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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő h Félévre 2*50 pengő
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10
Pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában ölel
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VII. kér., Rákóczi út 33. szám;
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:
VI. kér., Aradi-utca 3. sz. (Glóbus nyomdaj
Telefon: József 308~eő.
Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43-

leleplezte és letartóztatta a rendőrség
yltéz Lorántházy Langmáhr Béla beteges
hajlamú térfiahből álló futballcsapatát
A Sósánta! Árpád Sport Kör einöhe erkölcstelen orgiákat rendezett
a ffulbalicsaiiat tagjaival - Lorántházy langmáhrt, aki ártatlannak
mondja magát, a oasutáliomáson fogták el a csendőrök

Három budapesti futballistát is letartóztattak
Sümeg, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) .Több napon át tartó lázas nyomo
zás utón a zalaegerszegi királyi ügyészség
ségre befejezte a vizsgálatot abban az utóbbi
iévekben páratlanul álló bűnügyben, amely
betek óta tartó izgalomban tartja a Balaton
•ridékét A nyomozás eredményeként tegnap
letartóztatták vitéz Lorántházy Langmáhr Béla uradalmi főfntézőt és úyolc
fiatalkora bűntársát
ICgyaneasel a váddal kapcsolatban
A budapesti rendőrség is foganatosított
három letartóztatást
s A vádlottak már valamennyien a zalaeger
szegi királyi ügyszség fogházában ülnek.
Ugy az ügyészség, mint a sümegi és ukki
esendőrség, amely a nyomozásban résztvett,
a legnagyobb mértékben elzárkózott minden
felvilágosítás elől, a Hétfői Napló munka
társának mégis sikerült a példa nélkül álló
furcsa bűnügy részleteit megállapítani.
Vitéz Lorántházy Langmáhr Béla néhány
esztendővel ezelőtt telepedett le ezen a kör
nyéken és körülbelül másfél éve, hogy
Gógánfa községbe került, ahol özvegy
Külley Júnosné ezcrholdas birtokának
vezetését bízták rá.
A főintéző alig tartózkodott néhány hó
napja a birtokon, lelkes szeretettel karolta
fel az ott élő fiatalság ügyét és minden sza
badidejét a kamaszkorban lévő gazdalegényék között töltötte.
A gógánfai fiatalság persze örömmel látta
az előkelő állású ur pártoló szeretetét és
nagy lelkesedéssel fogadták azt a bejelenté
sét, bogy
a főintéző sportkört alakit a községben.
Röviddel később meg is alakult a klub,
amely a Gógánfai Árpád Sport Kör büszke
nevet kapta. Vitéz Lárántházy Lan várnát
össze is válogatta a község legderekabb le
gényeit a klub futballcsapata számára s et
től a perctől kezdve az Árpád Sportkör lé
nyeges szerepet kezdett játszani a nyugat
magyarországi
sportéletben.
Nemsokára
olyan izmos lett a kis futballcsapat, hogy
egymásután hívta ki mecsre a zalaegerszegi
és szombathelyi, valamint veszprémi sport
alakulatokat és igen szép eredményeket ért
el -Ezekben a városokban váltig csodálkozfák azon, hogyan kerülhetett a kis községbe
amelynek alig ezer lakosa van, ilyen fól fel
szerelt és kitünően szervezett futballcsapat.
Gógánfa természetesen büszke volt futballis
táira és csak a legnagyobb csodálat hangján
beszélhetett mindenki a föintézöröl, aki a
sportkörnek valóságos mecénása volt. Nem
elégedett meg azzal, hogy ö maga oktatta
csapatának tagjait, hanem
Pestről Is hozatott professzionista fut
ball játékosokat,
akik azután rendszeresen résztvettek a tré
ningeken.
Talán soha nem derült volna ki. hogy a
sportkör furcsa cégére nlntt milyen hátbor
zongató események htizódnak meg, ha
a sümegi csendőrségre a közelmúltban
nem érkezik két följelentés,

amelyekről azóta kiderült, hogy az egyiket
egy uradalmi kocsis, a másikat egy falubeli
gazdalcgény irta. A csendőrök nyomozni
kezdtek a hihetetlennek látszó események
ről hirt adó névtelen följelentések ügyében
és csakhamar szenzációs megállapításokat
tettek, kiedrült, hogy a főintéző, aki látszó
lag csak az ifjúság iránti szerefetböl vezé
reltetve váll alapítójává a sportegyesület
nek a futballcsapatot arra használta fel,
hogy
perverz szenvedélyeinek hódoljon és
beteges hajlamú barátait maga köré
gyűjtve, valóságos orgiákat rendezett a
kis eldugott, zalamcgyei községben.
Ezeknek, a természetesen állandóan zárt
ajtók mögött folyó kicsapongásoknak azután
szomorú követk‘”ményei leltek. Vitéz Lórántházy Langmáhr főintézö ugyanis a
község fiatalkorú legényeit is belevonta bű
nös üzelmeibe és

A főintéző éppen Ukk községben tartózko
dott, amikor a csendőrség a parancsot meg
kapta s azonnal járőrt küldtek érte, amely
éppen az állomáson találta meg.
A főintézö eleinte erélyesen tiltakozott őri
zetbe vétele ellen és ártatlanságát hangoz
tatta. Később azután megtöri és remegő
hangon csak ezt ismételgette:

— Ezt a szégyent nem fogom tudni
túlélni!
őrizetbe vétele után néhány órával már be
is' szállították vitéz Lórdntházy Langmáhr
Bélát a zalaegerszegi ügyészség fogházába.
á sümegi és ukki esendőrség
ugyanekkor
még nyolc őrizetbevételt foganatosított. Ez
a nyolc egyén valamennyi fiatalkorú és a
Gógánfai Árpád Sportkör tagja. Néhány
községbeli futballista, neszét véve a csend
őri nyomozásnak,
megszökött a faluból.
Ezek ellen a zalaegerszegi királyi ügyészség
a szerencsétlen fiatalemberek közül
ma elfogató parancsot és körözőlevelet adott
egyet igen súlyos sérüléssel szállítottak
ki.
a zalaegerszegi kórházba,
Vitéz Lórdntházy Langmáhr Béla uradal
több beteget pedig a lakásán ápolnak.
mi
főintézö és bűntársai furcsa bűnügye
A esendőrség a tanúkihallgatások s a vizs
gálat lefolytatása után jelentést telt az ered azonban' nem maradt helyi szenzáció, mert
a
zalaegerszegi
ügyészség megkeresésére
ményekről a zalaegerszegi ügyészségnek,
a budapesti főkapitánysúg is foganato
amely azután
sított néhány letartóztatást.
utasítást adott vitéz Lorántházy Lang
Az Árpád Sport Körnek ugyanis — mint
máhr Béla őrizetbe vételére.

fentebb említettük — voltak budapesti tag
jai is, akik a vád szerint alaposan gyanusithatók azzal, hogy ugyancsak résztvettek
a főintéző beteges szenvedélyű manipulá
cióiban. Éppen ezért intézkedés történt,
hogy
a három pesti futballistát, névszerlnt
Tar István 21 éves cipészsegédet, a Gó
gánfai Árpád
Sport
Kör
centertercsatárát és Szabó János 23 éves pék
segédet, valamint Mlhalecz István 22
éves lakatos segédet, a futballcsapat két
hátvédjét vegyék őrizetbe.
A csendőri nyomozás megállapította azt
is, hogy özv. Külley Jánosné időközben
ezerholdas birtokát egy pesti bankérdeketlségnek eladta, amely az ezer hold parcellá
zását határozta el. Ilyen módon az uradalmi
főintézö is fölmondásba került és
március 15-én el kellett volna hagynia
állását.
Mikor Sümegen és környékén tudomást
szereztek a főintézö letartóztatásáról,
több más följelentés Is érkezeti a csend
őrségre
vitéz Lorántházy Langmáhr Béla ellen. Ezek
a feljelentések a sportkör kisebb természetű
adósságaival vannak kapcsolatban. A kör
nyéken különben óriási konsternációt keltett
a jó családból való előkelő főintézö és bűn
társainak szomorú botránya.

Bethlen István gróf miniszterelnök
vasárnap este Párizsba utazott
Aláírta a hágai megállapodás végleges fegyzókünyvét és előkészíti a nagy
állami beruházó kölcsön felvételét
Politikai körökben sokat beszélnek arról,
hogy a párizsi tárgyalások váratlanul hoszszura nyúltak. Tiz napja tartanak már a pá
rizsi tárgyalások, amelyeknek tudvalévőén az
a célja, hogy azokon végleges formába önt
sék a hágai megállapodásokat
Általános volt a vélemény, hogy a tárgya
lások során nem fognak nehézségek felme
rülni és ezért tartják feltűnőnek a tárgyalá
sok elhúzódását. A politikusok körében az
a hir terjedt el, hogy
állítólag konkrét nehézségek merüllek
fel
és Walko L. külügyminiszternek ezért kel
lelt Párizsba utazni. Ugyaniev kommentál
ják Bethlen István gróf miniszterelnök pári
zsi utazásának a tervét is.
A Hétfői Napló munkatársa ezért

teljesen beavatott kormánykörökben
érdeklődőit és a következő felvilágosító;t
kapta:
— Már kezdetben is ugy volt, hogy a há
gai tárgyalások végleges
jegyzőkönyvét
maga Bethlen István gróf miniszterelnök irjn
alá a kormány képviseletében. A miniszter
elnök párizsi utjának tehát csak ez a célja.

A tárgyalások simán folytak, semmiféle zök
kenő nem volt.
A hágai megállapodások változatlanok
maradtak, semmiféle meglepetés sem kö
vetkezett be.
— A hét folyamán a jegyzőkönyveket
véglegesen megszövegezik és lezárják. A mi
niszterelnök Párizsban csupán a jegyzőköny
veket irja alá és előreláthatóan a jövő hét
végén már vissza is térhet Budapestre.

Más forrásból viszont ugy informálták a
Hétfői Naplót, hogy a miniszterelnök párizsi
utazásának a jegyzőkönyvek aláírásán kívül
egyéb célja is van:
■ nagy állami beruházó kölcsön felvé
telének az előkészítése.
Kormánykörökben ugy tudják, hogy a
nagy kölcsön felvételére nyáron kerül sor,
Ezt a kölcsönt kizárólag produktív beruhá
zásokra akarja fordítani a kormány.

Tardieu francia miniszterelnök megbetegedett
Párizs, február 16.
(Saját tudósítónk távirata.) Tardieu fran
cia miniszterelnök spanyolnáthában megbe
tegedett és kénytelen az ágyat őrizni. Mór
pénteken este Londonból való visszaérkezé
sekor Tardicunél betegségi tünetek mutat
koztak, ez azonban nem akadályozta meg a
miniszterelnököt abban, hogy a szombati
nap legnagyobb részét a belügyminisztérium
ban levő dolgozószobájában töltse és több
minisztertársával tanácskozzék. Ugyancsak
szombaton kihallgc,áson jelent meg Tardieu
Doumerguc köztársasági elnöknél, akivel a

politikai helyzetrő' tanácskozott. Amikor M
kihallgatásról visszaérkezett a belügyminisz
tériumba, Tardieu már annyira kimerültnek
érezte magát, hogy ágynak dőlt és orvosát
hivatta, aki több napi teljes pihenést aján
lott a miniszterelnöknek.
A vasárnap délelőtt kiadott jelentés Tardieu megbetegedéséről beszámol arról, hogy]
Tardieu
spanyolnáthában

megbetegedett és a betegséget komplikálja
■ gégefő gyulladása.
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Tavasszal bocsátja ki a baseli
bank az optánsügyi kötvényeket
A Hétfői Napló tudósitóiának jelentést a párizsi értekezletekről

Párizs, február 16.
Vasárnapra kitűnt, hogy a Párizsban
megindult nemzetközi tárgyalások mindtöbb
éa több fontos részletkérdést tartalmaznak,
amelyek megoldása előreláthatólag még jó
időt fog igénybe venni
Minden remény
megvan ahhoz, hogy azokat a fontos kér
déseket, amelyeknek elvbeli alapjait Hágá
ban meghatározták, itt most teljes részle
tességgel letárgyalják. Mértékadó helyen ki
jelentették a Hétfő! Napló párizsi munka
társának, hogy
a párizsi tárgyalások befejezése után
megkezdik a Baselben felállítandó Nem
zetközi Bank szervezési munkálatait Ez
a Nemzetközi Bank, amely ttj nemzetK ’-tf szerv lesz, s amelyben Magyaror
szág delegátusa Is helyet foglal, előre
láthatólag még a tavasszal kibocsátja
az optáns-Ugy rendezése céljából kreá
landó kötvényeket
Párizsban egyébként a magyar delegáció
Gál Jenő dr.
XValko Lajos külügyminiszter vezetése alatt,
a közszellem megváltozását tartja szükségesnek nap-nap után állandó tanácskozásokat foly
Magyarországon. Meggyőződéssé kell tenni, tat s legutóbb több részletügy beható meg
hogy itt csak egy osztálynak van jogosultsága,
vitatása céljából
a dolgozó emberek osztályának.
értekezletet tartott Korányt Frigyes báró
Dródy Eruőné,
a demokrata asszonyok nevében beszélt. Há
rom rettenetes bilincset hordunk: a szegénysé
get, ■ bürokráciát és a gazdasági npomoruságot.
Le kell rázni mind a hármat és ebben a férfiak
nak nagy segítségükre lehetnek a nők.

Kiirtjuk a városházi panamákat

— mondották a demokraták vasárnapi gyűlésén,
ahol a munkanélküli munkaadókról és a készülő
adórazziáról beszéltek a szónokok
A régi képviselőházban vasárnap délelőtt 10
órakor a Demokrata Zárt nagyarányú nyilvános
gyűlést tartott. A gyűlés résztvevőivel megtelt
a hatalmai terem.Roskadásiy megteltek a kur
tátok s a folyosókon és az utcán is sokan szo
rongtak. Ott volt Vázsonyi Vilmosné is, Nagy
Vince nyugalmazott belügyminiszter és a de
mokratapárti fővárosi törvényhatósági bizott
sági tagok teljes számban.
Pető Ernő dr. az összehívók nevében javaaolu, hogy elnöklésre kérjék fel
Bródy Ernőt
Éljenzés fogadta Bródyt, amikor az elnöki szé
ket elfoglalta.
— A munkásság képviselői a munkanélküli
munkásokért harcolnak, — mondta — mi
a munkanélküli munkaadók
érdekében dolgozunk. Szólt ezután arról, hogy
Angliából hozatott a földművelésügyi kormány
két apaznént. Erre van pénz. Követelünk ar em
bereknek legalább olyan elbánást, mint amilyen
■ Ionoknak jut.
Kevesebb terhet, több Jogot,
*M> szabadságot éa igazságot követelünk.
Utána
Pakots József
•razággyülési képviselő beszélt éa szóvátelte,
kogv as ellenzéktől kért a miniszterelnök gaz
dasági programot.
— Megadjuk neki — mondotta,
tegye mindennek *a ellenkezőjét, amit eddig
tett.
▼áuonyt János dr.
a harWIncévesek korosztálya nevében szólalt
lel. As optánsügyben felveti a kérdést,
ml lesz a badlkölcsönökkel.
• fővárosi kölcsönkölvényekkcl, a biztosítot
takkal, a záloglevelekkel én as árvák pénzével.

Fábián Béla
a taxiügyet és a Baszkári tárgyalja. — Harcot
kel) itt folytatnunk s ennek a harcnak még
csak az elején vagyunk. De az eredménye most
sem lehet más, amint az, hogy a városházáról
kiirtjuk a panamákat. Vannak nyugdíjas tiszt
viselők, akik aktív szolgálatban állnak. A for
galmi ellenőrök közöli is vannak tisztviselők,
akik
két címen húznak fizetést, míg a keres
kedők, akiket ellenőriznek, tönkremennek,
vagy öngyilkosok lesznek.
Nemcsak a Beszkárt, hanem a közüzemek igaz
gatóinak a fizetését is meg kell vizsgálni
Szólt azután arról, hogy
Budapesten forgalmi adó razziát terveznek,
mégpedig nem is fővárosi adóellenőrökkel, ha
nem vidékiekkel. Reméli, hogy ennek a ténynek
a puszta felemlitése elegendő lesz arra, hogy a
pénzügyminiszter kijelentse, hogy nem volt
szándékában ilyen razziákat tartani.
A hallgatóság a beszédeket lelkes tapssal kí
sérte. Fábián Béla beszéde után az elnök be
zárta az ülést és a közönség rendben hagyta cl
az üléstermet. Kint az utcán, a Sándor-utcában
is, a Muzeum-körulon is, egész a Rákóczi-ut
elejéig, hangosan tüntetett a képviselők mellett.

Costes és Codos pilóták uj távol
sági és tartamrekordot értek el
Párizs, február KJ.
hogy
(Saját tudásitónk távirata.) Cortcs és
leverjék a távolsági, a gyorsasági és ax
Codos, a két kiváló francia pilóta, szomba
Időtartam-rekordot
ton délután 4 óra 07 perckor felszálltak.
2000 és 5000 kilométeren ezer kilogramm
hasznosteherrcl. Ezeket a rekordokat eddig
német repülök tartották.
A francia repülők startja igen jó! sikerült
és gépjük már az első 250 kilométert 1 óra
15 percben tette meg. Az első ezer kilo
méteres ut ideje 4 óra 50 perc 26 mp volt.
A rekordjavitási kísérőiéinél használt re
pülőgép ugyanaz, amellyel a viláptávolsági
rekordot állították fel Tsitsikarba való re
pülésükkel és amelyen már több rekordot
sikerült elérniük.
Costcs és Codos aviatikusok ma délelőtt
10 óra 15 perckor fejezték be rekordkísér
letüket. Ezer kilóval megterhelt gépükön 18
óra 1 perc és 20 másodpercig tartózkodtak
a levegőben és összesen 8275 kÜométerl re
pültek be Ez a teljesítmény uj világrekor
dot jelent. Az eddigi rekord 14 óra 23 perc
45 másodperc, illetve 2515 kilométer és 318
méter volt.

Csinos,
köszvényes
fájdalmaknál,

idegzsáháknál, meghűlésből eredd szag
gatásoknál, kimerültségnél, nehéz beteg
ségek utáni lábbadoxásnAI a fájó tagok
bed örzsö lése, kcnegelése, makacsahb ese
tekben pedig hosszantartó, erőteljes gyú
rása (masszírozása) a valódi lllnna
aósborsiesMel gyors enyhülést nyújt a
szenvedőknek; csillapítja, majd rövide
sen megszünteti
a
fájdalmakat, fel
frissíti a vérkeringést; a bőrt egészséges
működésre serkenti a az eg»sz közérrést
előnyösen megváltoztatja.
Arak:
1 kis Üveg........................................ P 1.16
1 közép üveg................................... P 8.20
1 nagy üveg
......................... . P (1.40

Csontos Mihály
rendőri kihallgatták
a rendőrkórházban
Csontos Mihály rendőr még mindig sú
lyos állapotban fekszik a rendörkórházbnn.
Csontos Mihályt vasárnap a rendőrség ki
hallgatta s a szerencsétlen rendőr kihallga
tása során előadta a tragikus szerencsétlen
ség összes részleteit. Elmondotta vallomásá
ban a rendőr, hogy a legudvariasabban szó
lította fel a feldühödött embert igazolásra,
mire Mara János dr. oly hirtelen rán
totta elő a revolverét, hogy nem volt
Ideje as Önvédelemre.
A szerencsétlen rendőr sorsa iránt egyéb
ként vasárnap számoson érdeklődtek a
rmdőr kórházban.
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elnökletével, amely értekezleten réaatvett Hadik János gróf, Kornfeld Pál
báró, a Hitelbank admlnlsztrateur deleguéje, dr. Imréd! Béla, a Nemzeti Bank
igazgatója
és többen mások, iltartózkodó tekintélyes
nevű meghívott személyek.
Külön tanácskozást folytattak Párizsban
az agrárpörök érdekeltjeinek itt levő képvi
selői, dr. Egri Aurél, Frigyes főherceg, dr.
Hajós Kálmán és dr. Pékár Imre József fő
herceg megbízottai, dr. Lakatos Gyula országgyü'ési képviselő, Császár dr., az Al
truista Bank jogtanácsosa, valamint Waldbot Ödön dr. báró.
Általánosságban kialaknlt az a vélemény,
hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök Ide
ér kezése után gyorsabb tempóban lesz
nek folytathatók a még hátralevő nagyfonfosságu tárgyalások.
Lehetséges, hogy még február hó végén si
kerülni fog a hágai, illetőleg a párizsi tár
gyalások végleges befejezése, amely után
természetszerűen a magyar országgyűlés becikkelyezi az Itt hozott határozatokat.

4 tíz év előtti Andrássy-uti
gyilkosság vádlottja

szökött meg tárgyalás közben
a törvényszékről
A csalással vádolt Székely Kálmán pincért, aki
32 hónapig volt lógva azAndrássy-uti gyilkosság
ügyében, nem találja a rendőrség
Székely Kálmán ügynök, volt pincér, aki
1890-ben Nagyváradon születeti és református
vallásu, egésx sereg csalás, sikkasztás és okirat
hamisítás miatt került pénteken a bflnletötörvénysxék elé. A bíróság kihallgatta a vádlot
tat, aki tagadta a vádat. Azt hangoztatta, hogy
egyik üzletfelét sem csapta be és általában
ártatlannak mondotta magát. Utána a sértettek
kihallgatására került a sor, akik viszont a sze
mébe mondták Székely Kálmánnak, hogyan
csapta be őküt és csalta ki tőlük a legfurfan3osabb mesével pénzüket. Jelentéktelen, minennapi bűnügynek nézett ki a tárgyalás, amíg
Flórián János dr. tanácselnök szünetet nem
rendelt el.
...
A szünet után ugyanis nem tudták folytatni
a tárgyalást, mert közben Székely Kálmán el
tűnt a törvényszék épületéből. A becsapott em
berek autón siettek Székely Kálmán Rákócziut 59. szám alatt levő lakására, hogy a csalót
sajátkezűén csípjék fülön, de elkéstek. Székely
Kálmán tiz perccel megelőzte üldözőit, feltörte
bezárt lakását, egy táskába begyömöszölte leg
szükségesebb holmiját és ijedten futott el hazul
ról. A megkárosított emberek csalódottan je
lentették azután a törvényszékre visszamenve,
hogy Székely Kálmán megszökött.

A tíz év előtti Andrássy-

uti gyilkosság

A csalási Ügy iratai között semmi nyoma
sincs és Székely Kálmán erkölcsi bizonyítványa
sem tünteti föl, hogy milyen nagy érdeklődési
keltő gyilkosság! ügy középpontjában. állott
nyolc-kilenc évvel ezelőtt. Az Andrássy-uti gyil
kosság volt a zavaros 1920-as esztendő bűn
ügyeinek egyik, műig is felderítetlen eseménye.
1920 őszén, az Andrássy-ui 89. számú házban
egy vasárnap este meggyilkolva találták özv.
Brcitner Józsefnél, aki leányával és vejével a
Palermo-kávéház Stein nevű ruhatárosával, la
kott együtt. Síéin és a felesége vasárnap a késő
éjjeli órákban (érlek haza és legnagyobb meg
lepetésükre a lakást nyitva találták. A villanyt
felcsavarva, megdöbbentő látvány tárult sze
mük elé: vérbefagyba feküdt a szoba közepén
az öreg Breitnerné, és fején hatalmas seb táton
gott, a lakás pedig teljesen fel volt dúlva.
Brellnerné már halott volt — a gyilkos baltá
val verte agyon — a szekrények pedig minden
értéktől ki voltak fosztva.
A rendőrség még az éjjeli órákban meg
kezdte a nyomozást. A rendőrorvos megálla
pítása szerint a lakásban egyedül tartózkodó
öregasszonyt délután öt és hat óra között gyil
kolhatták meg.
Kihallgatták Breitnerné szomszédait, de a ház
lakói nem tudtak olyan felvilágosítást adni,
ami a nyomozás szempontjából lényeges lelt
volna, a helyszínen pedig semmiféle bűnjelet
nem találtak. Másnap délelőtt azután jelent
kezett az egyik lakó a rendőrségen és bejelealetle, hogy tizenkét éves leánya felvilágosítást
tud adni a gyilkosról. A kisleány elmondotta,
hogy özvegy Rreitner Józsefné cigarettatöltéssel foglalkozott és pincérek, cigarettaárusok
gyakran jártak hozzá üzleti ügyekben. Látta,
hogy délután Öt órakor, amikor elment hazul
ról, Breitnerné egy katonaposzlóból készült
hosszúkabátos férfit engedett be lakásába és ő
ezt az embert máskor is látta már Brcilneméhoz menni. A kabátnak a leányka szerint há
tul csatija volt és ez fogta össze a ráncokat. A
szomélyleirás alapján kutatni kezdtek, és meg
állapították, hogy az adatok rálllenek egy rovottmullu pincérre, Székely Kálmánra, akt üzleti
összeköttetésben állott tireitnernével. Keresni

kezdték Székely Kálmánt, de nem találták,
mert a gyilkosságot követő napon, hétfőn reg
gel, szabályszerű útlevéllel elutazott Losoncra.
Székely Kálmán ellen elfogatóparancsot adtak ki és néhány nap múlva a pincér önként
jelentkezett. Egy héttel az Andrássy-uti gyil
kosság után telefonon felhívták a főkapitány
ságot.
— Itt a körözött Székely Kálmán beszél, —mondta a telefonáló a központi ügyelet vezfctőjének. — Hallottam, hogy engem gyanúsítanak
Breitnerné meggyilkolásával.
Nekem
nincs
semmi félnivalóm, ártatlan vagyok és egy órán
belül személyesen jelentkezni fogok.
Székely Kálmán egy óra múlva tényleg jelent
kezett a rendőrségen, ahol azonnal letartóz
tatták. A pincér tagadta a gyilkosságot és pon
tosan elmondta, merre járt az Andráissy-uli
gyilkosság idejében. Egy barátjával Budafokon
borozott a kora délutáni órákban, majd ugyan
ezzel a barátjával egészen este hét óráig a Newyork-kávéházban kártyázott.
Két és fél évig ült vizsgálati fogságban Szé
kely Kálmán, mig végül 1923 nyarán főlárgyalásra került az Andrássy-uti gyilkosság ügye.
A bünlelőtörvényszék napokon keresztül tár
gyalta a gyilkossággal vádolt pincér bűnügyét,
aki körömszakadláig tagadott. A tanuk részben
igazolták Székely Kálmán alibijét, részben pe
dig lerhelően vallottak. A kisleány nem tudta
egészen határozottan felismerni az öregasszony
vasárnap délutáni látogatóját, a csattog katona
poszlóból készült kabátot azonban nagyon is
merősnek mondotta.
Az ügyész halálbüntetést kért végül, Léhdrt
Béla dr. védő pedig fölmentő ítéletet, mert nem
látta bizonyítottnak a vádat Az Izgalmas bűn
ügy végül Székely Kálmán fölmentésével vég
ződött. A bíróság a bizonyítékok elégtelensége
cimén mentette föl Székely Kálmánt és helyezte
harminckét hónapi fogság után ismét szabad
lábra
A fölmentő Ítéletet utóbb a Tábla, majd a
Kúria is helybenhagyta. Amikor a fölmentét
jogerős lett. Székely Kálmán az-ártatlanul fog
ságban töltött 32 hónapért kártérilésl kért. A
Kúria a kártérilési kérelmet elutasította, azzal
nz indokolással, hogy nem volt teljesen alap
talan a Székely Kálmán elleni eljárás, mert
csak a megnyugtató bizonyítékok elégtelensége
miatt mentették fői.

kz ellesett párbeszéd
Évekig nem látta senki sem az akasztóiétól
megmenekült, züllött pincért, mig most a csalá
sok miatt ismét bíróság elé nem kerüli. Ez a
tárgyalás is csöndben folyt volna talán le, ha
a rovotlmullu pincér nem hallott volna meg a
tárgyalási szünet közben egy párbeszédet.
— Ez az ember ne verje a mellét, hogy 6
Ilyen, meg olyan becsületes —, mondta a folyo
són az egyik károsult, aki nem vette észre,
hogy Székely Kálmán mögötte áll.
— Miért? — érdeklődött egy másik becsapott
ember.
— Mert itt nem Is tudnak az Andrdssy-ati
gyilkosságról. Szünet utón engem hallgatnak ki,
de én majd világosságot derítek erre a kinyo
mó tatlan gyilkosságra .
Székely Kálmán összerezzent e szavak halla
tára és... megszökött. Nyilván megijedi áltól,
hogy szóbahozzák azt a szörnyű bűnügyet,
amelynek végzetesnek látszó következménye!
alól egyszer már sikerült kiszabadulnia.
A rendőrség pedig most keresi a csalói, aki
nek a lelkiismeretéi talán mégis terhelik na
gyobb bűnök U.
K. K.
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erőt Zichy, István ellen
KDrüzcleuelet adtak ál vasárnap
jogtalan eltulajdonítás miatt keresik a fővárosból eltűnt grotoi
Nagy feltűnést keltő elfogatóparancsot
bocsátottak ki vasárnap délelőtt a bűnügyi
hatóságok. A budapesti törvényszék vasár
nap délelőtt küldte át a budapesti főkapi
tányságra a körözölevelet, amelyet a Buda
pesten is jólismert és sokat szerepelt
Zichy István gróf 41 éves magánzó ellen
bocsátottak ki Jogtalan eltulajdonítás
vétsége elmén.
Gróf Zichy István, aki nőtlen ember, né
hány évvel ezelőtt a Zeuner János és társa
bankbizományi céggel állott szoros üzleti
összeköttetésben, még pedig oly módon,
hogy a Nádor-utca 14. szám alatt lévő Zeuner és Társa betéti társaságnak kültagja
volt. A bankbizományi cég, amely időköz
ben felszámolt, a konjunktúra idején igen
tekintélyes forgalmat bonyolított le rész
vényüzletekben.
Gróf Zichy István össze
köttetéseivel igen hathatósan támogatta a
bankbizományi céget, melynél igen előkelő
és nagyszámú üzletfelek kamatoztatták be
tétjeiket és bonyolították le különféle rész
vényüzleteiket.
A fiatal Zichy János gróf, aki közvetlen
összeköttetést is tartott fenn a bankbizo
mányi cég előkelő ügyfeleivel,
gyakran vet át a betéti társaság részére
nagy készpénzösszegeket

és kezelés céljára különféle részvényeket.
Amikor a tőzsdei válság következtében a
kisebb bankbizományi irodák súlyos nehéz
ségekbe jutottak, a Zeuner József és Társa
cég is kénytelen volt betéti társaságát likvi
dálni. Ekkor derült ki, hogy feltűnő nagy
luányok mutatkoznak ugy a pénzletétek,
mint a kezelésre átadott részvénypakettek
terén. És kiderült az is, hogy ezek a nagy
összegű készpénzek és nagy összegekre rugó
részvénypakettek
gróf Zichy István kezén tűntek el.
Az ügyből kifolyólag nagyszabású nyo
mozás
indult meg a főkapitányságon,
amelynek során alapos gyanú merült fel ar
ra, hogy gróf Zichy István valóban eltulaj
donította a rovására irt összegeket és érté
keket. Az eljárás folyamán kihallgatás cél
jából elő is akarták állítani a budai lakásá
ról a főkapitányságra gróf Zichy Istvánt,
aki azonban kötelezettségeinek teljesítése és
a felelősségrevonás elöl, a jelek szerint,
külföldre utazott.
A nyomozás befejezése után a rendőrség
előterjesztésére a budapesti királyi büntető
törvényszék most kiadta az elfogatóparan
csőt, amelynek alapján ugy belföldön, mint
külföldön igyekeznek majd a rendőri hatóságok kézrekeriteni az eltűnt grófot.

Sternheim Ede ismert 68 éves
pesti kávés veronállal meg
mérgezte magát
Búcsúlevelében a szomorú gazdasági viszonyokat
okoíja öngyilkosságáért
A kávéházi válság, amely a pesti kávés
fronton az utóbbi hetekben sorozatos ön
gyilkosságokat váltott ki, most újabb áldo
zatot követelt. A pesti kávésdinasztia egyik
legrégibb tagja:
Sternheim Ede bajnokutcai lakásán ve
ronállal meginérgcztc magát.
A Kör és a Westend kávéházak tulajdonosai
után most Sternheim bácsi akart megválni
az élettől, aki hatvannyolc esztendős korá
ban is fiatalos életkedvvel é« törhetetlen
ambícióval dolgozott. Sternheim Edének
azelőtt Kassán és Pozsonyban volt vendég
lője és kávéháza, majd Budapestre került,
ahol sokáig a Keleti pályaudvar vendéglőjét
bérelte, azután egy Aréna-uti kávéház tu
lajdonosa lett. Egy esztendővel ezelőtt ezt az
üzletet is eladta és azóta feleségével együtt
szerény visszavonultságban élt. Az volt a
terve, hogy
a kávéháza eladásából szerzett pénzből
újabb üzletet vásárol magának.
Ez a szándéka azonban nem valósulhatott
meg, mert a kis tőke a bollbérek állandó
emelkedése mellett nem volt elegendő uj
egzisztencia alapítására.
A rettenetes gazdasági helyzet, de főleg a

kávésipar sorozatos katasztrófái nagyon le
hangolták az öreg pesti kávést. Feleségé
nek több ízben panaszkodott, hogy
nem bírja elviselni a mai viszonyokat
és egy szép napon majd ő is elmegy Katona
Kálmán után. Felesége és hozzátartozói
igyekeztek megvigasztalni az öreg urat, aki
látszólag meg is nyugodott, ugy hogy
szombaton délután néhány órára egye
dül is hagyták a lakásban.
Mire azonban felesége visszatért,
férjét a hálószobában, a pamlagon fekve,
habzó szájjal, eszméletlenül találta.
Természetesen azonnal orvost hívtak, aki
megállapította, hogy az idős kávés veronál
lal mérgezte meg magát.
A szoba asztalán búcsúlevelet találtak,
amelyben Sternheim elbúcsúzik hozzátarto
zóitól és
végzetes tette okául a mai szomorú gaz
dasági viszonyokat jelöli meg.
Az életunt kávést családja az egyik közeli
ligeti szanatóriumba szállíttatta. K‘r. orvosok
remélik, hogyha különösebb komplikáció
nem következik be, ugy az öngyilkost sike
rül megmenteni az életnek.

Három nagyobb betörést
követtek el vasárnap éjjel
a fővárosban
Kifosztották egy orvos lakását és rendelőjét is
Vasárnapra virradó éjszaka három nagy
szabású betörés történt a főváros területén.
Két lakást és egy szabóüzletet fosztottak ki
a betörök és mind a három helyen
nagy és értékes zsákmányt ejtettek.
Az első betörés dr. fíóth Tibor Deák Fe
renc utca 15. szám alatti lakásán történt.
Az orvos édesanyjával szombaton színház
ban volt és amikor előadás utón 1 óra táj
ban hazatértek, elsöemeleti lakásuk lépcső
házi ajtaját nyitva, a lakást pedig a szó
szoros értelmében
felforgatva és kifosztva találták.
A betörök, akik rendkívül alapos munkát
végeztek, a négyszobás lakás minden szo

báját és az orvosi rendelőt is felforgatták,
minden szekrényt, fiókot feltörlek, sőt még
az orvosi rendelő műszereit sem kímélték,
több mint harmincezer pengő értékű
ékszert, ezüst és aranynemüt, ruhát, bun
dát, orvosi műszert és egyéb értékes tárgyat
vittek el magukkal. A lakás kifosztását két
ségtelenül már kapuzárás előtt befejezték és
tiz óra előtt a lépcsőházi ajtón keresztül
feltűnés nélkül eltávoztak.
A másik lakásbetörés a Klotild-utca 10/c.
számú ház II. emelet 5. számú lakásban
történt, amelyben Szendrői Sándor gyári
képviselő lakik. A házbeliek távollétél>en a
betörők álkulccsal hatoltak be a lakásba,,
amelyből körülbelül 5000 pengő értékű ék
szer! és ruhaneműt viltek el.
A harmadik betörés .Mezei Ignác szabó
mesternek a Déri-utca 16. szám alatti szabómühelyében történt. A betörök felfeszitették az üzlet redőnyét és ugy hatoltak be
a műhelybe, amelyben
16 uj férfiöltöny
várt a vasárnap délelőtti leszállításra. A be
törők mind a tizenhat vadonatúj ruhát,
azonkívül pedig nagyobb mennyiségű fel
dolgozatlan szövelanyngot is elviltek ma
gukkal, úgyhogy valósággal kifosztották a
szabómü helyt.
A rendőrség mind a három betörés ügyé
ben erélyes nyomozást indított.
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vesz srészf február 15«24~á£
az crsxá^cs

Különös figyelmébe ajánljuk ezt a nagyszabású
kirakatversenyt, amelyben az egész ország legelső
divatárukereskedői részt vesznek. Nemcsak rend
kívül dekoratív hatású Goldberger-Bemberg
szöveteink:

PARISETTE
CREPE PASTORALE
CREPE GERMAINE
GOLDECHINE-GOLDONA
MOUSSELINE AMOURETTE
fogják tetszését megnyerni, hanem a kirakattervezők
újszerű művészete is.
A KIRAKAT VERSENY DIJAI A KŐVETKEZŐK,
Az üzlettulajdonos azámíra

A kirakatrendező számára

I. díj ....
I. díj . . . 2000 P
II. d- . . . 1000 P
II. díj ....
III. díj . . . 500 P III. díj ....
további 15 díj á2OO P további 15 díj á
összesen tehát 9000 P

SOO P

300 P
200 P
1OO P

továbbá arany, ezüst és bronz Goldberger-Bemberg
plakettek.

GOLDBERGER SÁM. F. ÉS FIAI R.T.

Másodszor is meglopta
áldozatát az elfogott tolvajnő
Egy furfangos szélhámosnő vakmerő zsebtolvajlása
Békeffi Andrásnéuak, egy gazdatiszt fele
ségének Lövőház-utca 28. szám alatti laká
sán egy jól öltözött nő jelent meg, hogy
megtekintse az ott hirdetett albérleti szobát.
A szoba nem felelt meg at ismeretlen nő
igényeinek és onnan rövid idő múlva el is
távozott. Csakhamar kiderült azonban, hogy
a lakás megtekintésének ürügye alatt egy
négyszáz pengős aranyórát vitt el magával
Békeffi Andrásné bűnvádi följelentést tett
az ismeretlen nő ellen, de a nyomozás nem
járt eredménnyel. Szombaton délután az
után váratlan fordulat állott be az ügyben.
Békeffi Andrásné a Kossuth Lajos-utcában
felismerte a nála járt hölgyet, aki ez alka
lommal is
elegánsan volt öltözve
és aki kétségbeesetten kezdett könyörögni
Békeffi Andrásnénak, hogy ne adja át a
rendőrnek, sürgősen viszaadja az órát,
amelyet
valóban 6 lopott el
s amelyet elajándékozott sógorának, a Wesselénvi-utca 13. szám alatt lévő köfszergyár
vezérigazgató jónak.
Békeffi Andrásné megsajnálta a kezeit
kétségbeesetten tördelő asszonyt, aki azt
mondotta:
— Sógorom természetesen nem tudja,
hogy lopott aranyórát ajándékoztam neki.
Most azonnal odamegyünk a Wesselényiutcába, visszakérem az órát és nagyon ké
rem, tekintse meg nem történtnek nz esetet.
Tnxiba szálltak, odnhnjtattak a Wesse
lényi-utca 13. számú ház elé, ahol valóban
van egy kötszergyár. Amikor nz autó meg
állt, az ismeretlen nő arra kérte Békeffi
Andrásnét, hogy ne menjen be vele a köt

szergyárba, mert nem akarja, hogy sógora
megtudja, voltaképpen miről van szó. Békeffi Andrásné azt mondotta:
— Hiszek magának, de adjon valami biz
tosítékot
— Itt van az útlevelem, — mondotta az
asszony — ha szökni akarnék, ezzel az ok
mánnyal úgyis kiszolgáltattam magamat.
Reich Johanna — erre a névre szólt a
Békeffinének átadott útlevél — be is ment a
kötszergyárba, de egymásután múltak a
percek, öt perc, tiz perc, negyedóra, még min
dig nem jött vissza. Békeffiné ekkor már
elvesztette türelmét, bement a kötszer
gyárba és a vezérigazgatót kereste, aki’
azonban semmit sem tudott Reich Johanná
ról, kijelentette, hogy

neki egyáltalán nincs sógornői.
és csakhamar kiderült, hogy az ügyes szél
hámosnő a kötszergyár egyik ajtaján be
ment és a másik ajtaján rögtön el is távo
zott.
Ár. igazi meglepetés azonban csak most
következett. Békeffi Andrásné ki akarta
fizetni a taxit és nagy megdöbbenéssel álla
pította meg. hogy
■ kézitáskájából eltűnt 45 pengője.
A rendkívül ügyes tolvajnő másodszor ü
meglopta Békeffi Andrásnét. Ezúttal a taxi
ban.
A kétszeresen megkárosított gazdatiszt fe
lesége a főkapitányságon beszolgáltatta nz
útlevelet, amely Reich Johanna hivatal
nokod nevére szól, de amely már régen ér
vényét vesztette. De miután a benne levő
fényképen valóban a tolvajnő fényképe
van, a rendőrség legalább tudja, hogy tulaj»
dobképpen kit kell keresnie
*
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eo Kilométeres sebességgel
rohant eggmasnaK Két autó

HA BÉRELNI AKAR

A hé! kocsi pozűoriáuá tsrl
Vasárnap délelőtt riasztó hírek terjedlek
•I a fővárosban egy rendkiuül sulyos kimé
netelú autókarambolról, nntely a Budapest—
bécsi országúton a 18. jelzésű kilométerkő
nél történt éa amelynek
következtében
mindkét autó összes utasai súlyosan megtérültek volna. A hirek szerint u Budapest
ről Bécs felé haladó egyik autót Fűzesséry
István földbirtokos vezette és az ö kocsijá
ban György nevű fián kívül Jació Győző
műszaki főtanácsos és Hahn József műépí
tész ültek. A velük szemben jövő autóban
pedig Kovács József építészmérnök igyeke
zett Budapest felé. Az első hirek szerint az
utasok mindegyike rendkiuül súlyosan meg
sérült.
A Hétfői Napló munkatársa beszélgetést
folytatott Fűzesséry István földbirtokossal,
aki elmondotta, hogy
a karambol valóban megtörtént.

Körülbelül 80 kilométeres sebességgel ve
zette kocsiját, amikor szembejött vele Ko
vács József építészmérnök autója, amelyet
u soíTőr szabálytalanul, a baloldal helyett a
jobboldalon vezetett. A kitérés lehetetlenné
vált, a síkos utón mindkét gépkocsi meg is
csúszott, úgyhogy

Budapest szociáldemokrata munkássága
vasárnap délután kegyelctes emlékünnepséggcl áldozott két mártírja: Somogyi Béla
és Bacsó Béla emlékének a Kercpcsi-temetőben. A szociáldemokrata párt különösen
széles keretek között emlékezik meg az idén
Somogyi Béla és Bacsó halálának évforduló
járól. mert
ma éppen Hz éve,
hogy o Népszava szerkesztőjét és egyik mun
katársát meggyilkolták.
A Kerepesi-temetőbcn vasárnap lefolyt
ünnepségen
mintegy öl-hatezer szervezett munkás
vett résit,

akik a legnagyobb rendben vonultak fel a
kél sírhoz. A főkapitány által engedélyezett
emlékünnephez természetesen nagyszámú
rendörlegénuségct is vezényeltek ki. akik az
ut két oldalán kordont vonva helyezkedtek
el. Miután azonban semmiféle rendzavarás
nem történt, a rendőrök beavatkozására nem
volt szükség.
Három óra után néhány perccel kezdődött
meg az ünnepség a dalárda énekével, amely
Után a szavalókórus adott elő kél verset. Az
ünnepség egyetlen szónoka Kabók Lajos
országgyűlési képviselő volt, aki miután a
párt vörösszalagos koszorújával megkoszo
rúzta a kél meggyilkolt vezér sírjál, foga
dalmat tctl, hogy a szociáldemokraták nem

előkelő

földszinti

szalónt «>» irodai

üzieiJie’yls^se!

a félemeleten
IV., VAcl-utca 17.

V„ Vörösmarty tér 3.

nagyforgalmu
utcai vagy udvari

boiíheivÉsüse!

a V, Vilmos császár-ut 5.
vagy V., Szent István-iér ltí. sz. a.

mindkét autó körülbelül 80 kllométerea
sebességgel rohant egymásnak.

Mindkét automobil a szó szoros értelmében
pozdorjává tört és az automobilizmus törté
netében szinte egyedülálló eset, hogy az
utasok közül egyetlenegy sem sebesült megMindössze Uahn József műépítésznek a bo
kája nyomódott össze, de ez sem volt sebesülésszerü. Egy másik autóval a veszedel
mes karambol összes szereplői visszajöttek
Budapestre, kivéve Kovács építész sofTőrjét,
akit a csendőrök őrizetbe vettek.

A munkásság temetői gyász
ünnepe Somogyi és Bacsó
halálának tízéves évfordulóján

Budapest, >939 ftbrnfc ff.

3 4 szoba hallos

lahásl
a város szivében

V„ Vilmos császár-ut 5. sz.

félemeleti

hoivísdsei
en-gros
üzlet részére V., Vilmos es&sz&r-ut 7.
3 és 4 szobás hallos

lakost
a jó levegős

VU., Damjanich-utca 40 és 42. sz. a.
kertes bérpalotában,

akkor tekintse meg az önt érdeklő helyiséget
éa forduljon dr. Heín István ügyvédi irodájához <Tel.: 801-88.
V., Vörö8marty-tér 3. IV. em. 0—3 között

fedezetül lekötött kinnlévőségcket
Goldstein már rég fölvette
s ar állítólagos adósok is valamennyien ki
elégítették számlájukat. A megkárosított hi
telezők ezután a rendőrséghez fordultak s
hitelezési csalás elmén bűnvádi feljelen
tést tettek Goldstein ellen.
A
rendőrség megindilotta a nyomozást s be
nyugszanak, amíg a gyilkosság részletei tisz
tázva nincsenek és a gyilkosok nem állnak idézték Goldsteint a főkapitányságra, majd
detektiveket küldtek a Fáik Miksa utca 12.
biráik elé.
— Somogyi Béla éa Bacsó Béla orv legyll- szám alatt levő lakására. Ekkor derült ki,
kolásával a pártot és a pártmozgalmat akar
ták eltenni láb alól, — folytatta Kabók be
szédét. — A párt azonban csak megerősödött
a szenvedésekben és haladt tovább előre
kitűzött utján.
A szónok bejelentette még, hogy
a tizedik évfordulóra a szociáldemokrata
párt sírkövet állít két mártírja sírjára
és az emlékkő hirdeti majd a párt többi, is
meretlen mártírjának emlékét is.
Kabók Lajos beszéde után a gyászünnep
Egv hankeiton KOvaiték
ség véget is ért és
Grác, február 16.
a megjelent munkásság ugyanolyan
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Grácban
rendben, mint ahogy érkezett, kivonult
az utóbbi napokban majdnem megismétlő
a temetőből
és hamarosan szétoszlott a főváros forgal dött a Párizsban oly nagy port felvert Kútjcpou>-eset. Ezúttal
masabb útvonalain.
a Grácban élő orosz emigránsok veze
A Kerepesi-tenietöben lefolyt gyászünnep
tője, Kuschnyr tábornok ellen köveitek
ségen kívül a szociáldemokrata párt amellett,
el hír szerint merényletet.
hogy hétfőn és kedden sorozatos Somogyi—
Bacsó-emlékgyűléseket rendez, több helyen Az igen különös körülmények között elköve
már vasárnap Is gyászünnepségeket tartott. tett merénylet egy estélyen zajlott le,
így vasárnap este a borbélyok szakszerveze amelyre az orosz tábornok is hivatalos volt.
télten, ahol Brcsztovszky Ede, Cinkotán, A bankett rendezői napokkal előbb névtelen
ahol Knur Pálné, Kaposvárott, ahol Pál Já leveleket kaptak, hogy az estélyen meg fog
nos, Székesfehérváron, ahol Mónus Illés, vé ják kísérelni az emigráns tábornok elpusz
gül pedig Debrecenben, ahol Holló János títását, éppen ezért
méltatták a mai nap jelentőségét.
■ közben értesített gráci rendőrség szá
a

hogy
a kereskedő megszökött Budapestről.
Ezekután bocsátotta ki a vizsgálóbíró Gold
stein ellen az elfogatóparancsot. A megkáro
sított hitelezők között legnagyobb összeggel
a Garancia Bank és a Malomipari Részvény
társaság van érdekelve, de ezenkivül több
vállalat bocsátott kisebb-nagyobb összege
ket rendelkezésére a megszökött kereskedő
nek. Goldstein körözését
elrendelték az
egész országban.

Mérgezett tűvel megszűrték
az emigráns oroszok
gráci vezérét

Köröző levelet adtak ki
Goldstein Ede kereskedő ellen,

mos detektívet és rendőrtisztet küldött
a bankettra.
Az estély látszólag a legnyugodtabb keretek
között folyt le és Kuschnyr tábornok sértet
lenül távozhatott onnan. Egy nappal ké
sőbb mégis ágynak esett és az orvosi vizs-

el ellene a merényletei
gálát azt állapította meg, hogy
minden valószínűség szerint a generálist
mérgezett tűvel szúrták meg a kezén.
Sérülése azután vérmérgezést okozott, de
miután a bajt idejekorán felismerték, komo
lyabb komplikációk nem következtek be. Az
orosz tábornok előadása szerint nem gyana
kodhat senkire, mert
a banketten rengeteg emberrel fogott
kezet
és igy nem tudja megálJapitani, vájjon ki
volt az, aki a mérgezett tűvel megsebesítette.
Növeli az eset titokzatosságát az a nyilat,
kozat, amelyet viszont Truveczky Nikolaj,
Bécsben élő orosz nagyherceg tett. Eszerint
5 nem ismeri az állítólagos gráci emigráns
vezért, aki
egyszer tábornoknak, máskor pedig
volt cári belügyminiszternek adja ki
magát,
de mindezekre vonatkozóan semmiféle hitelt
érdemlő dokumentumot produkálná nem tud.

aki nagyösszegü adósságok hátra
Rendőri rádió utján kért a vidéki kapitányságoktól
hagyása után megszökött Budapestről
sürgős felvilágosilást a rendőrség

A vizsgálóbíró vasárnap elfogatóparan
csot adott ki Goldstein Ede Andrássy-uli
posztók crcskcdö ellen, aki ar ellene tett
bűnvádi följelentések elől megszökött. Gold'
steinnek az Andrássy-ut 2. számú házban
van posztó- és függönyáru üzlete, amelv az
utóbbi időkig szépen prosperált. Legutóbb
azonban a kereskedő fizetési zavarokba ju
tott s hogy valamiképpen rendezze adóssá
gán.
nagyobb összegű kölcsönöket vett föl.

A hitelezők, miután betekintették az üzleti
könyvekbe, biztosítékul lekötötték ezeket az
állítólagos kinnlévőségcket, majd folyósítot
tuk a kölcsönöket.
Amikor a kölcsönösszegek első részletei
nek visszafizetésére került volna a sor, Goldscin nem tudott eleget tenni kötelezettségé
nek, mire a hitelezők az üzleti könyvek
alapján a kűnnlévöségekből akarták kielé
gíteni magukat. Csakhamar kiderült azon
ban, hogy

Világitó házszámokkal végigcsalta az egész országot
Lukács Lajos 28 éves tiszviselőt, Angyal
Ignác vállalatának világitó házszámtáblák
terjesztésével
foglalkozó alkalmazottját a
mull esztendőben 34 rendbeli csalás miatt
nyolc hónapi börtönre ítélte a bíróság.
Amikor Lukács Lajos kiszabadult a bör
tönből, újból teljes erejével hozzá fogott a
további csalások elkövetéséhez. Angyal Ig
nác ügynökének adta ki magát, százszámra
adta el a pesti háziuraknak a világitó ház
számokat, de az előre fölvett összegeket ter
mészetesen mindig magának tartotta meg
és Angyal Ignác csak utólag értesült a meg
rendelésekről. Följelentésére a rendőrség
megindilotta a nyomozást, amely elől Lu
kács Lajos megszökött Budapestről. Később
kiderült, hogy
ax ország majdnem valamennyi városá
ban,
Szegeden, Miskolcon, Debrecenben, Pécsett,
Győrött, Szombathelyen és Kaposváron a
legkülönbözőbb álneveken — többek között
Löwy Lajos és Lukács László néven — tö
meges szélhámosságokat követett el, végül

is az országos körözés alapján a veszprémi
rendőrség tartóztatta le.
Vasárnap délelőtt már föl is kisérték
Veszprémből Budapestre Lukács Lajost,
akinek részletes kihallgatását megkezdik a
bűnügyi osztályon. Mivel a nagystílű szél
hámos nem hajlandó felvilágosítást adni a
vidéki városokban elkövetett visszaéléseiről,
a budapesti rendőrség a tegnap üzembe he
lyezett

rendőri rádió utján kért felvllágosltáso
kát az összes vidéki kapitányságoktól

Lukács Lajos viselt dolgaira vonatkozóan.
Bünlnjstromának teljes összeállítását meg
sem várva, az eddigi tömeges feljelentések
alapján máris letartóztatta a rendőrség a
kézrekerült szélhámost

Atlantis Kávéház
megnyílt! rertz-ktrot »2.
Minden délután ee ette
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Hétezer sztrájkoló sottor teres A villamoson merényletet
követtek el egy pap ellen
zauargásajemnben
Berlin, febr. 16.
(A Hétfői Napló berlini tudósítójának
eredeti jelentése.) Vasárnap reggel a BerlinNaueni villamoson utazott egy Ottó Kienast
hány esetben a taxin utazó embereket
nevű pap. Az egyik fordulónál fölugrott a
Is lnzultálták.
robogó villamosra egy fiatalember, revolver
Vasárnap reggelre sem csendesedett le a rel a kezében és
hangulat. A külterületeken és a mellék
rálőtt Ottó Kienastra.
utcákban csapatosan vonultak föl a sztráj Mikor elsütötte a fegyverét, csak ennyit
kolók ét kövekkel dobálták meg a taxikat.
Egész sereg kocsi ablakát beverték és több
sofőrt megsebesítették.
Az Oscarplatzon délben a legnagyobb for
galom idején ködobásokkal megsebesítették
egy autó utasát, a Grűnauer-Strassen három
sztrájkoló megtámadott és véresre vert egy
dolgozó sofőrt, a Potsdamer-Strassen meg
állítottak egy robogó autót és kihúzták be
lőle a sofőrt
Veszprém, február 16.
Vasárnap reggel óta autós rendőrőrjára
tok cirkálnak,
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb
bentő
leletre
bukkant
szombatról vasár
hogy megvédjék a dolgozó sofőröket és a
napra virradó éjszaka a pápai külső pálya
publikumot a sztrájkolók inzultusai elöl.
udvaron a tolató személyzet egyik tagja, aki
Déltájban tüntetésre készültek a sztrájko
munkaközben észrevette, hogy a vágányo
lók. Neukölnben népgyülést tartottak és
kon valami sötét tárgy fekszik. Közelebb
azután nagy csapatokban a város felé vo lépve megállapíthatta, hogy az, amit ő sötét
nultak, de
tárgynak képzelt, tulajdonképpen
a rendőrség útjukat állta ’és gumlbottal
emberi test, mégpedig egy jól öltözött
szétverte őket
férfi véres teste.
Érdekes azonban, hogy a taxikban a nagy Az ismeretlen férfi nyaka át volt szúrva, ke
arányú sztrájk ellenére alig mutatkozik zei is több sebből véreitek s számos zuzóhiány. Háromezer taxitulajdonos maga fiit dás borította a testét. A mentők beszállí
a volán mellé, úgyhogy csak négyezer autót tották a pápai kórházba, ahol az orvosok
kellett leállítani. Berlinben azonban olyan injekciókkal magához térítették az eszmélet
nagy az autótaxik száma, hogy ennek a len férfit. Kiderült, hogy
négyezer kocsinak a hiányát alig lehet meg
Somogyi Márton nyolcvanegy éves nagyérezni.
P. I*
igmándi földbirtokossal azonos.

vasárnap hajnalban ts űeieiölt a sztrájkolúk megtámadtak a taxikat,
véresre verték a solíörexet és inzultéiték a bálozö publikumot
Berlin, febr. 16.
(A Hétfői Napló berlini tudósítójának
eredeti jelentése.} A berlini taxisofőrök he
tek óla tarló bérmozgalma a vasárnapra vir
radó éjszakán váratlan fordulatot vett, a
szlrájkmozgalom kiszélesedett és nagy bot
rányokra vezetett
A taxisofőrök a napi 2 és fél márkás ga
rantált jövedelem helyett 4 márkás garan
ciát követeltek a taxisoktól. Ezideig alig
néhány százra rúgott a sztrájkoló sofőrök
száma. A kommunisták igyekeztek kiak
názni a helyzetet .napok óla bujtogatlak a
sofőrök között és a Rothe Fahne szombati
számában lázitó cikket közöl. A kommu
nista izgatás hatása alatt a szombati nap
folyamán nem kevesebb mint
hétezer aoffőr axállt le a volán mellől.

A vasárnapra virradó éjszakán élénk báli
élet volt Berlinben. A rendőrség arra szá
mítva. hogy a sztrájkolók esetleg megaka
dályozzák a bálozó közönségnek autón való
hazatérését, hajnalban nagy készültséggel
vonult ki és
rendőrcsapatok helyezkedtek el az ösz■zea báltermek körül.
jkz elővigyázatosság helyénvalónak is bizo
nyult A sztrájkolók nem bántották ugyan
a bálozó közönséget és hagyták, hogy a
publikum hazatérjen, de a távozó taxikat
nyomon követték és mikor az utas kiszállt,
mindenütt
megtámadták a dolgozó
sofőröket és véresre verték őket Né

QtszurinvaKkat és Összezúzott
testté! latáüakegyfOiUhirtokost
a uasun vágányokén

Huszonnégy év után
a rendőrségen találkozott
édesanyjával a kitett gyermek
Ugyanabban a házban laktak és nem tadtak egymásról
Ml b«M ewlótt megjeleni a f«k»pHínytógon egy jól öltözött, elegáns fiatalember. Egy
hozzátartozójának az eltűnését akarta bejelen
teni, mire az eMDnési osztályra utasították. Itt
azután az előadásából egy regényes történet
bontakozott ki. A fiatalember, aki
egy gazdag budapesti vállalkozó-mérnök
ismert fia,
■ kővetkezőket mondotta:
— Műegyetemi hallgató vagyok. Most tettem
le utolsó vizsgáimat. Az utóbbi napokban ész
revettem, hogy az apám és az anyám gyakran
sugdolóznak és rólam beszélnek. Végül is az
apám behívott a dolgozószobájába és ott meg
lepő dolgot hallottam tőle. Elmondotta, hogy
most, miután letettem a vizsgáimat és kikerü
lők az életbe, elérkezettnek látja az időt, hogy
leleplezze életemnek a titkát
Meglepetten és kíváncsian néztem az apámra,
aki igy folytatta:
Te nem vagy a mi édes gyermekűnk. A
menhelyröl vettünk magunkhoz, alig párhetes korodban.
Az édesanyád — nem tudjuk ki volt — párnapos korodban letett a lelencház kapujába,
olt akadlak rád. Pénteki napon találtak meg
és ezért Pénteki Pál névre kereszteltek. A mi
hézassigunk gyermektelen volt, ezért elhatároz
tak. In-gy egy elhagyott árvát veszünk magunkl'«'z így kerülték te a házunkba.
Adoptáltalak, megkaptad az én nevemet
és a Pénteki Pál nevet ezzel kítörűllcm az éle
iéiből. Mindeddig hallgattunk erről, de most
már kötelességemnek tartoattm, hogy mindent
megmondjak a származásodról.
A fiatalember ezután elmondotta még art is,

•

Állandóan táblás házakkal
jut el jövő hétfőn

í mu-im | előadásához a

BETHLEN-TERI SZÍNPAD
mulatságos k a b a r é m ü b o r a .
Jegyrendelés:
délelőtt 10 OrátOI József 443-76.
Előadások

hétköznap '/sG és ’/tfl vasárnap 3,0 és G-kor
tST Elővételi díj nincs! VÖ

Helyárak BO fillértől 1 pengőig.

kiáltott:
— Nagyon sajnálom!
A revolver eldörrenése után a fiatalember
leugrott a kocsiról és
vad futással elmenekült.
A golyó a vállán érte Ottó Kienastot, aki vé
resen összeesett. A szerencsétlen papot a
naueni kórházba vitték, a titokzatos táma
dás tettesét pedig keresi a rendőrség.

hogy nevelőszülei mindig a legnagyobb szere
tettel bántak vele, soha nem érezte azt, hogy
nem édes gyermekűk. Apjának a vallomása
után zokogva csókolt kezet szüleinek, de nyom
ban kijelentette, hogy
,Ofe ha lehet,
Ezért jött most a rendőrségre. A főkapitánysá
gon nyomozni kezdtek. Átvizsgálták a fővárosi
kórházak huszonnégy évvel ezelőtti könyveit és
ki jegyezték azoknak a leányanyáknak a nevelt,
akik fiúgyermeknek adtak életet. A rendőrség
nek ugyanis az volt a föltevése, hogy Pénteki
Pál édesanyját ezek között kell keresni.
Két hétig tartó rizsgálat után
tegnap értesítették a fiatalembert, hogy
jojjun a
Mikor belépett az ügyében nyomozó rendőr
tisztviselő előszobájába, a kihallgatásra vára
kozó ügyfelek között
megpillantott egy Idősebb hölgyet,
abban a házban van tejcsarnoka,
lakik.
Pénteki Pál mint szomszédot ismerte az idős
asszonyt — a nevelőszülői tőle vásároltak te
jet — és udvariasan köszöntötte. Természetesen
sejtelme sem volt arról, hogy mit keres itt.
Annál nagyobb volt mindkettőjüknek a meg
lepetése, mikor a rendőrtisztvtselő egyszerre
mindkettőjüket beszólította a szobájába. LeülIcttc az asszonyt, azután udvariasan, de min
den teketória nélkül, egyszerűen igy szólt:
— Asszonyom, legyen erős. Ar élet utjai kiszámithatatlanok. Mi megállapítottuk, hogy ön
huszonnégy évvel ezelőtt ax egyik klinikán fiú
gyermeknek adott életet A gyermek eltűnt, ön
elhagyta öt.
Nos, ez a gyermek Ht áü ön előtt.
Az idős hölgy halálsápadt arccal ugrott fel
a székről, támolyogva tett néhány lépést, azután
leroskadt. A fiatalember hirtelen mellette ter
mett és fölfogta s karjaiba.
anya,
aki mikor magához tért, zokogva kért bocsána
tot a fiától. Elmondotta, hogy nevelőnő volt
egy előkelő házban, ott a család egyik tagja
házassági ígérettel elcsábította, de cserben
hagyta és a szégyen és a nyomor elöl akart me
nekülni, mikor a menhelg kapujában hagyta a
csecsemőt. Azóta is minden gondolata az elha
gyott gyermeké volt, de nem mert utána ku-

Előadta, hogy az éjszakai vonattal akart
hazatérni Pápáról falujába, mikor a nép
iden váróteremből két idegen fiatalember
kicsalta, a vágányok közelében
földreteperte, összeszurkálta éa kifosz
totta.

A rendőrség széleskörű nyomozást indí
tott az ismeretlen tettesek kézrekeritésérey
de a vizsgálat során olyan momentumok ve
tődtek felszínre, amelyek
Inkább azt teszik valószínűvé, hogy a
nagyigmándl földbirtokos nem rabló
gyilkossági kísérlet áldozata, hanem
esetleg pillanatnyi elmezavarában köve
tett d harakirit és feküdt a vágányokra
a közeledő vonat elé.
A vizsgálat mindenesetre teljes erővel fotyör
tovább.
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111KHK
Vasárnap éjjel
ujabb két nagyszabású
kasszafurás történt
a fővárosban
Vasárnap a késő éjszakai órákban két
nagyszabású betörésről tettek jelentést a főkapitányság központi ügyeletén, Az egyik
feljelentést Medgyaszay Gyula építészmér
nök tette, akinek Pozsonyl-ut 4 b. számú
házában lévő lakására törtek be a vakmerő
betörök. Innen
egy nagy vaskazettában hatezer pengő
értékű ékszert, ezerötszáz pengő kész
pénzt óa egy ritka, nngyértékű háborúz
bélyeggyiijtcményt raboltak cl.
.— A másik feljelentést Szende Henrik, a
Magyar Aszfalt rt. fötisztviselője tette, aki
nek Dalszínház-utca A. szám alatti lakásába
törtek be. A feszitővasakkal dolgozó betörök
itt
18.000 pengő készpénzt és ékszert Mákmányoltak.
'A rendőrség széleskörű nyomozást indltotl
a vakmerő betörők felkutatására.

Ellopták a község pénzét és búzáját
a községi biró és a jegyző
Százezer pengős bflnper 118 tanúval
Gyula, febhl&r 16

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A gyulai
törvényszék Unghvúry-tanácsa tegnap kezdte
tárgyalni Egyed Ignác volt bucsatelepi köz
ségi jegyző bűnügyét, akit
■ sikkasztások és a közoklrathumiaitások egész sorozatával
és különösen azzal vádol a királyi ügyész
ség, hogy fedezte a volt bucsatelepi községi
bírónak, Lukács Kálmánnak, bűnös Özei
méit, aki 1923-tól 1928-ig
a sikkasztások százait követte el.
A vádirat szerint a volt biró a házhely
rendezésnél és a földbirtokosztásnál befolyt
összegeket részben hamisan könyvelte el,
részben a főkönyvnek idevonatkozó lapjait

egyszerűen megsemmisítette, a legelő-bér
könyvből 20 oldalt kitépett, az őrizetére bí
zott búzát elsikkasztotta, az adózók által ke
zeihez kifizetett adóösszegeket a táját cél
jaira fordította, hamis fuvar- ét utalvány el
számolásokkal kár ásította meg községét ét
az adófőkönyveket is meghamisította.
Ebben az ügyben
118 tanút Idézett meg a törvényszék,

amely főtárgyalását Füzesgyarmat község
házán tartja meg. A főtárgyalás tegnap kez
dődött és előreláthatólag 12 napig fog tar
tani. A vádat dr. Földy Miklós kir, ügyész
képviseli. A jegyző és a biró által okozott
kár hozzávetőleges számítás szerint 100 ezer
pengő. ítéletet a jövő szombatra várnak.

Budaput, 10SÖ feürnifr Tt.
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O Budapest Székesfővárosi Községi Toka— Az Otthon Kör bankettje Sziklay János I — A Petőfi Társság felolvasó ülése. A Petőfi
tiszteletére. Sziklay János dr.-nak, nz Otthon I Társaság vasárnap délelőtt az Akadémia nagy- rékpénztár közgyűlése egyhangúlag elfogadta
írók és Hírlapírók Koré alelnökinek, kormány-1 termében felolvasó ülést tartott. Pékár Gyula az igazgatóság összes javaslatait és elhatározta,
főtanácsossá történt kinevezése alkalmából az elnöki megnyitója után Lampérth Géza főtitkár hogy a kimutatott tiszta nyereségből az 1929.
Otthon Kör vasárnap este ünnepi bankettet bemutatta Gyónt Géza néhány régi munkáját, üzlelévi osztalékra jogosult részvények után
rendezett. A Kör diszlenne zsúfolásig meglelt majd Bán Aladár, Petri Mór, Falu Tamás és 5 pengő osztalékot fizet. A közgyűlés eddigi
tagjait újra megválasztotta. Az elnök bejeiénaz ünnepi közönséggel. Az első felköszöntőt Szathmáry István olvastak fel.
tette, hogy a taknrékpénztár elnöke, aki a szé
Márkus Miksa udv. tan., az Otthon Kör és a
— A Budapesti Olasz Fascio ünnepe. A Bu
Magyarországi Újságírók Egyesületének elnöke dapesti Olasz Fascio vasárnap délelőtt Mario kesfőváros polgármestere, valamint egyik ál
mondotta * kormányzóra. Balassa József a Kör Ártotta, az újonnan kinevezett budapesti olasz elnöke, aki a székesfőváros alpolgármestere él
elnöke, a klub nevében üdvözölte Sziklay Já követ tiszteletére ünnepi gyűlést hivott egybe, az igazgatóságban helyet foglaló tanácsnokok,
úgy. mint a múltban, a jövőben sem részesed
nost, s méltatta mint Írót, mint a Bnlaton köl
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasár tőjét s mint az Otthon Kör alelnökit. Hindy amelyen a követ feleségével és frányával nek semmiféle tiszteletdíjban.
nap az időjárásról a következő prognózist Zoltán v. országgyűlési képviselő, a Katliolikus együtt jelent meg. Az ünnepi gyűlést Pignatelli
O A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt
herceg
nyitotta
meg
és
üdvözölte
Arlottát,
aki
telte közzé: Nyugat felől terjeszkedő boru írók és Hírlapírók Pázmány Egyesülete nevé válaszúban kijelentette, hogy megtiszteltetésnek igazgatósága a március hó 3-án tartandó köz
lással csapadékos, átmenetileg fagymentes ben üdvözölte az ünnepeltet, Roóz Rezső fő vette Budapestre történt beosztását és hang gyűlésen indítványozni fogja, hogy az 1929. évi
idő várható, körülbelül huszonnégy óra szerkesztő az újságírói intézmények nevében súlyozta azt a szívélyes kapcsolatot, amely 193.149.85 pengő (az előző évben 191.110.03
múlva megélénkülő nyugati szelekkel, ki mondott meleg köszöntőt, Bánit: Ferenc min. Magyarország és Olaszország közölt áll fenn. pengő) nyereségből a tartalék- és nyugdíjalap
sebb havazással, majd ismét hüvöseebb idő tan., az ünnepelt feleségét köszöntötte fel, A gyűlés olasz nemzeti dalok eléneklésével ért megfelelő javadalmazása után részvényenként
majd dr. Halász Lajos min. tan. mondott humo véget.
2.50 pengő (= 10 százalék) összesen 120.000
valószínű.
ros pohárköszöntőt. Nagy Emil és Pakots Jó
— Megtámadták a rendőrt. Vasárnap este az pengő osztalék fizettessék és 18.901.17 pengő ni
■— Száztagú küldöttség Bnd miniszterhez zsef poétikue hangzású üdvözlete után az ünne
számlára elővitessék.
Attila-kőrut
és
Mlkó-utca
sarkán
a
2169.
számú
■ győri kumarn ügyében. Győrből jelentik: pelt meghatott szavakkal válaszolt az üdvözlé
O A Magyar Vasalt Forgalmi RésrvénytárEmlékezetes még az a háborúság, amely a sekre. Vass József népjóléti miniszter, Dréhr rendőr csendre .intett egy zajosan viselkedő sajiág bessenyei Beöthy László v. b. t. t. ny. kfrtársaságot. A társaság tagjai élénk szilkozódágyőri kereskedelmi és iparkamarában tört Imre államtitkár és Ripka Ferenc főpolgármes sokkal fogadták a rendőr figyelmeztetéseit, reskedelmügyi miniszter elnöklete alatt tegnap
ki. Még esztendőkkel ezelőtt feljelentést tet ter táviratilag üdvözölték Sziklay Jánost.
majd rátámndtak. Szorongatott helyzetébea tartotta ezidei mérleginegállapiló igazgatósági
tek a kamara egyik segédtitkára ellen, majd
rendőr kardot rántott, hogy az őt ért ütlcgek ülését. Az előterjesztett mérleg szerinti tiszta
később a keres ke dőlni ügyi miniszter vizsgá
ellen védekezzék, eközben Hoffmann Ferenc nyereség 1,601.906 P 90 f. szemben a multévt
latot rendelt cl a kamarában és a vizsgálat
kárpitossegédet homlokán súlyosan megsebesí 1,254.380 P 53 f-rel. Az igazgatóság a közgyű
alapján fegyelmi eljárás indult a tisztviselő teljes diétát, összes laboratóriumi vizs tette. A megtámadott rendőrnek Szűcs Ferenc lésen indítványozni fogja, hogy a lefolyt eszten
utcaseprő sietett a segítségére, a zajos társaság dőre osztalék fejében a mullévi 2 P 40 f-rel
kar ellen. A fegyelmi bíróság azonban a
gálatokkal, külön felszámítás nélkül tagjai azonban őt is összeverték. A kihívott szamben részvényenként 3 P fizettessék s indít
tisztviselőket felmentette az ellenük emelt
ványozni fogja a közgyűlésem, hogy a jelenleg
vád alól és miután az Ítéletet nem felleb nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (V1L mentők HofTmann Ferencet súlyos sérülések forgalomban levő 300.000 darab, egyenként 20
bezte meg senki, az jogerőssé vált. A keres- Vilma klrálynő-ul 9.) belgyógyászati be kel a Rókus kórházba szállították, Szűcs Fe P névértékű részvény névértéke a tőketartalék
rencet és a rendőrt, aki az orrán sebesült meg
kcdclmügyi minisztérium azonban felkétegeknek a háziorvos Irányítása mellett, könnyebben, a helyszínen kötözték be. A ga ból részvényenként 30 P-re emeltessék. Ezen
rttte a fegyelmi iratokat, amelyek Búd mi
rázda társaság tagjait előállították a főkapi indítványnak a közgyűlés által való elfogadása
niszter végleges elintézését várják. A ka kétágyas klinikai rendszerű külön szo tányságra.
után a társaság eddigi 6,000.000 pengős alap
tőkéje 9,000.000 pengőre fog emelkedni.
báiban.
mara tagjai most mozgalmat indítottak,
— Százezer pengőt aikkaartott és eltűnt Bu
O Az Első Budapesti Gőzmalom Rt. hatvan
hogy a miniszter mielőbb intézze el a fe
dapestről. Lapunk f. hő 10-i ikszámában e cim
— Megtalálták nz eltűnt német birodalmi alatt közölt hirönkkel kapcsolatban illetékes kettedik rendes közgyűlése az igazgatóság ja
gyelmi ügyet, mert a hosszas huza-vonö
megbénítja a kamara munkáját. Rövidesen tanácsos holttestét. Berlinből jelentik: Is tőrök helyen kijelentik, hogy a cikkben szereplő vaslata alapján két pengő osztalék fizetése ha
száztagú iparos és kereskedő küldöttség ke meretes, hogy néhány héttel ezelőtt a német Barbarian Boris nem török honos 'és Török tároztatok cl. A szelvényeket e hó 17-től kezdve
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank váltja be.
resi fel Búd Jánost és kérni fogja, hogy lép fővárosból hirtelen eltűnt Becker birodalmi országgal semmiféle vonatkozásban nincs.
tesse életbe a felmentő bírói Ítéletet, hogy a tanácsos. A rendőrség széleskörű nyomo
— Berlinben megopcrálták Schaffer 'Al
zást indított felkutatására és érkeztek is je frédet (A Hétfői Napló tudósítójának tele
kamara munkája újból megindulhasson.
— Petrovára Gyula beszámolója Zuglóban. lentések, amelyek szerint az elmezavarodott fonjelentése.) Schaffer Alfrédet, a kitűnő
Vnsárnap tartotta meg Pctrováez Gyula ország Becker a hegyek között bolyong. Most az magyar futballistát, aki most Berlinben tré
gyűlési képviselő a zuglói Kulturház színház után a berlini rendőrfőnökség jelentést ka ner, súlyos szembaj támadta meg. Tegnap
termében bcszámolóbeszédét, amelyen megje pott, hogy Becker tanácsos holttestét Havel a wilmersdorfi kórházban műtétet hajtottak
lentek Ernst Sándor, Wolff Károly, gróf Hu közelében kifogták a Kaiser Wilhelm-csavégre rajta. Az operáció jól sikerült és
nyadi Ferenc, llaller István és Tabódy Tibor tornából.
Schaffer Alfréd jól érzi magát.
kereszténypárt! képviselők is.
— A Hungária Bajtársi Egyesület jubi
— Egy ügyvéd hirtelen halála. Presster Saját készítmény ti divatos lértlöl— Ma délben helyszíni szemle lesz a
Horthy Mlklós-köriimlön a Szent Imre-szo- leuma. A Hungária Magyar Technikusok Jenő dr. ügyvéd, aki a Thököly-ul 61. sz. 1 tönytik remek szabásban kifogás
*
bor felállítása Ügyében. Az idei Szent Bajtársi Egyesülete most ünnepelte meg házban lakik, vasárnap látogatóban járt a talan kivitelben fekete, sötétkék
Szom Wesselényi-utca 57. számú ház egyik laká szUrke és barna szövetekből, ame
Imre-év egyik kiemelkedő programpontja fennállásának tizedik évfordulóját.
lesz Szent Imre herceg szobrának leleple baton este a Nemzeti Színházban tartott sában, ahol összeseit és mire segítség érke lyek a mostani dényben nem fogy
zése. Mint ismeretes, Izabella főhercegnő a díszelőadással kezdődött a jubileumi ünnep zett, meghalt. A rendőrorvos megállapította, tak el és eladási ára sokkal magamost példd.lanul leszál
közelmúlt napokban levélben bejelentette a ség, amely vasárnap délelőtt a Műegyetem hogy szivszélhüdés ölte meg. Holttestét a lított árban
kormányzónak, hogy Kisfaludy-Stróbl Zsig- aulájában tartott díszközgyűléssel folytatód törvényszéki orvostani intézetbe szállították.
mond szobrászművésszel
mogmintáztatta tak. A díszközgyűlésen megjelent József kir.
— Holnap kedden kedződnek a m. kir.
Szent Imre szobrát és a műalkotást a nem herceg, Búd János és Gömbös Gyula minisz osztálysorsjáték 5-ik osztályának a főhuzetnek ajándékozza A szobormüvet, amely terek, Sipőcz Jenő polgármester, Kornis zásai.. Figyelmzetetjük a résztvevőket, hogy kapható László Lajos férflruhaUzSzent Imre herceget kétszeres életnagyság Gyula államtitkár, Szity Kálmán egyetemi a megújítási betétet és a
előirt 30 fillér letében, Vilmos császár-nt
ban ábrázolja, a tervek szerint augusztus rektor, a Műegyetem összes tanárai, vala költséget még ma fizessék t “g, mert ellen
Felhívtuk t. olvasóink fltfye mit,
17-én leplezik le. A fővárosi műemlékekre mint a társadami élet számo snobilitása kező esetben szerzett jogaikat és a már be hasznólla
ki ezen olcsó vásórlósl
felűgyclőblzottsógot a jubileumi ünnepsé Rohringer Sándor műegyetemi tanár elnöki fizetett összeget elvesztik.
■éget, mert .Íven alkalom
geket rendező főbizottság felkérte, hogy a megnyitó beszéde után József főherceg mon
— A Contlnental-szálló éttermének szenzá többé nem lesz. Postai rendelése
szobor helyéül a Horthy Miklós-út és a Vil dotta el ünnepi beszédét, amelyben ki
ket pontosan eszközöl a cég.
lányi út találkozásánál levő kőörndöt Je emelte, hogy a magvar ifjúság mindig hő ciója. A napokban nyilt meg és azonnal nép
szerűvé lett a Contlnental-szálló újonnan át
lölje meg Ennek a kívánságnak a bizottság siesen küzdött a hazáért és a magyar jövő alakított étterme. Az éttermet Bellaagh László,
—
Hermányl Herzmann Jenő tnl van az
minden valószínűség szerint, helyt is ad és kialakulásában is bízni kell az ifjúságban. volt főhercegi udvari konyhafőnök vezeti, aki életveszélyen. Hermányi-Herzmann Jenő, az
• célból ma, •hétfőn, délben .egy
R<F órakor „n Ezután Szontagh Tamás köszöntötte a Hun több főúri házban, éveken át pedig elsőrangú
egykor
dúsgazdag, ismertnevü gabonakeres
Horthy Miklós-körőndőn helyszíni szemlét gáriát és átnyújtotta a TF.Sz érdemrendjét külföldi szállókban volt konyhaséf.
kedő a minap vcronállal megmérgezte ma
tart a műemlékekre felügyelő bizottság, Szily Kálmánnak. A díszközgyűlés után a
— Fegyelmit kért Önmaga ellen ■ kőszegi gát s súlyos állapotban a Pajor-szanató
he ’y a szobor elhelyezését végleg megálla Hungária^ ifjúsága diszmenetben vonult cl polgármester. Kőszegről jelentik: A legutóbbi
pítsa.
az előkelőségek elölt. Az ünnepség vasárnap városi közgyűlésen a tiszti főügyész éles bírá riumba szállították. Vasárnap érdeklődtünk
— Puky Endre és Kéthty Anna Szegeden. este bankettel fejeződött be.
latot mondott a város vezetőségéről. Ezzel kap az életunt gabonakeresked ö állapota iránt
s azt a felvilágosítást kaptuk, hogy Hermá
Szegedről Jelentik: Kél képviselő vendége Is
A Kurta fölmentett egy háromhőnapra csolatban most Jambrich Lajos polgármester
nyi-Herzmann Jenő már túl van az élet
volt vasárnap Szegednek. Az egyik Kéfhlg Anna
ítélt hírlapírót. Miskolcról jelentik: Révész az alispántól fegyelmit megelőző vizsgálat el
országgyüléni képviselő, aki a szegedi munkás,
veszélyen s néhány napon belül gyógyultan
rendelését
kérte
önmaga
ellen,
hogy
tisztázza
a
otthonban a szociáldemokrata nőmozgalomról' Jenő miskolci hírlapíró ké tcikket irt arról, közgyűlésen elhangzóit vádakat. A polgármes hagyhatja el a szanatóriumot
hogy
a
rendőrség
bűnvádi
eljárási
indított
tartott előállást. A másik vendég: Puky Endre,
ter nz újságíróknak adott niylatkozatában ki— Egy fiatal leány halálugrása a harma
az országgyűlés alclnőke, ki viszont n Lóránttfy Nyilas Kálmán nyugalmazott városi tisztvi jelentette, hogy nyugodtan várja a vizsgálatot.
Zsu isinna Egyesületben Ítészéit a vallási béke selő ellen. Nyilas ellen később megszűntet
— Bor helyett marólúgot Ivott Miskolcról je dik emeletről. Vasárnap délután a Szövet
szükségességéről.
ték nz eljárást és Révész Jenő ellen rágal lentik: Szalag Károly jómódú aszalói gazda ség-utca 18. számú ház harmadik emeleté
— A református
gimnázium
kitüntetett mazás, hitelrontás és tiltott közlés mialt el házánál szombaton nagymosás volt. A mosás ről az udvarra vetette magút Kovács Margit
gyorsírót. Vasárnap délelőtt Impozáns ünnep járás indult. A miskolci törvényszék a rá ból visszamaradt hígított marólúgot egy literes 19 éves tisztviselőnő. A szerencsétlen leány
ség keretében adták át n református gimná galmazás és tiltott közlés vétsége alól föl üvegben a kamrában helyezték cl. A marólúg összetört tagokkal, holtan terült el a köve
ziumnak a kultuszminiszter vándordíját, nme mentette n hírlapiról, l'ölebbezés folytán a gal telt üveg n boros üvegek mellé került. Va zeten. Kovács Margit, aki menyasszony volt,
ivel nz intézet növendékei nz idei gyorsiróverse- debreceni Ítélőtábla elé került az ügy. amely csora után Szalag Károly bement a kamrába, a Dembinszky-utca 6. számú házban lakott
nyen nyertek cl. Az ünnepi ülést’, amelyet n
hogy egy pohár bort Igyon. A sötétben véletle özvegy édesanyjával és egy barátnőjénél
református teológia dísztermében Inrtollok meg. a törvényszék ítéletét megsemmisítve, /id- nül a marólugos üveget vette le a polcról és járt látogatóban a szövetségutcai házban. A
Huszár Károly, n Gyorsírók Országos Szövetté- rom/iőzmp/ fogházbüntetéssel sújtotta Ré riiycgy pohár marólúgot egy hajtásra kiivott.
gének elnöke nyitotta g.
**
m
mnul Pctri Pál kul- vész Jenőt. Most került az ügy n Kúria A szerencsétlen ember a következő pillanatban barátnője a második emeleten lakik és mi
tus/állnmtitkár szólalt fel s átadta a kultusz- Szlavek tanácsa elé. Friedmann Miksa dr. irtózatos kínok között összeesett. Felesége or kor eltávozott tőle, fölsietett a harmadik
minisztérium vándordíját: egy értékes ezüst ügyvéd védőheszéde után a Kúria mégsem vosért szaladt .segíteni azonban már nem le emeletre és kercsztülvetelte magát a folyosó
serleget.
misitette a tábla Ítéletét és a hírlapiról föl heléit és Sznlay Károly rövidesen kiszenvedett. koriáján. A rendőrség vizsgálatot indított
mentette. Az Ítélet indokolása szerint a va
— Csak 3 naponl Február 17, 18 és 10-én. nz öngyilkosság okának kiderítésére. —
■semcre üntko
*
<• • nv rcndArfelOgyi JA
lódiság bizonyítása sikerült, a tiltott közlés Finom férfiöltönyök leszállított árban. Saját Pintér Albertné 27 éves inagántisztviselőnő
Nemzetköz!
Huoinozo irodaié
pedig nem volt megállapítható, mivel a cikk készítményt! divatos férfiöltönyök remek sza vasárnap este a Hó-utca 43. számú házban
!▼.. VAcl-atca 20
Ant. teo-si
Kapható: lévő lakásán ismeretlen méreggel megmér
anyaga hallomás utján jutott « hírlapíró básban, kifogástalan kivitelben.
Elkelő. dlrrXrrt megbízható.
Luszló Lajos férüruhaüzlctében. V, Vilmos gezte magát A mentők súlyos állapotban
tudomására.
császár uC 46
yitték a Rókus-kórházba.

16 pengőért naponta

Csak 3 napon!

Február 17, 18 és 19-én

Finom férfiöltönyök
leszállított árbí

45.-— pengőért

40.

1930 február 17.

Felrobbant egy benzines hordó
a robogó gdukocsin

Vasárnap délelőtt a Phőbus olajkeres
kedelmi részvénytársaság Bp. 462—85 sz.
teherautóján négy benzinnel telt hordót
szállítottak. Amikor a gépkocsi a csavar
gyár elé érkezett, a sofför észrevette, hogy
■a egyik hordóból lángnyelvek csap
nak ki.
A megrémült ember nyomban leállította
a teherautót és futásnak eredt. Egy perccel
később robbanás zaja hallattszott,
a vas benzines hordó teteje a magasba
repült és hatalmas lángok csaptak elő.
Az utca járókelői is elmenekültek a kö
zelből, mert mindenki félt, hogy a teher
autón levő másik három benzines hordó is
felrobban. Értesítették a III. kerületi tűz-

őrséget, ahonnan fecskendővel vonultak ki.
Amikor a tűzoltók megérkeztek, már a gép
kocsi is nagy lánggal égett. A tűzoltóknak
sikerült az autón lévő három benzinnel telt
hordót eltávolítani, s igy a további robba
nást megakadályozni.
A gépkocsit azonban már nem tudták
megmenteni és az teljesen elpusztult.
Valószínűnek tartják, hogy a teherautó a
Szentendrei-ul és Emöd-utca sarkán a síne
ken nagyot zökkent és a zökkenés követ
keztében eddig még meg nem állapított mó
dón
szikra keletkezett
s ez a szikra gyújtotta meg a száguldó autón
lévő benzint.

Budapesten keresik
a nagyidat kettős rabló
gyilkosság tetteseit
Miskolc, február 16.
kat
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A kassai
A gyanú két fiatal béresre terelődött, akik
rendőrigazgatóság ma arról értesítette a
eltűntei Nagyidéról.
miskolci rendőrséget, hogy megszállt terü
A nyomozás adatai szerint, a gyilkosság
leten, Nagyida községben, kettős rablógyil
gal gyanúsított fiatalemberek átszöktek a
kosság történt.
Kovács Mihály nagyidat gazdálkodót és a határon. A miskolci rendőrségnek az a gya
feleségét szétroncsolt fejjel, holtan találták núja, hogy
a két gyilkos Budapest felé menekült
a lakásban.
és ezért a Kassáról érkezett jelentésről érte
A tettesek fejszével verték agyon áldo
sítette a budapesti főkapitányságot.
zataikat, azután kifosztották a lakásu

Elfogatóparancsot adtak ki
Semsey Albert volt bankár ellen
A miskolci ügyészség elfogató parancsot
»dott ki egy volt bankár ellen és ezt most megküldötte a budapesti hatóságoknak is. Dr. Sem
sey Albert bankár körözését rendelték el, mi
ntán csalás miatt számos bűnvádi följelentés
érkezet ellene. Semsey Albert dr., aki előkelő
családból származik, még a konjunktúra ide
jén Budapesten
magánbankházat nyitott, amely kitünően
jövedelmezett,
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később azonban, amikor a tőzsdei értékzuha
nás következett be és a nagy válság végigsö
pört az egész közgazdasági életen,
Semseynek likvidálnia kellett bankházát.
A volt bankár Felső-Magyarországra költözött
és itt mint egy amerikai pénzintézet megbízottja
kezdte meg működését. Érintkezésbe lépett
Halmos Géza miskolci bankárral, akitől na
gyobb összegeket csalt ki azzal, hogy nagy
szerű üzleti vállalkozást biztosit számára Ame

rikában, ahol
egy előkelő Intézet, a The Flrst Natlonal
Bank ől bízta meg ezeknek az üzleteknek
■ lebonyolításával.
Halmos Gézán kívül több kereskedőt károsított
meg kisebb-nagyobb összegekkel dr. Semsey
Albert, de nemcsak kereskedőket s a bankáro
kat, hanem másokat is sikerült fényes és jól
jövedelmező amerikai üzletek kilátásba helye
zésével becsapni. így megkárosította Hart Gusz
táv volt jegyzőt is, akitől egy csckküzlettel
kapcsolatban csalt ki nagyobb összeget.
Amikor Halmos és a többi károsullak rájöt
tek, hogy az előkelő csalódból származó, biz
tos fellépésű bankár, akit Budapestről ismer
tek még, üres mesével vezette Őket félre,
bűnvádi följelentést tettek ellene.
A miskolci ügyészséggel egyidejűén a buda
pesti hatóságok is megindították a nyomozást
Semsey ellen s megállapították, hogy
Semsey különböző hamisított csekk utalvá
nyokkal vezette félre károsultjait s az
amerikai üzletekből egy szó sem Igaz.
Semseyt heteken keresztül kutatták Budapes
ten, Miskolcon és mindazokon a helyeken, ahol
megfordult, de nem sikerült ráakadni. A volt
bankár
Dcl-Anicrikúba szökött, ahol több ismerőse
és rokona él.
A miskolci ügyészség ezekután elfogató paran
csot adott ki dr.. Semsey Albert ellen s elren
delte a körözését külföldön is és valamennyi
külföldi hatóságot értesítette szökéséről.

A

COHTINENTAL
BHHH SZÁLLODA HHHB
újonnan átalakított

étterme
Ilellaagh László vezetésében

megnyílt!
Budapesten először

Andrew Selllr
and hls orciiesTa VokúI-kórus
6 ember 25 hangszer
Minden este llánc
*

Szombat és vasárnap 5—7-ig ;s

TÁVC!

A papagájbetegségtől félve
meggyilkolta sógornőjét
vasárnap egy ácsmester
Párizs, február 16.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) Borzalmas
családi drámát jelentenek Le Havreból,
amelynek különös oka a papagájbetegség
től való félelem. A páratlan kegyetlenséggel
elkövetett gyilkosság tettese Augusto Bonnét
ötvenkéléves ácsmester, aki a vele egy la
kásban élő sógornőjével az utóbbi időkben
folyton civakodott, mert az
a lakásban szabadon röpködő papagáját
soha nem akarta a kalitkába zárni.
Bonnét az utóbbi időben igen félt attól,
hogy a mindjobban elharapódzó papagájbetegség fertőző bacillusai sógornője kedvenc
madarán keresztül ót is megbetegitik.
Szombaton délután a papagáj újra vesze
kedésre adott alkalmat és a civakodás mind
élesebb szóváltássá fajult. Bonnét dühét

ISMERI-E
a világ leghíresebb slágerdalát!?
A lüktető világváros, az ábrándos szivek és
a mulató éjszakák legszebb muzsikáját?!

Csütörtökön bemutatja önnek a

még jobban fokozta az, bogy
a szekrény tetején ugráló madár a ve
szekedés hevében elhangzott szitkozó
* okát rikácsoló hangján folyton Is
dó
mételte.
Ez azután annyira felizgatta az ácsmestert,
hogy miután nem sikerült a papagájt meg
fognia,
baltát ragadott és azzal sógornőjére ro
hant Letepertc a földre és addig ütötte
■ fejét, mig a szerencsétlen asszony
ki nem szenvedett
Mikor a rendőrök megérkeztek, Bonnét ott
találták sógornője holttestén ülve, amint ar
tikulálatlan szavakat mormolt maga elé. A
papagáj ketrecének rácsába kapaszkodva,
még ekkor is a becsmérlő szavakat riká
csolta.

HÉTFŐ! M*O|Ő
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S Z M HA z-ü Q zI
„ÍRÓK a DARABJAIKRÓL"
Az Uj Színház érdekes újítása — Gellert Lajos lesz az első iró,
aki mint színész konferál saját darabjáról
Kt Uj Színház, nnicly komoly és megbe
csülendő törekvésekkel All a magyar szín
padi irodalom szolgálatéban, érdekes újí
tást határozott el. Arról van sző, hogy azok
a magyar írók, akiknek darabjai az Uj Szín
házban színrekerfllnek, » premiér előtt ki
állnak a függöny elé és
Hhld k ont érán.szót mondanak n darab
ról éa írói hitvallásukról.
Az eredeti ötlet első megvalósítója (Jeliért
Lajos lesz, akinek „Szegény angyalok” cimü
darabját fogja legközelebb bemutatni az
Uj Színház. A ,.Szegény angyalok" az elve
téli! problémájával foglalkozik rendkívül
merészen és ebben a sokat vitatott kérdés
ben érdekes és értékes megállapításokat
tesz. Gallért Lajos darabja premiérjén, mint

író, el fogja mondani azokat az okokat,
amelyek miatt darabját megírta és azt a
célt, amelyet darabjával el akar érni.
A második írói konferánsz is nagyon .ér
dekes lesz. Vasárnap délelőtt ugyanis a szín
ház lekötötte Nagy Endre legújabb viyjótékát, a Nydrspolgórt. A Nyárspolgár szati
rikus vígjáték, amely a kispolgárok kis örö
meiről és nagy szenvedéseiről beszél.
A vígjáték premiérje előtt természetesen
Nagy Endre, az Iró, mint konferanszié
fog megjelenni a függöny előtt.
A következő konferanszié, Orbók Attila
lesz, akinek „Népbiztos” cimü darabja kerül
színre az Uj Színházban. Az eredeti ötlet
mindenesetre ünnepélyesebbé és érdeke
sebbé fogja tenni az Uj Színház premiérjét.

fl magyar színház szenzációs premierje:
Szombaton, február 22-én

Csortos Gyula és Beregi Oszkár felléptével

V O L F» O N E

avagy a pénz komédiája
Ben Jonson vigjátéka Stefan Zweig átdolgozásában.
fordította: Ernőd Tamás
Rendezte: Vaszary János
Főszereplők:
Gombawögl Ella, Dénes György. Harsányt Rezső, Szigeti Jenő,
Turay Ida, Jóst Gyula, Földényl, Dávid
Jegyek már válthatók a pénztárnál óa az összes jegyirodákban.

A Csúnya lány sikere váratla
nul elodázta a főpróba-kérdést
A Hétfői Napló multheti cikkének eredménye: a kilences
bizottság tegnapi ülésén kipattantak a főpróba-kérdés titkai
A Hétfői Napló a múlt héten leplezetlenül
rámutatott arra az áldatlan harcra, amely a
szinhúzmeaitéare alakult úgynevezett kilences
bizottság és a napilapok között dúl. A Hétfői
Naplő megírta, hogy tulajdonképpen nem a
főpróba megtartásáért harcolnak, hanem azért,
hogy vájjon a délutáni lapok, vagy ■ reggeli
lapok írják az elaö kritikát a színházak újdon
ságairól. Két nagy lapkonszern, egy délutáni és
egy reggeli áll szemben egymással és
ennek a harcnak végső eredményében a
színházak Iwák meg ■ levét.
Nagy feltflnéat keltett színházi körökben a
Hétfői Napló múlt heti leleplező cikke, külö
nösen az a bejelentése, hogy
az Uj Színház, valamint a Fővárosi M0vész Színház megtagadja a közösséget eb
ben a kérdésben a többi színházakkal
és függetlenül a kilences bizottság határozatai
tői. megtartják színházaikban a főpróbát. Ez a
bejelentés természetesen nagy konstcrnációt
keltett a többi színházak vezetőinél és nz úgy
nevezett kilences bizottság tagjai előtt, akik
sürgősen újabb értekezletet hívtak össze. Erre
az értekezletre meghívták különös hangsúllyal
az Uj Színházat és a Fővárosi Müvészszinházat
is, amelyeket véleményük megváltoztatására
akarnak rábírni.
Az értékértét rendkívül viharos volt és kínos
jelenetekben bővelkedett, amelyekről természe
tesen nem szólt az értekezletről kiadott jelen
tés.
Az illésen egymásután adták elő azokat n
sérelmeket, amelyeket az utóbbi időkben szen
vedtek. Lázár Ödön a Király Színház ignzga
tója például azt hangsúlyozta, hogy a szín
igazgatók nem a főpróba ellen foglalnak állást,
hanem csak az előzetes kritikát akarják meg
gátolni. Ehhez pedig semmi köze nincsen a
sajtószabadság
korlátozásának.
Álláspontját

Ma 25-Mszk
Gaál Franciska
Tőkés Anna
Vaszary Piroska
Hékcfll László
Ráday Imre
Kökény, Peti,
Hadó az

Adrássy úti Színház
remek műsorában!

mindjárt egy érdekes példával illusztrálta.
Egyik utóbbi premierje alkalmával
as egyik délutáni lap lesajtó kritikát irt
arról a darabról, amelynek premierjét nem
is tartották meg este.
Tehál ez a lap egy nem létező premierről kö
zölt előzetes beszámolót.
Hcltai Jenő pedig azt adta elő. hogy szín
háza egyik darabjáról délután rfőaetes kritikát
kapott. A kritika olyan lesújtó volt, hogy

azok, akik az esti premierre már előre
megváltották a jegyet, visszahozták eaekel
a pénztárhoz
és a lap felmutatásával a jegyek árának vissza
térítését kérték.
Egy másik színigazgató egy magyarszinházi
esetet közölt, amikor szintén előzetes kritikák
jelentek meg az ,Jrlandt vászon” című darab
ról. A darab főszereplője, Rátkai Márton, meghelegedelt. Még a főpróbán sem ő játszotta a
szerepel. A délutáni kritika a váratlanul be
ugró és ragyogó teljesítményt nyújtó Dénes
György helyett a betegen fekvő Rátkai Mártont
dicsért agyon. A darabot és a többi szereplőket
levágta.
Az előzetes kritika elten felhozott vádak
arra késztették ismét a színigazgatókat és a
kilences bizottság tagjait, hogy inkább te kell
mondani a főpróbáról annak az érdekében,
hogy előzetes kritika ne jelenhessen meg. A
színigazgatók egységét azonban egyedül a Fő
városi Művész Színház veszélyeztette, amely
bejelentette, hogy bármiként is határoznak a
színigazgatók a legközelebbi darabjából meg
fogja tartani a főpróbát. Az ülés tagjai tehát
nagy érdeklődéssel várták a Fővárosi Művész
Színház állásfoglalását, azonban sem Kabos
Gyula, sem dr. Juhi Marcell igazgatók nem je
lentek meg az ülésen. Ekkor Komor Gyula dr.,
a Színigazgatók Szövetségének igazgatója szó
lította telefonhoz a Fővárosi Művész Színház
igazgatóit és nyilatkozatot kért arra az esetre,
ha a határozat újra a főpróbák ellen irányul.
A Fővárosi Művész Színháztól azonban a kö
vetkező választ kapták:
„— Tekintve a Csúnya lány nagy sikerét,
legalább hatvan-nyolcvan napig nem gondolunk
arra, hogy uj darabot bemutassunk. Éppen
ezért ebben a kérdésben a színház, mint olyan,
nem foglal állást, mert mindenféle véleménynyilvánítás csak elvi jelentőségű lenne és gya
korlati értéket nélkülözne. Határozzanak az
urak úgy ahogy akarnak."
A Fővárosi Művész Színház bejelentése után
határozta el csak a kilences bizottság, hogy az
előzetes kritika mcggállására továbbra is a fő
próbák megtartása elten ad ki kommünikéi.
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SZÍNHÁZI napló
7 egnagyobb idei eseménye lesz az Operaháznak Ponchielli Giobondájának be
mutatója. Ezt a híres olasz operát több mint
negyven éve nem játszották Budapesten,
ezért a repriz premierjelentőségre emelke
dett. .4 Gioconda címszerepét Tihanyi Vilma,
az Operaház
kitűnő drámai szopránja
énekli. Beszélgettünk vele, aki a kővetkező
ket mondotta főszerepéről:
— Rendkívül nagy erővel készülök a Gio.
condára. Ennek azonban nemcsak színész
női ambíció az oka, hanem ' ebben érzelmi
momentumok is vannak. Ponchielli tudni
illik tanítómestere volt Puccininek. Tavaly
előtt én énekeltem Pesten a Turandotot.
Puccininek ezt a halhatatlan müvét és ez a
szerep bizony pályámnak erőteljes lökést
adott. Most becsületbeli kötelességnek tar
tóm, Puccini tanítómesterének művét tőlem
telhetőén sikerre vinni.

A Terézköruti Színház reprizmüsorának
nagy sikere után uj műsort ad. .4 műsor
slágere Harmath Imre Szin-Ész-NŐ című
vígjátéka lesz, amelyben Honlhy Hanna öt
féle figurában és kacagtató helyzetekben
mutatkozik be. A műsor másik slágerdarab
jónak főszerepét Dayka Margit játssza, aki
ezúttal először fog kabarészinpadon fellépni.
Salamon Bélának két különlegesen érdekes
szerep alakítására lesz alkalma, Vadnay új
szerű bohózatában, majd László Miklós ki
tűnő és drámai fordulatokban gazdag ,.commedia dél arte"-jóban lép fel.
árosi Színházban erősen próbálják Sándor
József daljátékát, a „Halványsárga rózsát".
Az operett után a Denevér kerül előadásra
reinhardti átrendezésben. A Denevér-t Nagy
Endre dolgozza át magyarra, főszerepeit pedig
Honthy Hanna és Péchy Erzsi fogják játszani.
A legérdekesebb színházi hymenhir:
Zilahy Irén, a Városi Színház fltosorru
szubrettprimadonnája férjhez megy. A férj
jelölt az egyik színigazgató.

V

A Király Színház nagy eseménye:

Viktória
Ábrahám—Földes Harmath uj operettje

Bemutató pénteken fél 8 órakor Király-Szinház
Lábasa, Fejes, Vaály, Bársony, Kim F., Kertész D., Szlklay, Dénes
"XT olpone. Ben Johnson klasszikus, de A^>st- hogy a szezon legnagyobb operettr mégis modern színmüvére készül a Ma 1 x sikerévé nőtte ki magát a Csúnya
gyar Színház. Ben Johnson müve a pénz ko lány, Szabolcs Ernő, a Fővárosi Müoészmédiája. Ben Johnson, Shakespeare belső Szinház kitűnő főrendezője a színház év
barátja is drámaíró-társa volt. Annyira jó könyveiben lapozva, érdekes megállapttáot
barátságban voltak, hogy Ben Johnson fiá tett, amelyet a színházt kabalisták felhasz
nak keresztapaságát Shakespeare vállalta. nálhatnak. Szabolcs Ernő kisütötte, hogy
Ben Johnson folyton javítgatta és irta mü Biller Irén, a „Csúnya lány" premierjének
veit és nem tudta megérteni Shakespeare napján pontosan nyolcszázadszor lépett fel
könnyedségét. Jellemző barátságukra isme ezen a színpadon. Első hétsxáz fellépését
retségük története. Ben Johnson még mint egufolytában, megszakítás nélkül mint Mateljesen ismeretlen iró, egy színdarabot rinka a táncosnő és mint az egyik grácia •
nyújtott be Shakespeare színtársulatához. A háromból, teljesítette, a többi Hlentoeesr
színészek csak felületesen olvasták el müvét kilenc fellépése pedig két más resráre eeZi
és vissza akarták adni a szerzőnek, aki a lőtt. Hétszázkilencvenkilencedik estéjén meg
*
színház várószobájában áesorgott. Shake betegedett és el kellett utaznia, amikor a
speare ekkor betekintett a kéziratba és azon Pompadour-bell szerepét Szokolay Ólig vette
nal észrevette benne a zseni megnyilatkozá át, akivel együtt a Csúnya lány premierjén 9
sát. Elolvasta, azután el is játszotta. Ezzel legnagyobb sikert aratta.
kezdődött Ben Joluison írói pályája. Sha
kespeare neve 1603-ban fordult utoljára elő
a Globe szereplő-színészeinek névsorában,
Ben Johnson Seanus cimü darabjában ját
szotta utolsó szerepét. A feljegyzések szerint
1616 április végén Straurfordban megláto
gatta öreg barátját, a drámaírók királyát, r Színházban, Lakner bácsi gyermekszinháaki régi barátjának látogatása örömére nagy zában. Lakner bácsi irta a szövegét, Lajtai La
lakomát csapott. Shakespeare jó hangulatá jos a zenéjét a „Királyok kincse" cinül gyer
mekdarabnak, amelyet az apró közönség hatal
ban sokat evett és ivott, hajnal felé clszédült mas, meg-megujuló tapsorkánnal fogadott. A
és néhány napi betegség után, Johnson kar 1 rendkívül ügyes, ötletes, humoros mese egy kis
jai között meghalt.
lányról szól, aki elmegy, hogy a királyok ki
*

Csúnya tiu - szép lény
mind ott van a

CSÚNYA LÁNY
előadásán a Fővárosi Művész Színházban

Biller Irén

Szokolay Olly

sendesen működő „Zuglói Színház" körül
nagy vihar támadt. A Zuglói Színház épü
letének tulajdonosa, a Páduai Szent Antal Egy
házközség és a színház igazgatója, Nagy László
között választottbirósági eljárás folyik a szín
ház bérletére vonatkozóan. Az egyházközség
ugyanis kifogásolta Nagy László működését,
akit a bérletből ki is zárt. .4 társulat a per alatt
egyideig nem játszott és igy tagjai a legnagyobb
nélkülözések között tengették életüket. Most a
perben álló felek megengedték, hogy a társulat
két heti szünet után konzorciumos alapon elő
adásokat tarthasson, a konzorciumot Pataki Fe
renc vezeti.

C

Kabos

Dolly

Gózon

csét megtalálja. A királyok kincsét természete
sen nem leli meg, ellenben rájön arra az igaz
ságra, hogy minden kincskeresésnél többet ér a
becsületes, szorgalmas munka: nála a tanulás.
A szereplők közül elsősorban Szécsi Hédit, Váradi Katót. Polgár Zsuzsikát kell megdicsérni,
mig a „nagyok" között Gál Dezső és Major Ist
ván férkőzött kitűnő alakításával a gyermekek
szivéhez
MT'hály István nagysikerű drámája. „Béla, aki
J x 26 éves”, holnap kivételes jubileumhoz ér
kezik el. A komoly, emberi és a mai élettel fog
lalkozó dráma ötven előadást ért meg olyan rö
vid idő alatt, amely szinte példa nélküli.

G R O C K,
a világ legnagyobb komikusa március 1-én
kezdi meg 14 NAPOS vendégjátékát a

Royal Orfeum-bán
Jegyárusítás február 23-tól.
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Jubileum!

Kavarodás
a Victória grófnő köríti

Ma, eata 8 órakor

Amikor az egyik szerző nem vállal közösséget
a darabbal, „amelybe sokan beledolgoztak"

Az Uj Színház jelentit

„Béla aki 26éves“
Mihály latrán darabjának

50«

előadása

Kedden, csütörtökön

Lamherthier ur
A Broadway Melodie
eldönti a kérdést. Pótol-e színházi előadást a
beszélő, zenélő, hangosfilm. A „Broadway Me
lód!eM a színházak ét a filmszínházak néma
vetélkedésében mondja ki a döntő szót. Az ed
digi úgynevezett revüfilmek inkább a látványos
ságra, a szem gyönyörködtetésére fektették a
fősulyt. Káprázatos képeket láttunk, amelyek
egy tucatnyi remek sláger és egy vékony fonala
cselekmény mézesmadzagán
függtek
össze
a szem és a fül gyönyörködtetésére. Ezeknek
azonban vajmi kevés közük volt a szellemi szó
rakozáshoz. A „Broadway Melodie" azonban
a beszélőfilmeknek ezt az ugynevezett intellek
tuális hibáját is rendkívül szerencsésen kikü
szöböli. Olyan drámai cselekményt ad, hogy az
egymagában is a legkomolyabb és legteljesebb
szórakozást nyújtja a közönségnek. A „Broad
way Melodie" az igazi fllmesitett drámai revü
Két testvér, a Mahonay Sistersek járják a
vidéki artistaélet rögös útját. A hóditóan szép
Anita Page az egyik, a bűbájosán kedves és
finom Bessie Lőve a másik Szerencséjük akad,
felkerülnek a Btoadwayra, ahol a „Broadway
Melodie"-revü két apró csillaga lesz belőlük.
Az egyiket, Anita Paget, meghódítják a Broad
way örömei: az ékszer, a toalettek, a csempé
szett pezsgő az autó, a palota. A másik, Bessie
Lőve, marad az, aki régen volt és szerelme fel
áldozásával a leghatásosabb drámai jelenetek
torán menti ki ebből a másik bűnös életből nő
vérét.
Ennyi az egész mese, de el lehet mondani
a Broadway káprázatos rendjének káprázatos
csillogását, az artistatáncok és produkciók so
kaságát, a rendezés sohasem látott bravúrját,
Végül pedig azokat a zeneszámokat, amelyek
•z egész világot uralják A „Broadway Melo
die", a „Boy Friepds", „Enyém a kis szived",
« „Babalakodalom", a világvárosi forgataga a
káprázatos élet, a szerelmes, ábrándos szív
égaz muzsikája.
(s.) '

A Király Színház e hét régén mutatja
he a „Victória grófnő" című operettet,
amelynek szerzői Között a premiert meg
előzően furcsa harcok dúltak. Az egyik
szerző ugyanis, — ahogy a Hétfői Napló-nak
nyilatkozott —
megtagadta a közösséget a Victória
grófnő cirnü darabjával.
Hónapokkal ezelőtt készült el Földes
Imre és Harmath Imre közös operettje, a
Victória grófnő. A régi Fővárosi Operettszinház fogadta el ezt az operettet és sze
repeit kiosztotta. Eszerint a főszerepeket
Pichy Erzsi, Fejez Teri és Szokolay Olly
játszották volna és ezek a szerének a szí
nésznők egyéniségéhez mérten készültek is
el. A Fővárosi Operettszinház b kása után a
Király
Színházhoz
került
az
operett,
amely természetesen újból kiosztotta az
operett
szerepeit.
A főszerepek
most
Lábast Jucinak, Fejes Terinek és Vadig
Ilonának jutottak. Itt támadt az első nézet
eltérés a szerzők és a színház között.
A szerzők feltétlenül Szokolay Ollyt
akarták látni a Victória grófnő egyik
jelentős szubrett szerepében, viszont
a színház ezt a szerepet Vaály Iloná
nak adta
azzal, hogy a szerzők még néhány számot
írjanak a művésznőnek és szerepét meg
felelően bővítsék ki.
Harmath Imre, az egyik szerző, nem volt
hajlandó erre és kijelentette, hogy amenynyiben Vaály Hona játszik az operettben, ő
megtagadja a közösséget ezzel a darabbal és
nem hajlandó semmi olyan munkára, ame
lyet a premier előtt, a próbák alatt az ope
rettműfaj természete megkíván. Földes Imre
az ügyben semlegességet jelentett ki és ké
sőbb hasonlóképpen nyilatkozott az operett
zeneszerzője, Abrahám Pál is. Emiatt Har
math összekülönbözött szerzőtársaival.
Harmath Imre állta a szavát, nem ment
be a Victória grófnő egyetlen próbájára sem.
A színház azonban nem várhatott arra, hogy
Harmath Imre meggondolja magát, ezért az
operett szövegkönyvének módosítására
több opercttszcrzővel folytatott tár
gyalásokat.
Elküldte a szövegkönyvet Szilágyi László
nak, a Király Sífn/irfz Tiázlszcrzöjénck, hogy
bizonyos módosításokat végezzen rajta. Szi
lágyi László azonban erre nem volt haj

landó, tekintve azt, hogy most az „Alvinci
huszárok" cirnü operetten dolgozik és egyet
len szabad perce sincs idegen operett szá
mára. A szövegkönyv aztán ifj. Békeffy Ist
vánhoz, a Sisters kitűnő szerzőjéhez került,
aki néhány újonnan komponált muzsikához
verseket Irt.
Nem volt azonban teljes
Vaály Ilona szerepe, amelyet titokban
Nótl Károllyal Íratlak meg.
így készült el a Victória grófnő, amely
most kissé más formában kerül színre, mint
ahogy Földes Imre és Harmath Imre an
nakidején megírták. Harmath Imre éppen
ezért nem mint szerzőtárs, hanem csak
mint versiró szerepel a Király Szinház uj
plakátjain.
Ezzel kapcsolatosan Harmath Imre
kő
vetkezőket közölte a Hétfői Naplóval:
— Lehet, hogy nngyszerü, lehet hogy tel
jes sikert fog aratni a Victória grófnő uj
szövegkönyve, de
én ezzel kénytelen vagyok megtagadni
a közösséget.
Nem járok be a próbákra és nem veszek
részt az operett előkészületein, mert nem
azt a darabot próbálják, amelyet Földes Im
rével együtt megírtam. Éppen ezért csak
mint versiró óhajtottam szerepelni a szinlapon és csak ezért vállalok felelősséget
A Király Szinház — ugy értesülünk —
most .
pert Indít Harmath Imre ellen,
állítólag azért, mert a Victória grófnő egyik
slágerszámát a Csúnya lány cimü operettbe
tette. Ezzel kapcsolatosan Harmath a kö
vetkezőket mondja:
— Fejes Teri egy katonaszámot énekel
majd a Victóriábn,
ugyanazt a katonaszámot, amelyet an
nakidején, amikor a „Csúnya lány" a
Fővárosi Opcrettsztnházban volt ki
osztva, ezzel az operettel kapcsolatosán
próbált
Fejes Teri majd koronatanú lesz ebben a
perben és el fog dőlni, vájjon a Csúnya
lánytól kölcsönözték a Victória-bctétet, vagy
a Victória vette azt el a Csúnya lánytól.
íme, egy furcsa színházi bonyodalom egy
primadonna, egy szerep és egy slágerszám
körül. Majd meglátjuk a premieren, hogy
megéri-e ezt a sok herce-hurcát.
Stób Zoltán.

VÍGSZÍNHÁZ
SZOFIORY DEZSŐ:

Gombaszcgí Frída, Vágó
Margit, Ladcmérszky
Margit, Eszterházy Ilona,
Hegedűs, Gőth, Törzs,
Hajmássy, Gárdonyi,
Makláry, Szegő

A HANGOS
KAMARA
PROGRAMJA
Négy nap múlva, csütörtökön, ojból megfor
dítják Budapesten a^ciinerpajzsot egy moziban
a néma filmek fölött. A Kamara Mozi, amely
kcgyeletcs művészi missziót teljesitett azzal,
hogy az utolsó nagy néma attrakciókat meg
mentette és bemutatta Budapest közönségének.
csütörtökön szintén áttér a hangosfilmre. A
Kamara igzgatósága részéről a következőkben
adtak programot most kezdődő bangosfiltnszczonjukról:
— Abból, hogy most térfink át a talkie-ra.
két nevezetes hasznunk van. A világ legtökó
letesebb és legdrágább hangosfilmgépének, a
Western Electric-nck legújabb, 1930-as modell
jét kaptuk meg közvetlenül Newyorkból, fllmntírakcióinkat pedig a legfrissebben készült,
tehát az utolsó napok hang visszaadási és ren
dezési eredményeinek minden nagyszerűségét
magábafoglaló talkic-szenzációkból állíthattuk
össze. Már első filmünk Dumas: Fairbanks vasálarcos a is meglepetés lesz Ezután már csak
kizárólagossági joggal játszunk filmeket. Meg
szereztünk Newyork szinte páratlanul álló vigjátéksikerét, A csókvitézek-ct, amelyben Lllg
Damitának és Vidor Mc. Laglennek van pará
dés alakítása. Utána Kistemaekers drámája, a
Mienk az éjszakai következik. Ez az uj film,
amely jogossá teszi azt az állítást, hogy a han
gosfilm túlnő minden színpadon. — Soha ennél
megrázóbb, mélységesen emberibb játékotl
— Ennyit elöljáróul. Reméljük, hogy a siker
a ml müsorelgondolásunk helyessége mellett
bizonyít majd.

KAMARA
i

A VILÁGHÍRŰ

l WESTERN >
LelectricJ

DUMAS „ HÁROM TESTŐR *CIMU

Világhírű

regénvénekd

ÖMfiOGOS
FILMVÁLTOZATA
PREMIER?

Csütörtökön
■IBII—

III ■■lilílTnir. 1Ml T'L"TT~mHl

CORVIN
UNITED ARTISTS VILAGFILM
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Az első tavaszi nemzetközi mérkőzés
magyar vereséggel végződött
Wacker—Ferencváros 4:1 (0:1)
’A szezou első nemzetközi mérkőzése magyar
Vereséget hozott. Mindjárt a bevezetőben leszőSilletjük, hogy ez a vereség bármennyire is
jdulmas, el kell ismerni, hogy
• bécsi együttes teljesen megérdemelten
mérte n magyur ex-bajnok csapatra.
A zöld-fehéreket készületlenül találta a szezon
kezdete. A téli tornatermi kondlciótréning túlsokáig tartott, úgy hogy a játékosok alig tiz
nappal ezelőtt látlak először labdát. Természe
tesen igy elkerülhetetlen volt a Ferencváros ve
resége. mert hiszen tudvalévő, hogy a bécsi
csapatok egész télen keresztül hétről-hétrc
meccset jálsrottak s ez a körülmény teljes mér
tékben érvényre is jutott a Wacker együttesé
nél. Ar. első félidőben a Ferencváros még elég
jól tartotta magái, sőt azt lehet mondani, hogy
fölényben volt ellenfelével szemben, bár el kell
Ismernünk azl is, hogy a kevesebbet támadó
bécsi csapat viszont sokkal veszélyesebbnek
mutatkozott már ekkor is s Amsei hihetetlen
szerencséjén múlott, hogy gól nélkül úszta meg
ezt a félidői. Szünet illán még egy negyedórán
keresztül bírta a zöld-fehér csapat az iramot,
de a bécsiek gyorsasága és kondiciőbeli fölé
nye mindinkább érvényre jutott, ami azntán
gólokban is kifejezést nyert.
Tetszetős ferencvárosi támadás vezette be a
játékot s Tánzer már az első percben kapu
lécre lőtte a labdát. Ezután Turay két alka
lommal is kapu fölé lőtt. Az első bécsi táma
dást, amely Horváth éles lövésével ért véget,
Amsei hárította el. A Ferencváros a többet tá
madó. A 11. percben Kölnit közelről kapu fölé
lőtt. Majd sorozatos Ferencváros-támadások
követték egymást s a közönség ámulattal nézte
Cárt kapus csodás védéseik A 18. percben nagy
helyzet adódott nz osztrák kapu elölt, Cárt el
esett, ám a biztos gól-alkalmat bekkjei hárítot
ták el. Két eredmónytelen osztrák korner kö
vetkezett ezután Majd a 33. percben Windner
közvetlen közelről lőtt labdáját mentette meg .
Amsei nagy szerencsével. A 35. percben

Kölnit egyedül futott le a éle
*
lövéssel meg
szerezte a Ferencvárosnak a vezetést (0:1).
Hullámzó játék után Toldy felső kapulécet
lőtt, majd Amsei ismét nagy hidegvérrel és sze
rencsével mentesítette kapuját a biztos góltól.
Szünet után Bukovi néhány passza és lövése
ragadja tapsra a közönséget. Cárt kapus a leg
nehezebb lövéseket is nagy biztonsággal tette
ártalmatlanná. A 15. percben Walzhoffer egye
dül törte át a zöld-fehér védelmet s már min
denki gólt sejtett, amikor a jeles osztrák játé
kos labdája a sárban elakadt s igy Amsei ka
puja ezúttal is érintetlen maradt.
A 24. percben egyenlítettek ki az osztrá
kok, ('lsek révén, aki véglg'dribllztc az
egész ferencvárosi védelmet. (1:1.)
A Ferencváros teljesen visszaesett ezután s az.
osztrákok 6 percen belül ujabb három gólt ér- j
lek cl. A 31. percben Horváth, a 33. percben
Windner s a 35. percben Tax lőtt gólt. Vala
mennyi ügyesen felépített osztrák támadás
után cselt. Ezután ellanyhult a játék, csak a
Horváth hatalmas lövése szerzett kellemetlen
pillanatot Amseinek. A meccs további folyamán
a Ferencváros védekezésre rendezkedett be s igy
több gól nem esett.
Az osztrák együttesből Cárt emelkedett ki.
aki valósággal válogatott formát mulatott. Hát
védjei is hibátlanul dolgoztak s a halfsor is be
csületesen teljesitette kötelességét. A csatársor
leegyszerűsített, hasznos játékot mulatott. Hor
váth, Windner és Tax nyújtottak nagy teljesít
ményt. A Ferencváros csapata az első félidő
ben kifogástalan futballt játszott, de szünet
után mindinkább mutatkozott a csapaton a
hiányos labdatréning s a félidő közepére telje
sen elkészült az együttes erejével. Az első fél
időben Amsei, Papp és Bukovi játszott Jól, mig
szünet után csak Kohut és Tánzer nyújtott el
fogadhatót.
A mérkőzésnek hatezer főnyi közönsége volt.
Gerő biró kifogástalanul látta el föladatát.

Szeged csapata temek
győzelemmel kezdte
a tavaszi szezónt
Bástya—Nemzeti 5:1 (2.1)
Szeged, febr. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Háromezer néző jelenlétében, ragyogó
tavaszi napsütésben játszotta le a Bástya első
tavaszi bajnoki mérkőzését az ujszegedi sport
telepen.
A Bástya, nevéhez, méltó, nagyszerű játék
kal megérdemelt győzelmet aratott fővá
rosi ellenfele fölött
Közvetlen védelme bámulatos
biztonsággal
verte vissza az ellenfél támadásait, mig a csa
társorban Schivarcz produkált kitűnő játékot
A Nemzeti viszont egy tréningnélküli együt
tes benyomását keltette
A csapatban •egyéb
ként Törők, Rématj III és Czétényi játszottak
jól.
A játék a csapat vehemens támadásaival kez
dődik, a Nemzeti teljesen térfelébe szorul, a
Bástya azonban egyelőre több korneren kívül
mást nem cr el. A 30. percben indítja a Nem
zeti első támadását és nem messze a kaputól
szabadrúgást ér el. A labdát Benedek kornerre
úti, amely bői
Czétényi általános meglepetésre megszerzi
a vezetést (0:1).
A Bástya erős támadásokkal felel és a 37.
percben Varga révén kornerből kiegyenlít (1:1).
A szegedi együttes szisztematikus támadásai
val mindjobban felörli a Nemzeti védelmét és
a 43. percben
Wahl révén megszerzi a vezeté’t h (2:1).
Szünet után a második percben Gallina egy
védésnél ki rohan a kapuból, a résen álló Kitti
mellette hálóba juttatja a labdát (8:1). A Nem
zeti a Bástya fölényét durvasággal próbálja
ellensúlyozni és az erélytelen bíró hibájából a
játék el is fajul. A Ifi. percben szép összjáték
után Korong megszerzi a szegedi csapat negye
dik gólját (1:1). A 20. percben Rémay III. sé
rülése miatt elhagyja a pályát. A 32. percben
Posták átadásából Schtvarez beállítja a vég
eredményt (5:1). A mérkőzés vége teljesen ko
molytalan játékkal telik el: a Bástya védelme
a félvonnlon áll és a Nemzeti egész csapatával
védekezik.

Start! . . .

A Nagyszombat-utcában
minden csendes...

Szép tavaszi időjárás kedvezett az első bajnoki
fordulónak — A Bástya nagy gólaránnyal győzte
le a Nemzetit — A Pécs-Baranya otthon sem
tudott revánsot venni a Bocskayn — Kispest fö
lényesen győzte le a Somogyof, mig a III. kér.—
Attila-mérkőzés döntetlenül végződött

m. kér. FC—Attila 1.1 (0.0)

Gyönyörű tavaszias idő kedvezett a baj
noki szezon megindulásának. Szinte hihe
tetlennek tetszett, hogy még csak február
közepén agyunk, mert a hőmérő jóval a
fagypont fölött jelezte a hivatalos tavaszi
szezon megindultál. Ez az enyhe idő azután
magával hozta a futballista legnagyobb el
lenségét, a sarat, amely csaknem minden
pályát méllyé, nehézzé varázsolt, úgyhogy
ex a körülmény bizony nem engedte a csa
patok igazi felkészültségét feltárni.
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közönség lelkesen ünnepelte a vendégcsa
patot.
Kispest saját otthonában győzte le 3:1
arányban a feltűnő gyenge teljesítményt
nyújtó Somogy együtteséi.
A miskolci Attila budapesti kirándulásával
meg lehet elégedve, minthogy az egyik pon
tot sikerült n tréningjében meglehetősen
előrehaladt óbudaiaktól
clkaparintani.
A tegnapi meccsek után
a bajnokság állása

a következő:

pálya

1. Újpest
2. Ferencváros
3. Hungária .
4. III. kerület
5. Kispest . ,
ElöUe 1 őrekor u I. Ugo bejnok.árört:
fi. Bástya . ,
7. Bocskay
.
Budai Tizenegy—Somogy
8. Budai „11“
9. Nemzeti
Szegeden a Bástya fényes stílusban, re
10. P. Baranya
mek játékkal 5:1 arányban lépte le a
11. Somogy
Nemzetiek felkészületlen csapatát.
12. Attila
. .
A Bocskay pécsi kirándulása is várakozá
A mérkőzések részle
son felül sikerült, amennyiben
tudósításaink számolnak
4:0 arányban gyűrte maga alá az ftszl
szezon mumusát, amely pedig revansra
áhítozott az őszi érdemelten vereségért
Pécsett megtörtént az a ritka eset, hogy a
VuAmap. február 3S-4n d.lulAu 3 önkor

Hungária Ferencváros komb.
a Teplitzer FA ellen.

Pont
. 19
. 18
. 15
. 14
. 13
» 12
. 11
. 10
.
8
. 7
» 7
. 6
eiröl a
be:

Gólarány
39:16
38:11
30:16
18:19
11:16
27:27
20:23
18:13
11:28
14:27
13:31
11:23
következő

Kiadd laKások!

Piuma-paoian

OttetoMvazat nyertesei:
1 díj Egy pehely iiclyempaplan

2 díj. F.gy pehely •ormAz-paplan
P. Vflla Deufl,
Sít. Ferenc rendi ízérzetei, Simontortn

3. díj: Egy vattás broehé paplan
*
PAI.tr
Iturnreat
4. dij: MOller Antónia, Budapest. IX . Ráday u. 32.
5 dij: Görög Jolán, RudnpeM, IX . Rádiy urca 2
• dij: Bokor Évi és Duci. Rndnpeet
VI.. Rottciibillrr ucea 37b.
J díj: Erdős Emil Téri.

"

BELVÁROSI VisZONARl RT.
Kammermajcr Káml» ucea í.

(szemben a statisztikai hivatallal)
egy-egy 8—4 és B.szobás, hallal,

marglt-kfirut 43. szám
alatt egy 4-szobAs lakás hallal
Elegáns kivitol! Olcsó árak Bővebbet n
helyszínen, vagy telefonon AuL 298-29

Jr(M Ernfl, Szrinlflhfjyl dOlfl

dii- Németh ZoVói't'ö. földbirtokon nejt.
I’i1srtas.--n-lró.
«l|j. Wiichtr mii Lili. Ilpe«t. Bulvcvsrky t*
10 ölti I.ndj XTmilor. HAknlw

Bimbú-ulca 1-3-5. szám
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Sertés-, marha-, composztés tőzeggel kevert lakai

tvÁgy Át
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Mlhelmami Géza

Vll., Aggteleki-utca 2/A

A Nagyszombat-utca... A csendes Óbuda
párhetes eseménye, amely az egykori Határ
utca „romján" keletkezett. A villamos megálló
mellett most is olt All a töredezett határkő az
„Ofeif’-jelzéssel, a szemközti BánlTy-kávéházban most is pirosba játszó orra! billiárdoznak
az óbudai spieszbürgerek. De viszont megvál
tozott az utca képe: olyan népvándorlás indult
meg a III. kerületi Torna- és Vívó Egylet dunaparti futballgrundja felé, amilyen utoljára réges-régen volt. Még akkor, amikor az utca még
a kisvárosi jellegű Határ utca nevet viselte.
Az érdeklődés magyarázata: Óbudán hosszú
idő után újból profimeccset játszottak. Rossz
kabalának bizonyult. Mert az Üilői-uti és a
Hungária-uti sikerek csak nem akartak a hazai
pályán újjászületni Sőt egy kis ideig még úgy
látszott, hogy az Attila tarsolyában két ponttal
tér vissza Miskolcra. Nem azért, mintha a ven
dégfogadó csapatnál jobbnak bizonyult volna,
hanem mert
az óbudai csatárgépezet defektje megbéní
totta a csapat működését.
A ragacsos talaj minden kombinációs játék
lehetőséget kizárt. Természetes ezek után,
hogy mindkét csapat teljesítménye kritikán
aluli volt.
Az első félidő egyetlen eseménye voM, hogy
a közönség nagyokat ásított a tribünön. A szü
netben az állóhely publikuma testületileg át
vonult a tribünre, amely ilyenformán egy nagy
meccs keretének illúzióját keltette. Az esemé
nyek a második félidőlien kulmináltak. A „szé
ria" úgy indult, hogy Illmmler biró nem adott
meg az Attila kárára egy úgynevezett „aufgclegt" tizenegyest, amelyet Pimpi legázolása
miatt meg kellett volna adnia. De az isteni
igazságszolgáltatás nem késett: egy perc sem
lelt el és
a kapuban felfröccsent sár jelezte, hogy
nz Attila gólt ér el.
A III. kerületiek vádoló arccal néztek össze, a
miskolciak pedig összeölelkezlek. Pimpi diadal
masan sietett a helyére, miközben
Fenyvessy teljes erejéből belérugott.
A botrányos jelenetet a bíró nem vette észre
és csak az ügyeletes rendőrtisztviselö figyel
meztetésére állította ki a magáról megfeledke
zett futballistát. Az Attila, amely nz első fél
időben offenzív játékot folytatott, úgy gondol
kozott, hogy az eredmény már meg sem vál
tozhat. mert rögtön a védelembe vonult. A III.
kerület pedig a megmaradt tiz emberével beléfeküdl. Azután minden progrnm szerűen folyt
le:
Fröhlleh kiszökött és éles lövéssel a fősí
nül helyezkedő védelem mellett megszerezte a kiegyenlítő gólt.
Az Attila pedig nem okult a káron: továbbra
is védekező taktikát folytatott. Most azonhan
jött egy súlyos bírót tévedés .A miskolci kapu

Téli sporlcM
----------
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a Corvin Nzlnhávnál

Kirakatban
nem lathatő.
az üzletben eddig még
nem létezett áron kapható
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előtt kavarodá, támadt és ■ labdát Konjor
kézzel érintette. A bíró prdig 'rinrb ellenére ai
Attila ellen ítélt tizenegyest, amelyet azonban
a kapus kivédett.
Óbuda legénysége pedig hiába „kapcsolt" rá
még fokozottabban. Es a népszerű Drössler is
hasztalan hempergett meg vagy kétszer a mis
kolci kapu előtti piszkos, fekete sárban. Egy
óbudai kis diák türelmetlenül kiáltott le a tri
bünről:
— ATef/ föl Noksi, nem lesz tizenegyes...
Nem is lett. De a labda a kínosan fetrengő
Drössler előtt esett le, mire a derék óbudai
balszélső „felépült".
A III. kerületiek pedig busán ballagtak a
klubház felé, ahol a meccs után tartották meg
a közgyűlést.
A Nagyszombat-utcában minden csendes ...

A debreceni futballisták
meghódították
Pécs közönségét
Bocskay -Pécs-Baranya 4.0 (2:0)
Debrecenben szombaton este Bocskay-bál
volt. A Bika kék-sárga színekkel felékesitett
báltermében kipirult arcú táncospárok kering
tek. De a Bocskay futballistákat hiába keres
ték, mert azoknak holmi elintézni való Bocskay-flgyben Pécsett aknát dolguk. Pécsett, ahol
azt mondották, hogy az őszi Bocskay— PécsBaranya-m érkő zés realitása körül bajok vai>nak. No de átadjuk a szót pécsi munkatár
sunknak:
Pécs, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tété.) A Pécs-Baranya első tavaszi bajnoki
mérkőzésén a Bocskay csapatát látta vendégül.
A pécsi csapat teljes erejéből készülődött erre
a mérkőzésre, mert az emlékezetes őszi veresé
get egyetlen pécsi sportember sem tartotta reá
lisnak, mint ahogyan az egész sportkörvéle
mény is ezen a véleményen volt. Pécs-Baranya
tehát reparátm akarta az őszi balsikert, ami
azonban nem sikerült.
A pécsi csapat elsősorban nem tudta megol
dani a balszélső-problémáját. Testiért kény
szerült a balszélre állitami, mig a sérült Trttz
helyett Pajort volt kénytelen előrevomi, amely
intézkedésével megbontotta hires fedezetsorá
nak az egységét Fokozta a bajt hogy csatár
sora ezúttal is puha és tehetetlen volt. Egyedül
az Iváncsics—Krebsz bekkpár állott feladata
magaslatán. A vereség ódiuma sem őket terheli.
Szülik szokatlanul gyönge védőjátéka volt
a pécsiek vereségének a hétforrása.
A Bocskay szép és erős, amellett fair futballt
játszott. Győzelme százszázalékos volt és
a pécsi közönség lelkes ünneplésben része
sítette a vendégcsapatot.
Különösen a Buday—Fejér dr.—Molnár össze
állítású védelmi trió munkája váltott ki teljes
elismerést.
Négyezer főnyi közönség jelenlétében indult
meg a mérkőzés. A 9. percben esett az első gól.
Vince beadása Markos közvetítésével Mertinhez került, akinek a jobbsarokba Irányí
tott lövése hálót ért (1:0).
A 15. percben kellemetlen incidens zavarta meg
a mérkőzés nyugalmát. Roscnfcldnek, a kikül
dött határbirónak nézeteltérése támadt Boronkay biróVal, mire a zászlót lecsapva, el
hagyta a pályát. A Birótcstület rögtön intézke
dett és más határbirót küldött be a pályára. A
24. percben Markos kornerét a védelem gyámoltalanul szerelte és
a hirtelenill támadt kavarodásban Vincze
bevágta a második gólt.
A szünetben Pécs-Baranya átcsoportosítással
kísérelte meg csapata akcióképességét emelni.
Foor lett a középfedezet, Köszlcr a balfedezet,
FAGYÁSOS

IZZADAS. BÖBKEMÉNATDES. F.GO F.BZF.SEK,
KIl’AI.LAS. BOKÁK DUZZADÁSA.
MA ESTI-: VEGYEN EGY JÓ MELEG 1.ABECBDÖT. MELYBEN ELŐZŐLEG NÉHÁNY DEKA
SZENT RÖKUS IABSÖT FELOLD.

Baihpert, 193(1 fcbrndr 17.

HÉTFŐI NAPLÓ

Hajdú János dr.
az első magyar párbajtőr-bajnok

míg Halai a balszélső posztját foglalta el. A
pécsi csapat most minden erejével támadásban
tartotta magát, ám hiába, mert a il-ik percben
Markos sarokrúgását Teleki a kapára Irá■yftotta ás Szülik a labdát beengedte (3:0).
Fécs-Baranya minden további erőfeszítése hasz
talan, mert a 31-ik percben
Martin kornerét Teleki bevágta.
'A mérkőzés végén a közönség lelkes éljenzése
kisérte a győztes vendégcsapatot a kabinjába.

Kispest „gólrekordja“
Kispest - Somogy 3:1 (3 0)
Szokatlanul nagyszámú, — főként hazai —
közönség vándorolt ki a Kispest első bajnoki
mérkőzésére a Sárkány-utcába. A tréningmérMfaéaek biztató eredményeivel már meg is van
magyarázva a nagy érdeklődés a Kispest ránt
a ■ csapathoz fűzött remények az első bajnoki
mérkőzésen, ha nem is minden tekintetben, de
beváltak. Ez áll elsősorban a csatársorra, amely
az ősri gyámoltalan szereplése utón sokkal öt
letesebbnek s ami elsősorban fontos, gólképeeebbnek bizonyult. Hiszen három gólt rúgtak
egy meccsen!
A Kispest tehát a téli szünet után megujhodva tépett a pályára, amivel szemben a
Somogy nem sok Javulásról tett tanúsá
got
A védelem bizonytalan, « csatársor széteső, a
kapu előtt tehetetlen.
A Kispest jobbszárnyának formás támadása
meghozta a tavaszi szezon első kispesti gólját.
Paczolay szöktette Scnkey Il-t, aki pár lépés
után magasan beadta a labdát.
A labdát Sclinértnger mellel elfogta, el
vitte ■ kifutó Kutast mellett s két lépésről
a kapuba gurította (1:0).
Kispest tovább támadott. Paczolay lőtt is volna
mindjárt újabb gólt, de kapásból küldött lö
vése hajszálnyira kapu fölé került.
A 24. percben Kiss nagyszerű beadását a
Jól helyezkedő Shnerlnger kapta a nyolc
méterről a bal felső sarokba lőtte (2:0).
A kispestieknél nagy volt az öröm. Első meccs
és már két gólt

■ÍOMHI IfflÖt
A félidő vége felé Kutast fogott egy mesz-

niről küldött labdát s a zavaró Paczolay elől
kidobta a labdát.
A labdát Schnertnger fogta, szöktette Klánt,
akinek beadását Paczolay a kifutó kapus
mellett a hálóba fejeli (3:0).
A második félidőben rögtön két komerrel
kezdett a Kispest, de a Somogy-védelem elhá
rította őket.
Somogy támadásánál Presovszky forgolódott
a 16-oson belül, mígnem Raix teljesen felesle
gesen kézzel meglökte. 11-esi
A 11-cst Jakabé félmagas lövéssel góllá
értékesítette (3:1).
A Kispestben, — mint a bevezetőben már
elmondottuk — javuláson ment át a csatársor.
Egyénileg Schnertnger vált ki, mig a másik
Salai, Lukács néhány nagyon szép labdájával
vonta magára a figyelmet, a gyorsasággal azon
ban nagyon hadilábon áll. A halfsor játékát na
gyón lerontotta Raix visszataszító, erőszakos
játéka. A védelem a szokott jé volt.
A Somogy, ha hamarosan át nem megy va
lami jótékony változáson, nagyon szomorú
torsnak néz elébe. A csatársor nem sokra vitte
a támadások terén. Jakabé meg egyénileg pró
bálkozott. A halfsorbnn Somogyi volt jó. Blum
sokat elkalandozott. A védelem sokszor ki
hagyott

Magyarország első epeé (párbajtőr)-bajnoksá
gát dr. Hajdú János (Róna-iskola) nyerte. A
külföldön, főként a nyugati államokban annyira
népszerű epeévivást nálunk hosszú ideig elha
nyagolták. Egy két esztendő óla azonban ví
vóink mindinkább kedvet kapnak e népszerű
sportághoz. A Tiszti Vívó Clubé az érdem, hogy
ez a fegyvernem oly hamar kedveidé lelt és
főként a már löbbizben megrendezett összetett
vivóversennyel viszi előre e fegyvernem ügyét.
A Magyar Vívó Szövetség a Tiszti VC ezévi
kombinált versenyének első részéi, az epeé
versenyt, bajnoki jelleggel ruházta fel és ezáltal
értékét megsokszorozta.
Vasárnap délelőtt negyven vívó állt starthoz
a bajnoki elmért. Az előmérkőzések és a középdöntő ntán liz vívó képesítette magát a döntőre,

A második liga szezon
nyitója
A H. liga egy nappal előbb, már szombaton
megkezdte harcát a pontokért, mig vasárnap
négy mérkőzés volt programon. Az eredmények
közül meglepetés mindössze a második Vasas
eldöntetlenje az igen gyenge Megyerrel szem
ben.
Sabária—Józsefváros 8:0 (0:0).
Szombathely, febr. 16.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) Felázott pá
lyán játszotta le a Sabária első bajnoki mérkő
zését, amelyből — bár eleinte az erők kiegyen
lítettek voltak — a Sabária fölényesen kerüli
ki győztesen. A játék kemény, söl a második
félidő végefelé határozottan durva volt, úgy
hogy az ügyeletes rcndőrlisztviselő figyelmez
tette a bírót az erélyeseiül játékvezetésre.
Az első félidőben csupán csak két sérülés
volt az említésre méltó esemény. Előbb a Jó
zsefvárosból Nik, majd a Sabáriáből Buresch
sérült meg.
Szünet után mindjobban kidomborodott a
Sabária fölénye s Iglódy fejese, majd Borbély
két gólja révén fölényesen győzőit
Vasas—Megyer 1:1 (0:0).
A Vasas nagyon gyenge játékkal lepte meg
híveit * a sereghajtó Megyer megérdemelten
ragadta el az egyik pontot.
VÁC FC—Terézváros 4:0 (lrt>).
A sáros talajon jobban érvényesült a VÁC
nagyobb technikai tudása, ami fölényes győ
zelemhez segítette.
Rákospalota—Kossuth 2:2 (1:0).
A hazai pályán játszó palotai csapat csak
elkeseredett küzdelem után tudta az egyik pon
tot megmenteni.

A Zala-Kanizsa
pénzügyeit vasárnap dél
előtt rendbehozták
A Tiros 500 pengő gyorssegélyt »d az
egyesületnek, a játékosok lemondottak
Járandóságaikról, a proliszilvetség ki
egészül az egyesület kaucióját
Nagykanizsa, febr. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ismeretesek
azok a hullámok, amelyek a Zala-Kanizsa körül
az utóbbi időben felcsaptak Az egyesület ve
intői ugyanis a feloszlás gondolatával foglal
koztak. Súlyos helyzetben volt a Zala-Kanizsa
s a felmerült bajok kivizsgálására szombaton
Nagykanizsára érkezett Faragó
Lajos, a
PLÁSz titkára Faragó mindenekelőtt a ZalaKanizsa könyveit viösgálta felül, aminek ered
ményeként kiderült, hogy a
legnagyobb tételként a Játékosok Járandó
ságai szerepelnek.
Miután est sikerült a játékosokkal elintézni, —
ki redukálta az Igényeit, ki lemondott követe
léséről — került sor az ülésre.
Vasárnap délelőtt II órakor az Ipartestfllel
székházán tartották meg az ülést hatalmas ér
deklődés mellett, amelynek első eredménye az
volt, hogy kimondották, miszerint

amelyet délután bal óra1 kezdetid a Tiszti
Vivő Club vívótermében bonyolítottak la. A
bajnokság eredménye a kővetkező:
Magyarország 1030. évi epeé-bajnoka dr.
Hajdú János (Szolnoki Vivő Club), a Róna
iskola kiváló tanítványa. 2. Rády József (MAC)
6 győzelemmel, 18 kapott tussal; 3. ifjabb
Dunay András (BBTE) 6 győzelemmel, 18 ka
pott tussal; 4. Pillér György (MAC) & győzelem
mel, lő kapott tussal; 5. Gözsy Sándor (BEAC)
5 győzelemmel, 18 kapott tussal; 8. Kálnitzky
Gusztáv (Tiszti VC) 55 győzelemmel, 21 kapott
tussal; 7. Nagy Ernő (MAC) 4 győzelemmel 21
kapott tussal; 8. Kabos Endre (Tisza VC) 3 győ
. zelemmel, 21 kapott tussal; 9. Maszlay Lajos
! (Tiszti VC) 2 győzelemmel;
10. Eckl Viktor
(Rendőrtiszti Ac) l győzelemmel.
• klub föloszlatását publikáló rendkívüli
közgyűlést nem tartják meg.
Ezután Faragó Lajos ismertette a PLASz
álláspontját. Elmondotta, hogy a PLASz a
Znla-Kanizsa 1000 pengős óvadékát klegészi- I
tette, ezenkívül 500 pengő segélyt utalt ki
Délután Urbán Gyula szerkesztő és a klub ve
zetőiből alakult küldöttség kereste fel a város
polgármesterét, dr. Krátky Istvánt A küldöttség
nevében Urbán Gyula üdvözölte a polgármes
tert, aki a küldöttséget jóindulatúan hallgatta
meg, mely után
500 pengős gyorssegély kiutalását helyezte
kilátásba.
Ezután Faragó Lajos ismertette a PLASz állás
pontját, majd barátságos eszmecsere fejlődött ;
ki a polgármester és a küldöttség tagjai között.
Sikerült tehát a Zala-Kanizsa válságát meg
oldani s miután a tagok is elhatározták, hogy
elmaradt tagdijaikat befizetik, minden remény
meg van arra, hogy a klub virágzó jövőnek néz
zen elébe.

A középeurópai kupagyőztes és
a magyar bajnok próbagaloppja
Újpest—Hungária 6:6 (4:3)
A két csapat a jelzett összeállításban játizotta
le barátságos mérkőzését, melyen az ambició
zus csatárok kedvük szerint lőheiték a gólokat.
Szünet után mindkét csapat változtatott az
eredeti összeállításán, igy az Újpest pihentette
Fogl Ill-at és a Kővágó—Wilhelm-bekkp&r
játszott a második félidőben. A Hungária szin
tén a közvetlen védelmet változtatta meg,
amennyiben Nándi helyén Nagy szerepelt. A
csatársorban a megsérült Barátky maradt ki •
a jobbszárnyon a Jeckl-Titkos együttes játszott.
A gólzápor a 6. percben kezdődött, amikor is
Bihámy tizenegyesből megszerezte a kék-fehé
reknek a vezetést (0:1). Két pere múlva Spitx
egyenlített ki (1:1), majd a 11. percben Bihámy
lőtt helyezett gólt (1:2). Egy perc múlva Stóflán
fejese ismét egyenlítést hozott (2:2). Újabb egy
perc múlva Bihámy harmadszor is megszerezte
a Hungáriának a vezetést (2:3), de már a 16.
percben Spitz egyenlített (3:3). Az első gól után
Újpest cserélt kapust. Acht helyett Huber állt
be. mig most a Hungária Ujváry helyébe Némelhct tette. A 35. percben Avar fejese került
a kék-fohérek hálójába (4:3). Szünet után az 5.
percben Bihámy tizenegyesből egyenlített (4:4),
a következő percben Stóflán (5:4), majd a 31.
percben ismét Stóflán volt a gólszerző (6:4). A
37. percben Bihámy harmadik tizenegyese is si
kerül (6:5). mig a 40. percben Hauer kihasz
nálja a kavarodást és kiegyenlít (6:6).
Bíró Sándor bíró közvetlenül a gól után le
fújta a mérkőzést, ami a közönség körében nem
kis elégedetlenséget keltett.

Belgrád magának követeli
a jugoszláv szövetség székhelyét
BelgrM. febr. 16
fA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Belgrádiján vasárnap délelőtt fontos alszövetségi konferenciát tartottak, amelyen a
március 16-i közgyűlést igyekeztek előkészíteni.
A közel három havi széthúzd politika teljes
mértékben felőrölte a vezető férfiak idegzetét
és mindenki a béke helyreállításán dolgozik.
Azt akarják, hogy a közgyűlés minden incidens
nélkül zavartalan mederben bonyolitlasaék le
Zágráb azonban az eredeti álláspontjából nem
enged és a kétkamarás rendszert akarja meg.
valósítani, mely szerint Bclgrád és Zágrób köré
csoportosulna a töhhi alszövetség és a Mszövetség székhelye két évenként változna Belgrád a
tegnapi konferencián sem fogadta el ett a ja
vaslatot és
ragaszkodik m eredeti dlláspontjálioa,
hogy a főszSvcfség székhelye Belgrádba kerűljta.
Annyit azonban már a tegnapi konferencián is
engedett az eredeti
Álláspontjából, hogy
Zágrábnak széleskörű autonómiát óhajt biztositani. A harc még nem ért teljesen véget,
inindnmellett a szenvedélyek annyira lecsillapnltak, hogy a legközelebbi alkalommal teljes
megegyezés várható.

Az amatárbk nem látszanak
a sárban
Az amatőrök vasárnapi fordulója csonkit
volt Az enyhe Időjárás folytán sáros latyakos
pálya várta mindenütt a csapatokat sőt a Ló
verseny tér, a Millenáris és a Lágymányosi
pálya használhatatlansága miatt

iYÖNGYF ÉNY LÁM p/!
KELLEMES ENYHE FÉNY!

a BSE—Testvércég, « BEAC—BSZKRt és
Postás—UTE mérkőzés elmaradt.
A megtartott hárem mérkőzés pedig nagy
gólarányu eredményekkel végsődön. Aa FTC.
és az MTK öl-öt, a Törekvés pedig négy góll
lőtt ellenfelének. Eredmények: FTC—33 FCJ *5
5:1 (3KI); Törekvés—PSC 4:0 (2:0); MTK—HL I
TVE H (311.
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BEMBERG

.

HÉT

CORVIN
ÁRUHAZ-B..
A Bemberg-selyem —
a kitűnő GoldbergerBemberg-kelmék és ki
váló Gjb gyári jelzésű
harisnyák révén — Ma
gyarországon is hőditó
körútra indult. Százez
rek viselnek Bembergany ágból készült kel
méket és harisnyákat
melyek összehasonlít
hatatlan minőségét nem
kell külön hangsúlyozni
5 tettes Üzemben működő kü
lönböző gépen mutatjuk be
Aruházunk földszintjén a
Bemberg-selyem gyártását
és a kiállított anyagok alap
ján készséggel szolgálunk
szakszerű felvilágosításokkal

Pedagógusok, kik ezen
érdekes gyártási folyama
tot tanítványaiknak bemu
tatni óhajtják, szíveskedje
nek ebbeíi szándékukat ve
lünk 1 nappal előbb közölni

A „Bemberg-Hét“-teI
kapcsolatban Teaszalo
nunkban (II. em.) min
den nap délután pon
tosan 4 órától kezdve
20 mannequin az

UJ TAVASZI
DIVATOT
mutatja be. Az összes
ruhák kivétel nélkül

GOLDBERGER-BEMBERG
ANYAGBÓL

készültek. Az összes
mannequinek Bemberg
harisnyákat viselnek,
melyek gyári jelzése
Gjb
Belépőjegyek a divatrevühös
Pl.—ért (melyben 1 kávé varat
tea és 1 brioche is benfoglaitatik), Aruházunk minden pénz
táránál elővételben kaphatók

Csax a
Bernit erg-Héi tartamára
Bemberg-harisnyák
’el^éssei P Aec

IWaHBSíÉELtíEl.

■
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Glatz Eri .: és V'xy i Pál
nz abszolút
Lesei a vasár
napi s.verscayaek
A A.t.. yar bi-K.ub va-..ruap rendezte meg
*>
•r»z-g
versenyét n Svábhegy
n.
*
Az ugrósúm
köz lében mint gy li romezer főnyi közönség
tolongott, amely dl
* |>le a pólyát és sokszor
■ versenyzőket is akadályozta.
A lelkiéicrMny eb-zulut győztese Glalz
Erik, az ugróvcr.Muye pedig Ványa PúL
A Icsiklóverscny, melynek startja a Kovács
*
vendéglőnél, célja pedig n Ha rang völgyben
volt, eredményei n következők:
Abszolút győztes: Glatz Erik BBTE 51 mp.,
2. Hargittay Géza BBTE 55 mp., 3. Hűbéri
Aladár BBTE 56 mp., 4 Gerö Zoltán BBTE 1
p., 5. Adh-r-R.cz .1. MAC 1.01 p., 0. Szcndey
András Magyar Sí-Klub i's Szendey Béla Magyar
Sí-Klub holtversenyben 102 p., 8. Vónya Pál
TTE 1.03 mp., 0. Mezey Ferenc BBTE 1.08 p.,
10. Bély Miklós BBTE 1.11 p.
A Magyar Sl-Klub vándor diját a lesikló csapatvcrscnyben a RBTF csapata nyerte (Glatz,
HAhcrl, Gerö, Mezey, Bély) 5.06., 2. Természet
barátok Turista Ejj.ví sülete I. csapat 6:24 p., 3.
■Magyar Sl-Klub 6.25 p., 4 Természetbarátok
Turista Egyesülete II. csapat 7:43 p. 5. Magyar
Kárpát Egyesület 8 09 p.
A nők lesil.ló versenyében: 1. Szapáry Marian
grófnő MAC 136 p, 2. vitéz Sladlcr Istvánná
Magyar Sí-Klub 2 11 p., 3. Wollcrich Olga
BBTE 2.30 p., 4. HA-zcy Mária BBTE 3.16 p,
5. Halfarlh Frída Magyar Sí-Klub 3 18 p.
Az ugróverseny abszolút győztese: Ványa Pál
TTE 17.312 ponttal. 2. Kozma László BTC
16.479 p., 3. Glatz. Erik BBTE 13.229 p., 4. Szi
geti Géza TTE 15.437 p., 5 Dec.hatel A. BBTE
15.258 p.. 6. Bély Miklós BBTE 13.332 p.
A leghosszabb állott ugrása Ványa Pálnak
volt 22 és félmMcrrcl, nz ifjúságiak között
Kadvány és Varga egyformán busz métert ug
rott.

Tömeges sibaleset
a Svábhegyen
Vasárnap a ródlizók 6s síelők csapata lepte
el a budai hegyeket és különösen nagy csoport
ródlizott és síelt a svábhegyi pályán. A téli
sportok kedvelői sok munkát adtak a mentők
nek, ugyanis számos szerencsétlenség történt.
Ródlibalcset
érte Mandl Róna 18 éves gyermekgondozónőt,
akinek lába törött cl. A mentők az Uj Szent
János kórházba vitték.
Síelés közben
súlyosan megsebesültek Sonnenfeld Magda 20
éves tisztviselőnő, Weisz Aranka 22 éves tiszviselőnél, Prels Irén 20 éves varrónő és Mag
diét László 27 éves gépészmérnök. akik részint
kar, részint lábtörést szenvedtek. Valamcnnyiöket a mentők az Uj Szent János kórházba szál
lították.
Könnyebb sérülést szenvedtek: Kádár Béla
27 éves tisztviselő. Nagy Péter 17 éves tanuló,
Srécaí Tamás 21 éves tisztviselő, Belőni Gyula
26 éves tisztviselő, Pasternák Gitta 19 éves
tanuló, Sebők Károly 24 éves főiskolai hallgató,
Sós Pál 30 éves asztalosmester, Bállá László
15 éves tanuló, Fehér Gyula 20 éves tanuló
és Somogyi Béla 22 éves tisztviselő.
A mentők a könnyebben sebesülteket a hely
színen bekötözték.

Külföldi tntballeredmények
Ausztria.
Bécs: N lohol són—Austría 3:3, WAC—Admira
5:2, Rapid—Hakoab 3:1, Ilertha—Floridsdorf
2.1, Vienna—WSC 4:1. Valamennyi ligabajnoki
TI. liga: Brigiltenuu—Gcrsthof 7:l,Bewcgung—
Simmering 1:1, Slovan—Neubau 2:1.
Csehszlovákia.
Prága: Kupamérkőzések: .Sparta—-Bohémians
2:0 (1:0), Slavia—Viktória Zsizskov 2:2 (2:0)
Barátságos: DEC—Rapid (Prága) 31 (2:1).
Jugoszlávia.
Belgrád: Belgrád—Zágráb 4:0 (3:0). Város
közi mérkőzés.
Újvidék: Jugoslavia—Radnicky 4:1 (3:0).
Ujverbása: Juda Makkabi—Verbászi Sport
Club 3:2 (1:2).
Temrrln: Temcriní TC—Ujvcrbászi Postás
1:0 (1:0).
Zombor: Dri Zvezde (Apafin)—Zombori TK
7:2 (3:1). Dulcis (Ujverbász)—Zombori Sport
3:2 (1:0).
Németország.
Gladbach: Luxemburg—Nyugat-Német ország
3:2 (2:1).
Berlint Viktória—Prcussen 8:1, Hcrtha BSC
— Luckenwaldc 5:2.
Nürnberg: I. FC Nürnberg—Tennis Borúsain
2:1, Eintrnchl—Vfb. Stuttgart 5:2.
Köln: Kölncr BS—Alemannia 3:2.
Drezda: Guts Muts—Brandenburg 1:0, Dresdener SC—03 Dresden 1:0.
Franciaország
Rac.ing Club—Red Star Olympique 3:0;
Stnde Frnncais—US Suisse 1:0; Club Franeais
—St Qucn 1:0; Ca Pária—CA XIV. 9:1;
Dunkirchen—AS Cannes 3:2. Megismételt ktipn
mérkőzés.
Svájc
Bajnoki mérkőzések: Grnsshoppers—FC Zü
rich 3:1, Winlcrlhur—Chiasso 3:2; Brühl St.
Gallon—Ltigano 3 2: FC Basel—FC Bem 9:2. —
Kupamérkőzések: Young Boys Bern—FC Locamo 2:1; Etoile Cnrouge-Gcnf—Young Fellows Zürich 3:2. FC-Aarnu—FC Bioi 3:2. —
Barátságos mérkőzés: FC Fribourg—Concordin
Basel 0:0 félbeszakítva).
Olaszország
Torino Pro Patria 7:0; Bologna—Pro Ver
cetli 2:2; Alessnndrin • Crcmonn 3:0, Nnpoli—
Triesllnn 4:1. G-nova 93— Milán 2:2, FC. Pndova
—AC Roma 3.0, J.vvcrtus—Lazio (Róma) 1:0;
Brescia—Livomo 2:0: Ambrosinna—Modena 5:0

MÉTFg; rapz.0
A aiezóíi
■1 Hesz űó^set-emekversc’.iyan l:aí egyesület 174 futó a
áui slar -az — Az íMU’tí
csapata nyerge a memóriáit

meccs döntőbírója a svájci RoufT lesz. Végül elhatárolta a szöwlség .hogy a folyó ,év junius
6-án és 7-én Budapesten ülésező FIFA-kongresszusra a következő képviselőket küldi. Linnemann (Berlin), Knrlini (Nürnberg), Schmidt
(Hannover) és Bnuwens dr. (Köln). __ _____

Budapest, 1930 febrnAr 17.

4 BSzKRT és Folhssházy
nyilatkozata

A Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Ristm'nytársaság igazgatósága a következő hivatalos
közleményt adta ki:
Az igazgatóság azon sajtó támadAsokkal kapVasárnap délelőtt hatalmas közönség jelent
csolatban, amelyekkel a BSZKRT vezérigazgatA.
meg a Népligetben, hogy tanúja legyen az idei
ját és igazgatóit illetményeik és egyéb járan
Cross Coui.lry premiti jének. A iávfutó-gárdál
dóságaik mértéke miatt illetik, mcgíllapilja,
az MTE Heiz Józscf-emlékvcrscnyo hozta
hogy ezek az illetmények és járandóságok kivé
BUDAPEST
’’
össze első izben. Alig mull két éve annak, hogy
tel nélkül részint az igazgatóság által megHess József, a szénalaku ifjú távfűtő még
9.15: A m. kir. 1. honvédgyalpgezred zene állapított szerződéseken, részint kormányhatóegyütt rótta a mezőt társaival és most az fi karának hangversenye. 9.3<0: Hirek. 9.45: A ságilag
megállapított
illetményszabályzaton.
emlékére rendezett versenyen 174 távfutó ál hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi viz- részint pedig áz igazgatóság állal hozott sza>
lott starthoz a Népligetet határoló vasúti töltés jclzőszolgálat. Vízállásjelentés. 12: Déli harang hálószerű határozatokon alapulnak. A szerzőmellett.
i szó, idöjí’rásjckntés. 12.05: Grumofcnhangver- désekben és az illetményszabályzalban foglalt
Magát a tizes c^apatocrscngt az MTE nyerte • seny. 12.25: Hírek. 12.35: A hangverseny foly- j illetményeken felül megszavazott alkami és
uyyn/i, de i: ár az egyéni versenyben Vasas tatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz esetleges díjazásokat (mcrlegpénz, karácsonyi
atléta győzött. Az ifjúsági csapatversenyben • állásjelentés. 2.30: Hirek, él In;iszerárak. 3: | jjtnlom) illetően pedig kijelenti az igazgatóság,
viszont az MTE már hclyezctleiud végzett, Piaci árak és órfolyamhirek. 4: Asszonyok ta- j hogy a mérlegjutalmakat a többi fővárosi üzem
mint ahogyan az egyéni versenyben is lemarad núcsadója. 4.45: Pontos időjelzés, idójúrús- és nél is évek óta fennálló gyakorlat alapján a
tak az MTE ifjai.
vízállásjelentés, hirek. 5.10: Tót-magyar nyelv karácsonyi jutalmat pedig a felügyeleti hatósá
A verseny részletes eredménye a kővetkező: oktatás. 5.45: Debreceni P.ácz Jancsi és cigány gok állal megszabott keretben történő engedé
.4 f/e-’x József-memorlal 5000 méteres tizes zenekarának hangversenye. 6.45: Német nyelv lyezés után szavazza meg.
csapatversenyében győztes az MTE csapata 147 oktatás. 7.20: Rádió amntőrposta. 8: Mécs László
Az alkalmazottakat terhelő kereseti és jöve
ponttal. Második az MTK 218 ponttal, harma saját költeményeiből ad elő. 8.30: A közép
dik a Vasas 271 ponttal. Egyéni győztes: Ba európai miisorcsercsorozatban a prógai rádió delmi adóknak a vállalat állal való viselését
logh (Vasas 18 p. 51.8 mp 2. Lcndvai (Vasas) állomás műsorának közvetítése. 10.30: Pontos évről-óvre pracjudic.ium nélkül engedélyezi nz
18 p. 58.6 mp. 3. Farkas (MTK) 19 p. 02.6 mp. időjelzés, idöjárásjclenlés, hirek. Majd: A Fejes igazgatósóg — az egyenlő elbánás elvénél fogva,
Ifjúságiak 3200 méteres ötös csapatversenyé szalonzenekar és Horváth Gyula cigányzene mert a székesfőváros tulajdonában lévő többi
vállalatok összes alkalmazottai hosszú évekén
ben győztes a Törekvés csapata 45 ponttal. Má karának hangversenye.
át szintén élvezik ezt a kedvezményt.
sodik a Vasnsck csapata 66 ponttal. Harmadik
KÜLFÖLD:
A vezérigazgató szolgálati szerződését az e
az L'TE csapata 79 ponttal.
Berlin. 20.30: Nemzetközi hangverseny Pra- célból a polgármester ur, mint a vállalat elnö
A kezdők kategóriájában Scholtz (UTE) győ
hából.
kének vezetése és a tiszti főügyész részvétele
zött.
Bratlslava. 20.30-22.15: Praha. 22.15 Bmo. 'mellett az igazgatóság kebeléből néhai dr. Bedő
Mór, dr. Kandó Kálmán és dr. Platthy György
Breslau. 19.35: Beethoven szextettje.
igazgatósági tagokból alakított albizottság javas
Bmo. 19: Praha. 20.30—22.15: Praha.
lata alapján uz igazgatóság 1928. évi március
Hamburg. 20: Schuniann-hangverscny.
Köln. 21.30: Az uj zene antwerpeni királyi hó 2-án, illetve április hó 30-án tartott ülései
ben állapította meg. ’
hangversenye Antwerpenből.
Levitzky Piri, Vadas Márton és társaságának
Lelpzlg. 19.30: A dresdeni ének-négyes német Ami a mérlegjutalom kérdését illeti, amit az
az
általános
mérlegjutalmazás
a Szalay - Orgonista-pár
népdalokat énekel. 21: Schuluoff Ervia prahai igazgatóság
alkalmával szerződésen kívül a vezérigazgató
zongoraművész játéka.
Magyarország 1930. évi műkorcsolyázó baj
NAPOLI. 21.02: Bellini Az alvajáró c. há részére 20.000 pengőben megszavazott, erre
nézve kijelenti az igazgatóság, hogy ezt a vezér
nokságainak küzdelmeit vasárnap este óriási rom felvonásos operettje.
közönség előtt tartották meg. Horthy Miklós
PRAHA. 20.30: Nemeztközi hangverseny a igazgató rendkívüli tevékenységének elismeré
séül szavazta meg. jóllehet, hogy ő ennek au
kormányzó is megjelent az előkelőségek élén. középeurópai müsorcsere keretében.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az egyes gya
WIEN. 19.30: Rogacsevszkij párizsi operaéne anyagi elismerésnek mellőzését kérte.
korlatok oly elragadó látványt nyújtottak, hogy kes és Achsel kamarénekesnő ária- és dalestje.
ily magas nívón magyar korcsolyázó-verseny 20.30: Nemzetközi hangverseny Prahából.
Folkusházy Lajos
még nem mozgott. Az eredmények a követke
alclnök-vezérlgazgatö nyilatkozata:
zők:
= Alfréd Kert a mikrofon előtt. Shatn,
Női bajnok: Levitzky Piri, 2. Stieber Lotti,
A BSZKRT-nál szerződésileg megállapított
3. Imrédy Magda, 4. Nyilas Vilma, 5. Tusák Wells, Chesterton és az angol miniszterek járandóságaim mérve, valamint alpolgármestert
Kató, 6. Tóth Sylvia, 7. Kertész Sári, 8. Irsay után ezen a héten Alfréd Kerr áll a breslaui nyugdijam egyidejű felvétele miatt a sajtóban
rádi. mikrofonja elé, hogy érdi kés felolva megjelent kritikára és támadásokra mindaddig
Klára.
Férfi bajnok: Vadas Márton, 2. Lápócsy Jó sással szórakoztassa közönségét. Előadását nem tartottam helyénvalónak reflektálni, amig
zsef. 3. Kertész Ferenc, 4. Hajós Harry, 5. vitéz hétfőn este tartja meg.
a vállalat igazgatósága, mint e tekintetben
= Sport a rádióban. Ezen a héten London egyedül illetékes tényező, a saját tényeit képez#
Hatfalussv István dr.
Páros bajnok:
Orgonista—Szalay-pár, 2. ad érdekes sporteseményt a rádió közvetítésé körülményekre, valamint a kifogásolt illetmé
Philippovich—Diliinger, 3. Rottcr—Szollár, 4. ben. Szombaton délután ugyanis Tivickenham- nyek természetére, mérvére és jogszerűségére
Tusák—Balázs, 5. Szckrényessy—Ormos.
ban rendezik meg a nagy angol-francia nem nézve nem nyilatkozott ugy az általam, mint a
zetközi rugb y-mérkőzést. A londoni adó a többi vezető főtisztviselők által élvezett járan
meccs izgalmas lefolyását közvetíti a rádió dóságok jogszerűségére nézve kellő felvilágosít
sportfanatikus publikumának._________________ tást nyújt és különösen az én személyemet ille
tően akár a szerződésem alapján járó tényleges
X A Magyar Kupa délkeröletl amatőr dön
illetményeim helyes összegszerűségét valamint a
tője. Szegedről jelentik: Ma volt a Magyar Kupa
szerződésemen kívül az igazgatóság által ré
délkerületi amatőr döntője, amelyben a Bohn
szemre megszavazott tnérlegjutalmi összeg tekin
SC 3:0 (iá)) arányban fölénye® győzelmet ara
)( A Víel-ut 80. szám alatt levő nagy mű tetében tanúsított magatartását kellő világításba
tott a SzAK fölött.
hely-helyiségben uj autó service-állomás léte helyezi — most már időszerűnek tartom kije
X A KISOK téli vlzlpóló kupa elődöntő mér sült, amelyben közös autójavitőmühely áll ren lenteni a következőket:
kőzései. Vasárnap délután tartották meg a delkezésére minden Studcbaker és Praga auto
Előre kell bocsátanom, hogy a nyugdijamat,
KISOK téli vizipóló kupájának elődöntő mér mobiltulajdonosnak. Ez a műhelyé Hóm ás ere amit helytelenül vezérigazgatói illetményeim
kőzéseit, amelyen megjelent Lieber Béla, a deti alkatrészekkel javítja e márkák életképes közé tartozónak állítanak be, azért vettem és
KISOK miniszteri biztosa, Hordászy Miklós, ségét.
vehettem fel, mert arra nézve, hogy főváron
Testnevelési igazgató, Neidenbach Emil ügy
)( A világ összes automobilklubjainak nem vállalatoknál alkalmazott egyes nyugdíjas tiszt
vezető igazgató és még sokan. — Eredmények: zetközi szövetsége nemrég foglalkozott választ viselők vállalati járandóságuk mellett a főváros
Árpád rg.—Kemény rg. 9:2 (3:2); Széchenyi fk. mányi ülésében az egyes országok autóvámjai tól részükre megállapított és hivatalosan folyó
—Érseki rg. 6:3 (2:3); Hunfalvi fk.—Mátyás rg. nak kérdésével. Mindazok a tekintélyes szak sított
nyugdijukat
egyidejűleg
felvehetik-e,
3:2 (2:0); Eötvös rg.—Mester fk. 11:1 (5:0); emberek, akik az éitekezletén résztvettek, semmiféle tiltó vagy korlátozó intézkedés
Zrínyi rg.—Felsőipariskola 7:2 (2:2).
szinte egyöntetűen rámutattak arra, hogy kon nincsen.
X Nyugatmagyarorezág blrkozócsapatbajnok- tinentális gazdasági érdek parancsolja azt, hogy
Az 1928 április 30-án véglegesített szerződés« ’m
•uiga. Magyaróvárról jelentik: A birkózócsapal- az európai országok egymás ellen felállított rendelkezése szerint abban az esetben, ha a fő
bnjnokságok első fordulóján a Győri ,AC 15:6 autóvámjait el kellene töröltetni. A jövendő az város nagy vállalatai és üzemei vezetőinek őszarányban győzött a Magyaróvári Müsclycmgyár automobilé, tehát annak elterjedése elé semmi szes illetménye szabályrendelettel leszálliftatnék
ellen. Az egyes súlycsoportok győztesei: Lég- féle gátat emelni nem szabad.
vagy másként állapíttatnék meg, ugy ez a sza
súly: Csizmadia (GyAC). Pehelysúly: Prinsic
bályozás egyidejűig a BSZKRT vezérigazgatójá
(GyAC). Könny ilsuly: Kucscra (GyAC). Kis
nak illetményeire is kiterjed és pedig akként,
középsőig: Agotics (GyAC). Nagyközépsuly:
hogy ilyen esetben a nagyvállalatok és üzemek
Domsics (Magyaróvár). Kisnehézsuly: Junghy
vezetőinek összillctményével azonosan a BSZKRT
(GyAC). Nehézsúly: Fekete (Magyaróvár).
vezérigazgatójának összillctménye is a székes
főváros polgármesterét megillető fizetés és kép
X Winter rekordot javított ■ 10.000 m-ea Hidegben la Játék a begyújtás. Kapható nmJnd
*
aaakflzgyorskorcaolyázásban. Ma reggel rendezte meg Irtbea Importőr: LÁNG LÁSZLÓ. Budapest. VI.. Lázár- viseleti költség összegével, nyugdijamat is bele
értve, egyenlő legyen. Ez a rendelkezés a főpol
utrr 13 Teleim- 1R5—R(»
a BKE 10.000 méteres gyorskorcsolyázó ver
gármester timak kívánságára vétetett fel a szer
senyét, amelyet nagy meglepetésre Winlner
)( A Hungária Automobil Club, mint isme- ződésembe, nyilván azért, mert előtte ismeretes
nyert meg. Elért 19 p 17.1 mp-es ideje uj re
kord Eötvös — aki 19:31.5 rap-el a rekorder retea, egy uj magyar hegyiversenyt szervez és volt a belügyminiszter urnák Sdevunatkoió
volt —, a tizenhetedik körben feladta • ver iktat be a magyar versenyek közé. A HAC a álláspontja, amelyet bár csak később, 1928 julius
senyt. — Eredmények: 1. Wintner 19:17.1 mp Gellérthegyem fogja uj versenyét lefuttatni. Mi 4-én a vállalati vezérigazgatók, helyettesek és
Országos rekord! 2. Belházy 20:02.4 mp. 3. Er- vel jól hozzáférhető halyen fekszik a gellért igazgatók járandóságainak a jövőre vonatkozó
délvi 20:08 mp. 4. Blazscjovszky 20:13.1 mp. 5 hegyi versenypálya, nyilván népszerű verseny lag kívánt egyöntetű szabályozása iránt a fő
eseménye lesz a gellérthegyi mérkőzés a ma városhoz intézett leiratában kifejezett Noha a
Tóth 20:15.2 mp.
szabályozás eddig nem történt meg, viszont a
— Befejezték a Duna FC asztali teniszver gyar automobilizmusnak.
)( At olajkorom clpiszkltja a dugattyúkat, főváros illetékes tényezői nz összes üzemek és
senyét. A végeredmény a következő: Férfi egyes:
Győztes: Barna Viktor (MTK). 2. Bellák (NSC). gyűrűket, szelepeket és minden hozzá nem vállalatok tisztviselői illetményeinek a- belügy
3. Alfréd Liebster (osztrák) és Szabados (MTK). férhető mozgó belső motorrészeket. A „Wing- miniszter ur által megjelölt szempontok szerint
Női egyes: 1. Mednyánszky Mária (MTK). 2. Oil“ felvőolaj kenj nemcsak ezeket a gépré való soronkivüli rendezés szükségességét szor
Sípos Annus (NSC). 3. Anni Braunova (Zrága) szeket, hanem tökéletesen feloldja az olajkor galmazzák, — ezennel kijelentem, hogy a pol
ás Maria Smidova (Prága). Férfi páros: 1. mot. úgyhogy az összes fémrészek állandóan gármester úrhoz egyidejűleg tett előterjesztésben
bejelentettem, hogy magam részéről nem teszek
Barna—Szabados (MTK). 2. Bellák—Dávid. 3. fényesek és tiszták maradnak.
észrevételt az ellen, hogy ilyen illetményrendeLiebster—Feher (Ausztria) és Földy IL—
zés — még mielőtt ez az összes üzemekre egy
Krnusz (NSC). Vepyes páros: l. Sípos—Barna.
idejűleg és egységesen megtörténnék és abban a
2. Mednyánszky—Szabados. 3. Braunova—Mcfeltevésben, hogy ez rövid időn belül megtörté
Iccnk (Prága) és Dárday—Bellák.
nik, szerződésem idevonatkozó 12. pontjának
X A Német Labdarugó Szövetség ülése.
rendelkezései azonnali hatállyal életbe lépjenek.
Berlinből jelentik: A DFB vasárnap ülést tar
Watter Critchlow 1921—E. st. Wheaton, III. És ezt azért teszem meg, mert még a látszatát
tott, amelyen megállapították Németország—
Anglia labdarugómérkőzés időpontját május U. S. A. benzinmeglakaríló és széneny-cltávolító la el akarom kerülni annak, mintha az lllettO-re Berlinben. Az angol labdarugó szövetség készüléket szabadalmaztatott az összes automo ményszabályozás elhúzódásából bármi előnyt
kilátásba helyezte, hogy rövidesen meghívja bilok és gázmótorok részére, mely minden kívánnék magamnak biztosítani.
Budapesti Székesfővárosi Közlekedési
Németországot egy anglai turnéra A szövetség eddigit felülmúl.
Régi Fordok 26JÍ km-t érnek el vele 1 liter
Részvénytársaság
elfogadta Ncrz szövetségi tréner javaslatait az
Olaszország ellen kiálló német válogatott csa üzemanyaggal. Új Ford-kocsik 22’4 km-t.
Folkusházy Lajos dr.
más kocsi
meglepő többletet
pat összcállitására. A mérkőzést május 2-án ér BáHr.ely
el.
vezérigazgató.
játsszák a Majna melletti Frankfurtban. A
A feltaláló egy készüléket bevezetés céljából
teljesen díjmentesen bocsát rendelkezésre. Ezen
rerdcIA vér én nemlbetc
A
szerkeartéiért
é» kladtsért telel:
kívül átad kerületi képviseleteket, melyek havi
«<!k részére. EiBs| Sót
Dr. ELEK HUGÓ
«arnwn-»llé*
Rendelt* 259—1000 dollár jövedelmet hajthatnak.
égést nap. Rékéeil út M
Kiadja:
írjon még ma angolul W. Critchlow, 1021-E
I. I Rókuual szemben
M. Wheatöh, III. U S. A. címre.
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