkoznának és kárörvendenének rajtam.

íme egy újabb színész, aki Berlinben be
futott. ..

Minden este

Föuírosl Oporettszlnhöz

SZÍNHÁZI NAPLÓ

■

A pesti színházi életnek két állandóan 
tehetségesnek hangoztatott fiatalja irta 

„Ez az én esetem" címmel a Belvárosi Szín
ház újdonságát. Tehetségesnek, mert szóra
koztatni és mulattatni tudnak és ezért ifjú 
Békeffy István és Vadnai László megérdem
lik a tapsot. Többet mint szórakoztatni 
nem akarnak, pedig az az érzésünk, hogy 
tudnának! A szereplők élén Gőzön halad, 
aki egyetlenegy helyzet mellett sem megy el 
anélkül, hogy azt a nevctöidegek rovására 
ki ne használja. Lázár Mária, Szilágyi 
Marcsa, az ennivalóan kedves Túrái Ida. egy 
uj színésznő: Nádyssy Margit és Balig 
Zsuzsi is jót illeszkednek a darab burleszkig 
haladó tendenciájához.
A hét egyetlen bemutatója a Vígszínház- 

bán zajlik le. Néhány hét óta úgyszól
ván reggeltől estig próbálják a Vígszínház
ban O'Ncill kilenc felvonásos darabját, a 
Különös közjáték-ot. A darab előadása te
hát igen hoszu lesz és valószínűen este hét 
órától tizenkét óráig fog tartani. A „Különös 
közjáték" női főszerepét Gombaszögi Ffida 
játssza, aki már rég nem jutott ilyen 
nagy színészi feladathoz, mint ez alkalom
mal. A „Különös közjáték"-ban a szerep
lők nemcsak a ..mondanivalójukat", ha
nem a legtitkosabb „gondolataikat" is köz
li k. Amikor két szereplő egymással beszél, 
először elmondják „mondanivalójukat" é» 
közvetlenül ezután „gondolataikat" is köz
ük. A színész feladata tehát észrevétetni azt 
a nüansznyi különbözeiét. ami a ..mondani
való" és a „gondolat" között van. A színpad
technika azonban segítségére fog sietni a szí
nésznek. amennyiben más világítást kap az 
egyszerű mondanivaló és más világítást kap 
a gondolat.
ff edden tartja előadóestjét a Zeneművészeti 

Főiskola nagytermében Holló Klári. A ki
váló fiatal művésznő sanzonjait Szelénéi István 
zongoraművész kiséri.
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XJégre elhangzott hivatalos helyen is a
• színházak S. O. S. kiáltása. 4 főváros 

szinibizottságának elnöke, Liber Endre ta
nácsnok mondotta, hogy inognak a pesti 
színházak a terhek alatt. Az a baj azonban, 
hogy a hivatalos helyről elhangzott S. O. S. 
kiáltás akkor jutott csak eszébe Liber ta
nácsnoknak, amikor speciálisan a Városi 
Szinház dolgait akarta menteni, nem pedig 
akkor, amikor a többi színházak az adók 
és a közterhek mérséklése miatt instanciáz- 
tak. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
a Városi Színháznak nem kellett volna adni 
újabb ötvenezer pengő szubvenciót, hanem 
jelt esszük a kérdést, hogy miért éppen a 
Városi Színházról van szó, akkor, amikor 
valamit adnakfl Minden színház segítségre 
szorul, hiszen a közeli hetekben várják már 
azt a bejósolt színházi krachot, amely elen
gedhetetlen következménye a rettenetes gaz
dasági viszonyoknak. Miért hangoztatta csak 
most cs csak ebből az alkalomból Liber ta
nácsnok, hogy szükség van a színházak 
anyagi támogatására, mert mindenütt a vi
lágon az állam és a városok kötelessége tá
mogatni a kultúrintézményekéit Igen, min
denütt felkarolják a színházi kultúrát és 
még a párisi Nagyopera Is kap szubvenciót 
nem ugy, ahogy azt Libcr tanácsnok ur té
vesen állította. És ha már ebből az apropó
ból kiderült, hogy a Városi Szinház az 
utóbbi évek folyamán kétszázötvenezer 
pengő anyagi támogatást kapott a várostól 
reméljük, ki fog sütni a nap a többi szín
házakra is, amelyek, legalább is olyan 
szolgálatot tesznek a magyar kultúrának 
mint a Városi Szinház.

HEGEDŰT
vb’8 ’ int az összes hangszerek legolcsóbban 

HSIYIENVI MIHQLV 
zenemű észét! főiskola bázl bangszerésze szállít
Budajsest. wí<s Kiratv-uica 67. sza..

t Árjegyzék díjmentesen küldetik.

*7 aoaiyi sikerei után Josephine Baker újra
■ visszatért a Royal Orfeumba. Josephine 

Baker bevonulása azonban egyúttal színész
nő avatást is jelentett, mert Josephine, a 
mulatt tánccsoda elsősorban mint ,,színész
nő" hódította meg és ragadtatta el eitázisoi 
tapsokra a közönséget. Pásztor Árpád ra
gyogó kis egy felvonásában, a „Kék álarc”- 
bán debütált Baker, ez a csapa-ideg, csupa- 
grimasz csupa-báj színésznő. Sanzonjai és 
táncai is élmények! A Royal Orfeum mü 
sorának másik nagy attrakciója a „Rock]- 
Twis” táncosok, ez a két norvég fiatalem
ber. akiknek finom és' elegáns tánéknltu 
raját megcsodálta a pesti publikum. „Sevc- 
rus et Sevcrus” táncospár és A rác illúzió 
nisták érdemli meg a dicséret. .4 magyar 
szereplők közül elsősorban Béke ffy Lászlói 
epilitjük meg, aki ötletes és kitűnő konfe
ranszival, valamint darabjával szolgált rá 
az elismerésre. Sugár Flórt kedvesen ad elő 
egy dalt, de még Bellák Miklós. Horváth 
Böske és Rolko azok, akik megérdemelték a 
közönség tapsát.

Titkos Ilona, nem pedig Hegedűs Gyula áll
jon itt elsősorban, amikor a Magyar Szín 

ház újdonságáról, az „Agglegény apáról” szá
molunk be /íz a Titkos Hona, akt úgynevezett 
..rossz passz” után végre kifogott egy „hand 
iumyt”. Elragadóan kedves, sót uj tudott lenni 
a pestire áthengerelt neutyorki csibészlány szc 
repében. Ha az Agglegény apának továbbra is 
olyan sikere lesz, mint amilyen a premieren 
volt, akkor ez elsősorban Titkos Ilona érdeme. 
Ha pedig csak a darabró! beszélünk, akkor csak 
Zógon István mesteri átültetését lehet megdi- 
cs'rni. A többi szereplők közül a nagyszerű 
Hegedűs Gyulán kivül a jól fejlődő Jávor Pál, 
a kitűnő svádóju Dénes György, a szép hangú 
Keményt Lili és a mindig pompás figurát adó 
Gombaszögi Ella azok, akiknek fentartás nélkül 
tapsolunk.
jT ar' as Imre újabb sikeres operettet irt a 

-* Városi Szinház számára A hangulatos és 
mindenekelőtt szórakoztató operettet, a „Szupé- 
csárdást” úgynevezett fiatal szereoosztásban mu
tatta be a Városi Szinház, tehát helyénvaló lesz 
az ilyen iskolai osztályozás. Farkas Imre mun
kája „dicséretes”, a rendező Lóránth Vilmosé 
„kitűnő”, a ,jó” osztályzat kategóriájába Zilahy 
Irén Békássy István, Kertész Gábor tartozik, vi
szont Keglevich Marietta csak „elégségesnek” 
bizonyult. A közönség is „jó” osztályzatot ér
demel, mert szívesen és sok tapssal fogadta az 
előadást és a szereplőket.
/I kőbányai szinház március 0-én nyílik meg 

Hldvéghy Ernő, a kolozsvári Nemzeti Szin
ház volt főrendezőjének igazgatása alatt. Hid- 
m'ghy elsőrangú társulatot szervezett, amelynek 
működése elé bizalommal néznek Kőbányán, A 
színház titkárául Rajna Sándort szerződtette. 
Vicpttra vasárnap este kezdte meg vendéy- 

játékát a budapesti Operaházban. Első 
fellépésével a Toscáhan a már jólismert 
nanykvalitású énekes jelent meg a pesti kö
zönség előtt, akit hosszan és melegen ünne
pelte k.____________ . ______________

esték
A legmagasabb Jegyár 4 
pengd (szombat kivételével; 
Ital- és étolArak nincsenek emelve. 

Automata 217—97.
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
A bajnokság „tavaszi" for
dulójának fagyos premierje
A Hungária megismételte őszi gólzáporát a Vasas 
ellen — Elakaat a sárban a Ferencváros szekere, 
de az idejében megérkezett fagy kisegítette a ká
tyúból — Újpest szép győzelemmel startolt a 
tavaszi fordulóban — A Bástya nagy diadala a 

Bocskay fölött
Hetek óta szorongó aggodalommal, de 

egyúttal lázas érdeklődéssel várta sportkö- 
zönségönk az első márciusi vasárnapot. Ez a 
vasárnap este hozta meg ugyan az óhajtott 
tavaszt, de nz előző hetek meccskisérlelei 
után végre hamisítatlan bajnoki fordulót 
nyújtott és ez a különbség elegendő volt 
nrra, hogy közönségünk megfeledkezzen a 
hidegről, fagyról és ismét elfoglalja elárvult 
helyét a tribünökön, hogy tapsoljon viszont
látott kedvenceinek.

A pályák talaját figyelemmel kisérő aggo
dalmak is jogosak voltak.

A magasan álló déli nap elég mélyen 
felolvasztotta az Üllői- és a Hungárla- 

utl pályák talajút,
-sak az újpestieken nem fogtak ki. akik a 
'Indiánt gyalu forgáccsal szórták le és ezzel 

a realitáshoz legközclebbállóvá varázsolták 
a pályát.

A sáros pálya mindig a technikailag 
képzettebb csapatnak Jelent előnyt, 

•.mely’ rendszerint nagv gólarányokat szül. 
Most is ez történt, anélkül, hogy a bajnoki 
’nbelián lényegesebb változást okozott volna

A bajnokjelölt Hungária formálisan le
hengerelte a bemutató mérkőzéseken 
leggyengébb formát mutatott Vasasokat 

’s ezzel jelentősen javított gólarányán is. 
Tár tulkorai még a kiesés kérdéséről be- 
-zélni, de

a Vasas, ha nem trfrl’l meg csnpatát, 
nem igen kerülheti cl sorsát.

Meleg pillanatokat szerzett a Ferenc
város híveinek

Isö félidőbeli döntetlen eredményével. A 
násodik félidőben a feljavult azaz

a megfagyott tala’on azután könnyen 
bánt el kifulladt ellenfelével.

\ Somogy, bár Játszott játékán a készülct- 
’ensóg, mégis meglepett, élénk, gyors játé- 
’ óval.

Pompás revánsot vett Újpest a Nem
zetlek csapatán,

“melytől Ősszel tudvalévőén vereséget szen
vedett. A látottak alapján már most megál
lapítható, hogy Újpest nagyon bele fog szólni 
a bajnokság sorsába.

A legnagyobb meglepeté.-.t kétségkívül 
a Bástya szerezte híveinek, 

amely szokatlanul súlyos vereséggel suj 
lotta vidéki osztálytársát, a Bocskayt.

A Bástya győzelmével a hatodik helyre 
ugrott

és megelőzte a TIT. kei. FC-t. A tél által leg
jobban sújtott Bocskay készületlcnsége sú
lyosan megbosszulta magát

A Bástya a hatodik helyen
A szezónnyitó forduló után a bajnokság

állása következő
1. Hungária . 20 pont (48-13)
2. Ferencváros 16 40— 9)
3. Újpest . . 16 (35—23)
4. Bocskay . 14 (20—24)
5. Nemzeti . 13 (16—18)
Ó. Bástya 12 (26—17)
7 III. kér. FC 12 14—18)
8. Somogy . 10 (13—28)
0. Kispest , 9 (13—24)

10. Vasas 7 (14—41)
11 Budai 33-as 5 (15—33)
12. Sabarla 4 w (15-21)

A Hungária kitűnő ba/noki 
startja

Hungária— Vasas 
7:0 (4:0)

Nagy hiba volna figyelmen kívül hagyni kö
zönségünknek a professzionista bajnokság mi
kénti kialakulása iránt tanúsított érdeklődését, 
azt azonban senki emberfia el nem vitathatja, 
hogy a publikum figye'me leginkább mégis az 
FTC—MTK-harcok utódja, a Fcrcncvóros— 
Hungória-csatókra koncentrálódik. Ha pedig ezt 
megállapítjuk, akkor e megállapításunk kon
zekvenciájaként egyben azt is leszögezhetjük, 
hogy bár lehet a bajnoki műsoron bármilyen 
nagyfontosságu mérkőzés és mérkőzzék a Fe
rencváros vagv a Hungária bórminő gyenge 
ellenféllel, közönségünk szeme mégis azt figyeli, 
vájjon a két ősi rivális közül melyik botlik 
meg egv-egy pillanatra, melyiknek pontszáma 
vagy gólarány marad cl a másik mögött egy 
bizonyos időre.

Tapasztalataink nem csaltak ezúttal sem. A 
Hungária vasárnapra inferioris ellenfelet ka
pott, győzött is nagy gólaránnyí.l, mégis ese
ményszámba ment a mérkőzés, mégis 4000 főnyi 
publikum didergőit és fogyasztotta lilerszámra 
a forral bort a kegyetlenül csípős hidegben.

7:0 arányban győzött vasárnap a Hungária 
Inferioris ellenfele ellen. Éppen

ez a körülmény tesz óvatossá bennünket, 
hogy e bajnoki startból kifolyóan messze
menő konzekvenciákat vonjunk le a Hun

gária további szereplését Illetően.
Kezdetnek‘mindenesetre biztató és — ugylAtszik 
— a közönség is szívesen előlegezi a bizalmat 
a kék-fehéreknek.

Lassú tempóban indult a mérkőzés, de még 
igy Is csakhamar kiderült, hogy a Vasa*  nem 
lesz méltó ellenfél

Állandó volt a kék-fehérek fölénye, 
a fedezetsor „jól élt" és kedvező benyomást 
kelleti a lámadósc.r bnlszámyónak. különösen 
Opata okos játéka Kalmár csak egy félidőn 
keresztül bírta, de ez idő alatt kitűnő irányító 
volt. Fehér kél bek kjével a rossz talaj ellenére 
Is biztosan dolgozott. De nagyon jól érvényesült 
Kiéber is. akinek nagyon jó percei voltak.

A Vasas Játékából kirítt az egység hiánya. 
Búza, Fricd és Rottler voltak a Vasas-csapat 
legjobbjai

A Hungária már az első percben korncrl ér 
el. A Hungár’a csatársora és fedczclsora kitűnő

játékot podukál és bár a közvetlen védelem bi
zonytalanul működik, a Vasasok ezt a gyönge 
periódust nem tudják kihasználni A 4. percben 
Wimmcr kivédi ugyan Opata lövését, de a ré
sen álló Jeckl hirtelen beugrik és megszerzi a 
vezető gólt. Negyedóráig tarló Hungária-föh’-ny 
utón, a 18 percben Hirzer egyéni akcióból szerzi 
meg a második gólt. Hirzer lövi a harmadik 
gólt is a 23. percben Átmenetileg a Vasas is 
támad, nz ofTcnzivából azonban hiányzik az 
erő. A 38 percben Kalmár félpályáról kitör, ki
játssza az egész védelmet és megszerzi a negye
dik gólt

A második félidő is a Hungária fölényéi mu
latja, de az első nogvedőráben a kék-fehér 
csatárok nem ambicionálják a góllövést. A 10. 
percben Rottler Hírzert elgáncsolja, amiért n 
biró tizenegyest Ítél.” A büntető rúgást Mandl 
hajtja végre, de Wimmcr kivédi a tizenegyest. 
A 21. percben a biró Roltlcrt ismételt crősznkos 
játék mialt kiállítja. mig a durvaságért megítélt 
szabadrúgást Kalmár értékesíti góllá Hat perc 
múlva Hirzer sikerült lövésének eredményeként 
6:0 az eredmény, két Hungária korner után 
Himmcr büntetési területen belül hendszet vét 
és a megítélt tizenegyest Molnár belövi és ez
zel beállítja a végeredményt.

Újpest revánsot vett őszi 
legyőzőjén

Újpest—Nemzeti 
3:1 (2:0)

Aki vasárnap délután az újpesti Stadionba 
igyekezett, ugyancsak kellemes meglepetésben 
részesült.

A pálya Igazgatósága költséget nem kí
mélve, finom gyaluforgáccsal boritlatta be 

a pályát,
amelynek egyenletes sárga színe mór a szem
nek is kellemes látványt nyújtott a többi pá
lyák sárlcngcrével szemben.

Ez azonban nem Jelenti azt, hogy a pálya ta
laja a nyújtott sport szempontjából itélvo kifo
gástalan lett volna, mert bizony alul

■ jeges talaj ugyancsak bizonytalanná telte 
a rajta való játékot.

Lassan azonban a játékosok is megszokták, 
ugy, hogy a második félidőben már hamisítat
lan futballban volt része a mintegy 3000 főnyi 
közönségnek.

A mérkőzést Újpest megérdemelten nyerte. 
Többet támadott, akciói határozoltabbak, 

támadásai nagyobb álütőeröve! bírtak
és igy végeredményben ar eredménv hűen fejezi 
ki az erőviszonyokat. Védelme Kővágóval az 
élén — aki a mezőny egyik legfőbb embere volt 
— biztosan verte vissza a Nemzetiek támadá
sait, fedezetsora megbízható volt, bár Bossdnyi 

és Lutz nem tudták leküzdeni a jeges talaj 
okozta nehézségeket. Annál jobb volt ellenben 
Wilheim. A csatársorban a Wetzer—Auer pár 
kiállotta a kritikát, különösen utóbbi haladt 
erősen az általános elismertetés felé. Tőrök 
mintha slnylcné a párizsi sérülését. A Spilz— 
P. Szabó balszárny, bór egyénileg mindkettő
nek voltnk figyelemreméltó akciói, mint együt
tes még nincsenek összeszokva.

Az a tény, hogy
■ Nemzeti Török, Blháml és Barfa nélkül 
állt fel, csak enyhíti a vereséget, de nem 

menti.
A jéggel borított Millenáris pólyán nem tudott 
bajnoki formába jönni az együttes, búr szeszé
lyességéből Így Is Ízelítőt adott.

A mezőnyben elvégzett ügyes kombinációk 
után, a kapu előtt azonban megtorpant a 

csapat
és igy Újpest kapuja alig került közvetlen ve
szélybe.

A Nemzetlek fedezetsora Igen gyengén 
funkcionált

és ez rányomta bélyegét a többi csapatrészre 
is. Volenlik az első félidőben teljesen eltűnt * 
mezőnyben, Belesik lehetséges, de túlságosan 
fiatal és könnyű pl. egy Auerrel szemben. Nem 
is érvényesült ellene. Hossó is csak az első fél
időben felelt meg. A védelemben Gallina, a 
második góltól eltekintve, megfelelt. Szendrő 
máris formában van, de Flóra Is igen jól helyet
tesítette Törököt. A csatársorban csnk Czflé- 
nyl és Odri Jelenteit veszélyt, Kautzkyt a 
döntő pillanatokban cserbenhagyta tudása és 
ereje.

A Játék megindulása előtt Újpest csapata a 
pólya közepéről feltartott kézzel és háromszo
ros éljenncl üdvözölte a közönséget, amely az 
olasz túrán tanult szokást meleg tapssal viszo
nozta. Majd a bírói kar is kivonult az egyesü
letek képviselőivel együtt és a közönség ag
gódva tekintett a pályavizit elé, amely végül 
is kimondotta az ezen esetben boldogító „taug- 
lich‘‘-L

Újpest ereje csakhamar a Nemzeti térfelébe 
tereli a játékot, de nz első tiz percben Slröck 
kornerén kivül jelentős esemény nem történik. 
A Nemzeti támadását Kővágó csnk kézzel tudja 
mcgállifnni, de Hossó szahadrug’sát Acht némi 
szerencsével védi. P. Szabó indít most veszé
lyes támadást, de a felugró Wetzer a beadást 
nem éri el. Újpest fölényét most Spilz fejese, 
Auer ltombnlövése, majd Wetzer helvczell lö
vése jelzi. .4 30. percben belső kombinációból 
Auer mintegy 20 méterről csodaszép lövéssel 
megszerzi a vezető gólt (1:0). A gólra felélén
kül a jólék, természetszerűleg a Nemzeti tá
mad, de Knulzky fejesét Acht véd', mig az Odri 
passzával áttörő Knulzky elől a lövés pillana
tában Fogoly Hl. ment. A 37. percben Wetzer 
labdáiéval Auer pompás cselezés után hatalmas 
bombát küld a Nemzeti kapufára, de Gallina 
ment. A 42. percben Wetzer lövése a védelem
ről visszapattan, Törökhöz passzol aki csak
nem a vonalról lő, de a közeli lövés Gallina oál- 
'óról a gólba pattan (2:0).

Újrakezdés utón Wetzer és P. Szabó pom- 
nás akciójából utóbbi kerül nagyszerű hely- 
zetbe, de öt lépésről üres kapu mellé gurít bt 
n labdát. Góllal kecsegtet Auer kitörése is, de 
Belesik a legjobb pillanatban közbelép .4 8- 
nercben a Nemzett is levegőhöz jut, komért ér 
el, Czéfénvi Iveit labdáját Odri a: ötös oonalon 
'lló Kautzkuhoz adja, aki a leállt Újpest vé
delme mellett kapásból véd he tétlen gólt IŐ 
(2:1). Sorozatos nipesfi támadások körben 
Wetzer lövését Gallina védi, maid Török hibát 
tiszta helyzetben. A Nemzeti támadásait bizto
san szereli nz Újpest védelme, annál veszélye
sebb Auer, akinek két lövésétől csak a szeron- 
'•se menti a Nemzeti hálóját. A 20. percben 
4uer szöktctésével Török lefut beadását Wetzer 
kapásból a kapuba emeli (3:1). A következő 
nercben Auer pompás lövését Gallina alig tud'a 
kornerre védeni. A Ncmz-li Czctényl révén 
vcszélvcztet, de Hossó kapu mellé lő. Állandó 
újpesti tómndósok után az utolsó percekben 
a Nemzetinek két Ízben is all alma volna ere- 
ölteni az eredményen, de Rémay Hl tiszta 
helyzetekben hatalmasan kapu főié lő.

Fenyegető vontveszfeség egy
részről — befagyott remények 

a túlsó oldalon
Ferencváros — Somogy 

5:1 (1:1)
A fulballsport rajongói, akik vasárnap dél

utáni szórakozásképpen az üllői-uti pályát 
keresték fd, a bizonytalanság érzetével léptek 
a nézőtérre A játéktéren feneketlen sarfenger 
terjengett, amelyen alig egynéhány helyen üt
között ki oázisként az anyaföld száraz ta
laja. Ezen a talajon reális játékot várni a 
küzdő felektől, a mérkőzés eredményére, tip
pelni a legidősebb rreccslótopalók sem mertek, 
talán meg a B-lribünt megtöltő bérlők som. 
akiknek íeghőbb klvónsóga a Ferencváros 
győzelméhez fűződött .Soha még ilyen sárba*  
fulladt, metsző északi széltől dermesztő sze
zonnyitóit!

A talaj és az Időjárás teljes mértékben Iga
zolta a tartózkodást, mert

az L félidő sarába belefulladt a Ferenc
városnak reális körülmények között bir

tokra vett fülénye.
Ab irreális talaj nivellálta a klassziskülőnb**-  
get, a technikai tudósban fennálló differen
ciákat és megérdemelt döntetlen félidői har
colt ki Ha a talaj haln azdllapota továbbra is 
tartja magát, ugy semmicsctre sem számolhat*  
nőnk be a Ferencváros Ily nagyarányú pyóttf*  
mérői. Am a 11. félidőben beállott fngyila 
realizálta, jólékra alkalmasabbá lelte 9 tnia’t 
s így kibontakozhatott a Ferencváros nAgyobb 
tudása, érvényesüléshes juthatott a huzamo
sabb clőkéjzülot s a természet törvényszerű
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változásé, javára fordulván megszerezte tavaszi 
első győzelmét. Somoggyal csak kacérkodott. 
■ tavaszi verőfény látszólag pártfogásba vette, 
hogy kárpótolja nz abnormális tél tréningei 
lehetetlenné léve fagyosságáért, óm maga is 
ijedten vonla meg tőle kegyelt, mikor érezte a 
Fagy közeledtél Sebaj, lesz még Somogy szá
mára is tavasz,!

Az irreális pályán és Irreális Időjárás mel
lett a játék változatos szépet mulatott Az 1. 
félidő játékosait korcsolyáztad sáros lalnján 
• Somogy talált jobban rnngúra és észszerű 
játékmodorával mint veszélyes, egyenlő ellen
fái küzdőit. Hosszú, magas, szélsőkhöz menő 
labdákkal, dolgozott és ezzel a játéknak 
ebl*n  a periódusában AHandó lendületben 
volt A Ftzenevóíos stílusának sehogysem 
konvenióll ez a sáros talaj, nehezen találti ma
gára. mert nem ismerte fel a helyes taktikát 

igy apró pauszokon felépüli Amadásal mind
egyre elakadlak a Mirhán Szerencséje, hogy 
kg.lább a tempót diktálta, amivel sikcnill le 
klfullaszlani ellenfelét. Ezzel lelt ur • H. fél-KlIlllinir.ioKi ...........
idő fagyos, kemény talaján, amikor
. kombinációs játék adta előnyBkH ■ 
fáradt Somogy már nem tudta ellen

súlyozni.
A gyö.lw F«reiwvün» JMÍkM «

•lapján «..!. fcnl.rló.M.1 k '"Jr
t„k rUórrnrlll. d- v„Hnk "’V"1’" 
momentum..! i«. ™“' W0!)'1''. jnó.
tormíll mutatóit a r.anpal. Kondícióban, ólló 
képessógbrn nlnca hiba. SW« Mr mOB K6'1 
kanoll btronvlnli.'nul mn.polt A hAtvódck ■ 
ÍJí, rJdr, 1. volt . Jobb, nnólkOI, ;
cnmlkrdól produkált volna. A 
játéka volt a szenzációja, akinek észszcrii. 
nvlló Jólfkn valósultálnrorgolmn., nagyarrrOcn hrlyrrkodlk é» kap 
r>olh minden mordulni. nrnttSn vlaoll »r M 
0An<lnltsáa bélvegét. Fuhrmann középesen.í’k k.M^.,nl. tudtán morB„,t n 
aebogyarm lolólla meg a helyes lakiIkAI. * J»» 
Uraor volt n rsapal loglobb résre, do •
TI. fóliddbrn íll. Aohn' rl'ósorban Obllrh ha 
ható, lómognlás. mrlloll 
tkmadisokal verctm. •»> KÓR is ISII. Sredldcsrl. 
emelkedő formót mntnlolt és nagy

vígig. Tiirnt, « rsatónor lm«ólyóben 
ignri Mnyitó volt és ngy ktlxrlötl. nh"“y?" 'P 
magyar csatártól sem lehel lólnj. i TI
aaka II félidőben Iparkodott, d« aljkor mór 
gtts. Igarolla » legjobb magyar beliöwaUrt. 
AosrlóMk voltak Jó momentumát Is.

•tomonit «s 1. (élldóben helye. t.kHkívn 
•lél.eva ’lgventó ellentét roll s fürge csalóról 
SI teremtntek yesrfiyes betyrrleke Nagy
eremen tSmognlla ae odaadó™ „.kkoló Mlb 
sor és a tabdabirlos védelem A b. télldóhen 
nrónban súlyosan megsínylette . Irén 
Cs rrósen vissrnesetl Nagy élgondollség jel 
lemrl a esapntréseek munkáiéi, egyéb erínyet 
u vannak és így nem kell télnlo . Jövfltftl. 
Kubi.lo . kapuban., góloktól ollcktnlve, mc- 
Ivekről nem lehel, számos alkalommal igen 
s'^nen .ideit. A SroHlíln-Mor.mt, Ml’ÍJPÓr «r 
i fólldóben fölényesen ulasIloU. vl«»“ * "
mndfisok.l Később kifulladt, miként »» 
tfileg olv Képen dolgosó Talllón, Kvasr Blum 
lialfsnr is. melyből különösen Kvas.
kell kiemelnünk. A csatársor hossru labdákkal 
dolgorotl. a lövésekkel áronban nőm jól sro- 
renesója. Egyénileg Caoür, Wells és Rabi ma- 
tátink legtöbbet.

A Ferencváros kezd, de lassan felnvomul és 
nr egész félldőbon cgycnrnngu ellenfél a oo- 
mocv A 3. percben eredménytelen Somogy kor- 
uer utána hullámzó mc7Őn>’Ken Takács II a félpályáról kitör elhúz 
Norvay mellett és a kifutó Kubala mellett gól 
lő (l:0k Továbbra is a Ferencváros tárnáit. 
A 14. percben Morvay felvágja Turayt. A 
11-est Szcdlacsck kapufának lövi. Rövid Ferenc
város oslromzór után hosszú ideig 
'játék A 31. percben Somogy erősen támad, de 
Siflis' sikerrel véd. A 41. percben újabb támn- 
dásból Kvasz 22 méteres erős lövését Siflis el
vetéssel védi, a labda kiperdül 
kapu feli és Wcisz már csak biztosítja a gólt 
(Í:Í ‘ A n. félldrtheji

az erősen kifáradt Somoggv.sl szemben hatal
mas Ferenc város-fölény érvényesül. Egyelőre 
csak két eredménytelen knrnerral Jár a soro- 
tnlos lámndás. de utána teljesen kifullad So
mogy és következnek a gólok. A 14. percben 
Obitz hosszú labdájával Kohul lefut, erős lö
vése Kubaiéról kiperdül Takács ll-höt, aki 
habozás nélkül bevágja (9:1). A 25. percben 
Koszla centerét Turay közelről mesterien be- 
fejeli (3 1). Tiz perc múlva Szcdlacsck paszn 
a tő oson felül üresen találja Kohutot, aki 
jobblábbal. magasan a hálóba küldi (k:1). Rö
viden ezután Tnkács 11. a kapuba fut, Turay 
már-már célbnérkcző lövésére, tcrmészelescn 
ofTside Egy perccel a befejezés elölt Kohttt la
pos beadását Takács II. off side színezetű hely
zetből belövi. Somogy támadással zárul a 
mérkőzés.

A Bocskay meglepetésszerii 
veresége Szegeden

Bástya— Bocskay 
6:1 (2:1)

A Bástya meglrpelésszcrü nagy győzelmére 
allglia számítolt valaki. Mindenki tisztában volt 
azzal, hogy a két vidéki csapni az abnormáli
son rossz időjárás folytán nem készülhetett fel 
a küszöbön álló bajnoki kampányra. Viszont a 
Szegedről érkező hírek beszámoltuk arról, hogy 
a Bástya n viszonyokhoz képest elég jó fizikai 
kondícióban várjn a szezonkezdést. Igy kondi 
dót illetően némi plusz mutatkozott a Bástya 
javára.

Amikor azonban pénteken nagy havazás sza
kadt Szeged városára, a Bástya n mérkőzés el
halasztását javasolta vasárnapi ellenfelének 
Ám a Borsi-av nem fogadta cl a szegedi proü- 
klub ajánlatát. Tudjuk, hogy a debreceni klu
bot nem az Inkollégialilás v-rclte e ténykedő- 
•énéi, hanem egyesrgyedill a saját jó) felfogott 
érdeke. A Recskay 'ugyanis, eltekintve attól. 
l»ogy tavaszi kAtelezettségrinek lebonyolítását 
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siettetni akarta, bízott csapatában, amely néni 
egyszer éppen irreális talajon bizonyitolta be 
tudását.

A Bocskay válaszának megérkezése után Mor
cot munkáskezek láttak a munkához és a baj
noki mérkőzés lebonyolítására alkalmassá tet
ték a pályát.

Maca a mérkőzés nz eredménynek megfele
lően a Bástya fölényét mutatta. A nagy gólnrá- 
nyu vereség inkább a Bocskay sorozatos vé
delmi hibáinak, mini a szegedi csatársor kiváló-, 
jógának köszönhető.

Szenzációs játékot produkált ellenben Be- 
neda, 

nki nyilván a képességeiről a párizsi balsiker 
ntán alkotott közvéleményt akarta megválloz-

Nem lépnek ki a vasutas sporlegyesületek a Labdarugó
szövetségből

MÁV Andrássy-uti igazgatósági
------ tanácstermében vasárnap délelolt nak nagy tanácstermében vasárnap aeicjon 

közgyűlésre jöttek össze a MÁV. Sportegyesu-
letek7 Ligájának tagjai. A főváros és a vidék 
csaknem valamennyi egyesülete elküldte meg
bízottját a fontos ülésre, amelynek 

kiemelkedő pontja egy Indítvány volt: 
hogy a hírhedtté vólt és úgynevezett gyári 
nnrngrafussal kapcsolatban

mondja ki a kö.gyüló. a labdarúgóbb- 
vétségtől való elszakadását és az önálló 

Liga megalakítását.
Napirend elölt Lázár László ",

•lnöke, üdvözölte Flscher Mór főfelügyelőt, a 
FIFA alclnökét, n francia becsületrend és az 
olasz lovagi dm elnyerése alkalmából. Majd

Négy vívóversenyt fejeztek be vasárnap a fővárosban
Az elmúlt két utolsó napot bátran nevezhet- 

nők a vivósporl napjainnk. A nürnbergi magyar
német mérkőzésen kívül, amelyet kalandos üt
jük után megérkezett válogatott versenyzőink 
szombaton abszolvállak, az antwerpeni vjyóaka- 
démián kívül, amelyen Petschauer Attila és 
Glykays Gvula vetlek részt, tegnap a főváros
ban nem kevesebb, mint négy vivóversenyt fe
jeztek be. A BBTE kard- és tőrversenye, a Pénz
intézeti Sportliga bajnoki viadala és a Budapesti 
Hölgyuszók Vivő Clubja állal rendezett verseny 
mozgalmas vlvóéletet teremtett az elmúlt kél 
nnpon. .

Sorrendben a legfontosabb a budaiak jubiláns 
knrdvcrscnye volt, amelynek clömérkőzéseil 
már szombaton este tízig lebonyolították.

Az elflmérkőzések meglepetése volt Tóth 
Péter doktornak és Idránylnak a kiesése, 

akik csak rosszabb tusarányukkal maradlak el 
Dlngfclder mögött. . .

A második csoportban Tihanyi László, a 
hnrmadik csoportban pedig Gerevich Aladár ki
esése kellett meglepetést. A karddöntőben Szc- 
lényt Géza dr., Dingfelder Imre, Fiola Ferenc, 
Doros György dr., Hcchs Béla, Nagy Ernő, Ka- 
bős Endre, Dunay Bertalan és Nagy Mihály 
kvalifikálták magukat a részvételre. A tör- 
döntő résztvevői a következők voltak: Tóth 
Péter dr., Apáthy Jenő dr., Gázsi Sándor, Ge
revich Aladár, Dunay András, Witz Pál, Dávid 
József, Bogán Albert és Dunay Pál.

A Pénzintézeti Sportliga a Santelli-tcremben 
rendezte még bajnoki versenyéi .amelyen az 
Angol-Magyar Bank, a Moktár, a Magyar-Olasz 
Bank, a Pesti Hazai Takarék, a Pénzintézeti 
Központ, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a 
Postatakarékpénztár és a Merkúr vállóflzlct rt. 
csapatni indullak.

A Budapesti Hölgyuszók Vlvóklubia öt csa
patot állított a plansra vasárnap délelőtt. Az öl 
csapni résztvevői a következők voltak:

BBTE: Zilahy Bnby, Bezcgh-Huszágh Éva, 
Vasvárv Éva, Elek Maca.

Tiszti Kaszinó: Lachmann, Morvay, Papp, 
Porteleky.

Magyar Női Vivő Club: Adlcr, Kemény, Or
bán, wolcmannő.

Pécsi VC: Hoffmnnn, Ilclvig, Zclms, Knappig. 
Budapesti Hölgyuszók Vívó Clubja: Hönich, 

Lukács, Rozgonylné.

Szelényl Géza nyerte a tőr
versenyt és Apáthy Jenő a ló
versenyt a BBTE jubiláns vívó

versenyén.
A BBTE jubíláris kard- és tőrversenyét a 

késő esti órákban fejezték be, mind a két 
fegyvernemben a BBTE vivői győztek.

Kardban:
1. Dr. Szelényi Géza BBTE nyolc győzelem.
2. Dunay Bertalan BBTE hat győzelem.
3. Kabos Endre Vác öt győzelem (25 kapott 

tus).
4. Doros György öt győzelem (25 kapott tus).
5. Nagy Mihály tiszti VC öt győzelem (31 ka

pott tus).
6. Hehs Béla MAC négy győzelem.
7. Dlnyfelder RÁC négy győzelem.
8. Fiola Ferenc MAC egy győzelem.
0. Nagy Ernő MAC tiz győzelem.

Tőrben:

1. Dr. Apáthy Jenő BBTE 9 győzelem.
2. Dr. Tóth Péter MAC 6 győzelem.
3. Dunay András BBTE 5 győzelem 

kapott tus).
4. Dunay Pál BBTE 5 győzelem 

kapott tus).
5. Dávid József Tiszti VC 5 győzelem 

kapott tus).
7. Mitz Pál MTK 2 győzelem.
8. Götti Sándor BEAC 1 győzelem.
9. Gerevich Aladár 1 győzelem.

A Magvar Női Vívó Club nyerte 
a BHVC tőrcsapat versenyét
A tludapMÜ Höl(vu<tók Vl.óltubj, Állal n 

Fodor-teremben rendezett meghívásos tőrcsapat 
verseny eredménye:

(25

(20

(28

i

látni.
A mérkőzés iránt óriási érdeklődés nyilvá

nult meg. A sáros, csúszós talajon kitűnően ér
vényesültek a Bástya akciói. A vezető-gólt 
WeiglhoíTcr érte el el 1 Lesből a 7. percben, 
majd a 17. percben Teleky kiegyenlített. A 
Bástya a félidő befejezése előli 2 perccel érte 
cl második gólját Schwarcz lövéséből.

Szünet után Ismét Schwarcz Indította el n 
gólok sorozatát ft 0. percben. A 30. percet mu
latta a slopper, amikor WeiglhoíTcr harminc 
méteres szabadrúgásra utat talált a debreceni 
hálóba. Két perc múlva Fossák 5 • ! -re javít ja 
az eredményt. Az utolsó percben a bíró ölvedyl 
kiállította, majd Schwarcz beállítja a végered
ményt.

Vargay Sándor főtitkár ismertette az elnöki bi
zottság álláspontját, amely szerint egyelőre bé
kés utón próbálnak a Labdarugószövetséggel 
megállapodásra jutni és ennek tárgyalására 
egy bizottság kiküldését kéri az elnökség. Szé
les mederben indult meg eme indítványra a 
vita az azonnali kilépés és az önállósítás hí
vei között,

végül Is az elnöki javaslat győzött
és most egy kiküldendő bizollság fog tárgyalni 
az MLSz-el a gyón paragrafus alkalmazásának 
módozatai fölött.

Ezzel cgyidőre elásták a harci bárdot a vas
utasok, hogy a magasabb diplomácia vegye át 
szerepét, nmelv hivatva lesz n két hatalmas 
testület között a békét helyreállítani

lesujaDD tavaszt moűESteh 
UBzetö divatházak 

isgetegánsaBlt 
Komiéi. tehát, 

kosztom. ö^eLöiiá és 
délutáni ruhái mogőrheztck.

Látogassa meg divatházamat 
és a raktár 

szápsggs, gazdagsága, 
olcsősöga 

el lógja ragadtatoL

divatháza

Kossuth Lajos u. 9

1. Magyar Női Vivőklub 7 pont.
2. BHVC hal pont.
3. Tiszti V ivóklub öl pont.
4. Pécsi AC két pont.
6. BBTE 0 pont.

Gönczi Lajos a Pénzintézetek 
kardvivó bajnoka

Vasárnap lebonyolították te Santelli vívó
termében a „Bankok1* kardvivőbajnokságait. A 
jól sikerült verseny a következő eredménnyel 
végződött:

Bajnok: Gönczi Lajos (Magyar-Olasz) 5 győ
zelem. 2. Szűcs Géza dr. (Merkúr) 3 győzelem.
4. Kalivoda (Poslalakarék) 2 győzelem 5. Szi
geti (Postalakarék) 2 győzelem. 6. Vincehidi 
(Pesti Hazai) 1 győzőim.

Vasárnapi sporthírek 
*X A MAFC főiskolai mezei versenyt rendezett 

kezdő futók részére vasárnap délelőtt. A Mar- 
git-sziget sétányain 3’/» km-cs távon rendezett 
versenyen a csapatversenyt a MAFC nyerte 35 
ponttal az EKAC elölt (41 p). 3. LASE (58 p). I 
4. TFSC (83 p). Egyénileg: 1. Adami (EKAC) 
12 p 18 mp. 2. Vásárhelyi (LASE) 12 p 19 mp. 
3 Szabados (EKAC) 12 p 23p. 4. Kiss (MAFC) 
12 p 28 mp. 5. Zwar (MAFC). 6. Bognár (MAFC).

X A BKE szezonzúró 1000 méteres idfihátrány- 
versenyt rendezett vasárnap reggel a műjégpá
lyán. A szeniorok csoportjában győzött Vita 
Andor (BKE). előny nélkül 1 p 41.9 mp alatt.
2. Tóth Livio (BKE) 1 p 44.9 mp (2 mp hátr.).
3. Sógor (BKE) 1 p 50.2 mp (7 mp hátr.). 
Juniorversenyben: 1. Molnár 1 p 58.8 mp (16 
mp hátr.). 2. Belházy 1 p 55.4 mp (12 mp bátr.).
3. Oslcrcr 1 p 59.9 mp (16 mp. hátr ).

X MHC—BBTE 0:5 (5:2, 4:3). Eredetileg n 
St.-Moritz hokkicsapnlával játszott volna a ju
biláló BBTE, de a mérkőzés kölcsönös lemon
dás folytán elmaradt. A gólokat gr. Révny (3), 
Krempcls (4), Neogrády, illetve Reiner (2) és 
Markó (2) ütötték, mig a MAC egy öngólt is 
vétett.

X A BlrkózószOvetség európabajnoki próha- 
versenyét vasárnap délelőtt tartották meg a 
Vasasok székházénak tornatermében. A próba
versenyre meghívott birkózók egyrésze azonban 
távolmaradt és igy a scléjlezövcrscnyt ered
ményhirdetés mellőzésével déli 12 órára be is 
fejezték. A selejtez.ővcrscny után kijelölték 
azokat a versenyzőket, akik a jövö vasárnapi 
utolsó selejlezövcrsenyre hivatalosak. Ezek a 
következők : Légsuly : Zombori II., Gyarmalhy, 
Szekfü. — Pehelysúly : Tasnádi, Magyar, Fehér.
— Könnyüsuly : Surányi, Bedé, Kárpáti, Benkö.
— Klsközépsuly: Matúra, Tunyogi, Péter, Ka
rolyi. — Nagykózépsuly: Janó, Ferenczy, Dö- 
mény. — Nehézsúly: Szclki, Badő.

X Ki pest—Budai „83“ 4:3 (3:2). Az elhalasz
tóit bajnoki mérkőzés helyett barátságos mér
kőzésen mérte össze erejét a két I lignbeli csa
pat Kispest nagyobb felkészültsége jobban ér
vényesült és biztos győzelmet hozott Góllövők: 
Fürslner (2) és Senkcy II. (2) Kispest; Lukács 
(2) és Steiner a Budai „33" részéről.

X A Berlin—Budapesti JéghnkkL Vasárnap 
folyt le a Sport Palástban a berlini Schlitschuh 
jéghokkl csapata közötti jéghokkimérkőzés.bzzz 
jfgliokki csapata és a BKE közötti jéghokkimér- 
kőzés. A mérkőzési a berliniek nyerték. Végered
mény: 5:0 (3:0). A berliniek csapatában a 
Irancia tlaselcr, aki kölcsönjátékos volt, Jót- 
szolt a legjobban A golyókat Jaeneck, Haseler, 
Britek és Ball lőtték. A játék vége felé Heinrich 
megsérült és kiállott A magyarok mezőnyben 
gyorsak, de. kapu előtt határozatlanok voltak. 
Holnap Brandenburg jéghokki csapatával mér
kőzik a BKE, délután hat órakor.

Amilyen a gyermek, 
olyan a jövő is

„A haza mindenek előtt !“ — ma talán 
fontosabb, mint valaha. Ennek az érdekében 
kell munkálkodnia minden igaz magyarnak. 
Csak ép testben lakozhat erős lélek és aka
rat. Megcsonkított szegény magyar hazánk
nak soha nem volt annyira szüksége egész- 
séges, erős generációra, mint ma. Nagy ér- 

Szi- i lékek forognak veszélyben, de különösképen 
a gyermek.

Csak a gyermeken keresztül biztosíthat
juk a jövőt

Gyenge, beteges és erkölcsileg romlott gyer
mekre nem építhetjük a jövőt, mert 

amilyen a gyermek, olyan a jövő is.
A magyar társadalom munkájának egyet

len igaz célja csak a magyar jövö megala
pozása lehet, mert ezen munkálatok, törek
vések további folytatói a jövő nemzedék. 
Amilyen nemzedéket nevelünk, olyanná lesz 
a megkezdett munka folytatása és betetőzése 
is. Mivel pedig a gyermek a társadalom, az 
ország, igy a magyar haza alapköve ; a 
gyermekek testi és lelki egészsége is társa
dalmi érdek.

A főváros anyagi áldozatot nem kiméivé, 
az elmúlt év nyarán mintegy

15.000 fővárosi gyermeket üdíiltetett.
Az elmúlt évi 15.000 nyaraló közül 9000 

a fővárosban és 6000 a vidéken nyaralt. Ha 
ismerjük a fővárost, tudjuk, hogy a fővá
ros az ő miazmás és poros levegőjével nem 
biztosíthatja kellőképen a nyaraló gyerme
keknek nz egészséges élet virágát, a boldog
ságot és örömet. Azért szükséges lenne, hogy 
mind több és több gyermeknek biztosíthat
nánk a vidéken az üdülést. Azért a vidék 
lehetősei támogassák n főváros eme, a jövő 
nemzedék érdekében kifejtendő munkássá
gát azzal, hogy vagy maguk, vagy többen 
összeállva tegyék lehetővé a szegény, testi
leg leromlott fővárosi gyermekek részére a 
csoportos nyaraltaíást.

A főváros tanácsa a vidék áldozatkész
ségét áldozatkészséggel viszonozza. Már az 
elmúlt év nyarán több város és község ta
nulóit látta vendégül 
Budapesten, ahol ingyenes ellátásban ré
szesítette a fővárosba üdülés és tanulmány] 
céljából feljövő gyermekeket. Az oly köz
ség, mely fővárosi gyermekeket nyaralásra 
elvállal,

ugyanolyan számú gyermekcsoportot 
küldhet a fővárosba,

ahol a gyermekek díjtalan ellátásban része
sülnek s a főváros nevezetességeit fővárosi 
tanerők kalauzolása mellett tekintik meg.

a főváros tanácsa

A HÉTFŐI NAPLÓ vasárnapi szerkesztőségé 
nck és kiadóhivatalának |d. u. 4 órától kezdődő 
leg) tclcfonszámnl: Automata 245—81. Automata 
100—42 Hétköznap és vasárnap d. u. 4 óráig: 
József 808—96
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A uerknzlóoért es kladSseri lelet: 
Dr EI.EK Hl’GO 
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