
XXL évfolyam, & ax, 12 oldal Ara 10 fillér Budapest, 1930 febraár U

HÉTFŐI NAPLÓ
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 Ura, Romániában 6 lel

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR- ELEK HUGÓ És MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Rákóczi-út 30. szám; 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308-90.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 243-81, 100-43

Vitriollal leöntötte az urát, azután konyhakést döfött magába, 
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A tragédia oka: gyermekáldástól léltazasszony
' Szeged, febraár 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
’jelenté se.) Megdöbbentő családi dráma ját
szódott le vasárnap este Szegeden az Alsó
városban. Egy főgépész felesége vitriolos 
merényletet követett el a férje ellen, majd 
ax asszony borzalmas módon akart véget 
vetni életének. A férj súlyos égési sebeket 
Szenvedett, de állapota nem életveszélyes 
és a történtek után ki is lehetett hallgatni. 
Az asszony azonban élet-halát között fék
ezik a szegedi közkórházban. A véres csa
ládi tragédia előzményei és részletei a kö
vetkezők:

Az alsóvárosi Pásztor-utca vasárnap esti 
iesendjét

hangos Jajveszékelés és kétségbeesett 
kiáltozás verte fel.

A 36. számú ház előtt, ahonnan a kiáltások 
hallatszottak, percek alatt nagy tömeg ve
rődött össze, az egyik lakásban pedig ősz- 
szeégett arccal, súlyos égési sebektől borítva 
feküdt egy fiatal férfi, akinek felesége a 
ház udvarán lévő kút mellett

vérző testtel, csuromvizes ruhában, 
eszméletlenül hevert.

Az első pillanatban senki sem tudta, mi 
történt és csak később bontakoztak ki a 
szörnyű féltékenységi dráma részletei.

Tóth József egyik szegedi vállalat har
minckét esztendős főgépésze, akit jói ismer
tek az egész Alsóvárosban, öt esztendővel 
ezelőtt házasodott meg.

Egy fiatal, csinos pesti neveiőnőt vett 
feleségül,

akivel a Pásztor-utca 36. számú házba köl
tözött. A flutal pár az első esztendőkben 
boldog házaséletet élt Tóth Ferencet pél
dás férjként ismerték mindenütt és a fiatal 
asszonyt, aki azelőtt sohasem járt Szege
den, uj ismerősei mint míntagnzdasszonyl 
hűséges feleséget említették egymás előtt. 
Körülbelül fél esztendővel ezelőtt Tóth Fe
renc és felesége között

egyre gyakrabban támadlak heves szó
váltások. éles veszekedések.

A pásztor-utcai ház lakói meglepetéssel 
konstatálták, hogy Tóthék, akiket eddig 
csendes, harmóniában élő házastársaknak 
ismertek, milyen gyakran veszekednek egy
mással.

Ax asszony nem egyszer sírva rohant 
ki a lakásból,

néhányszor pedig Tóth Ferenc rohant cl 
feldullan, lángvörös arccal hazulról. Tóthék 
hozzátartozói, ismerősei csakhamar meg
tudták, miért hidegült el ily hirtelen a me
leg házastársi viszony a főgépész és fele
sége között.

A fiatal asszony állnndónn gyermek
áldástól félt, a férj pedig imádta a 

gyermekeket.
Eleinte csak csendes zsörtölődésekben, ké
sőbb azonban heves, vad szócsatákhan rob
bant ki a gyermekáldás körül a harc a 
fialni házaspár között. Tóth Ferencné ezen
kívül féltékeny is volt férjére és nem egy

szer az asszony féltékenykedése miatt is 
heves családi jelenetek támadtak közöltük.

Vasárnap este a szokott időben, fél nyolc 
óra tájban érkezett haza Tóth Ferenc va
csorára. Az asszony már otthon volt és 
újabb, rendkívül heves szemrehányásokat 
tett férjének, mert előző estp sokáig ki
maradt. A férfi ingerült, izgatott hangon 
kiáltott rá az asszonyra:

Néhány percig még folyt a szóváltás férj i konstatálták, mi 
és feleség között, azután Tóthné kirohant egyik közeli oi

segítségért kiabált,
az asszony újból kirohant a konyhába, 
hatalmas konyhakést vett elő és több

ször magába szúrt.
Vérző testtel, roskadozó léptekkel kiván
szorgott ezutáp az udvarra és

volt még annyi ereje, hogy ■ kútba 
vesse magát.

Tóth Ferenc jajveszékelésére közben be
rohantak a szomszédok, akik megdöbbenve 

történt. Értesítették az 
aki Tóth Ferencet

szállíttatta, a házbeliek 
rendőr segítségével 
Tóthnét a kutból 
közkőrházba szállították,

hol megállapították, hogy rendkívül súlyos, 
életveszélyes az állapota.

a konyhába, majd néhány perc múlva visz- 
szatért a szobába, a férje elé ugrott, 

kötényéből egy vitriolosüvcgct húzott 
kt és ax üveg tartalmát férje arcábn 

öntötte.
Miközben a férfi hangos jajveszékeléssel

egyik közeli orvost, 
azonnal kórházba 
pedig az előhívott 

kimentették
és őt is a szegedi

Felépüléséhez alig van remény.
Tóthék házában a tragédia színhelyén 

csakhamar megjelent a rendőri bizottság is, 
amelynek tagjai azután a kórházba mentek, 
ahol azonban csak Tóth Ferencet lehetett 
kihallgatni. Az asszony állupota olyan sú
lyos. hogy egyelőre nem hallgatható ki.

Tóth Ferenc alig hallható hangon, aka
dozva mondotta el a rendőrtisztviselő kér
déseire, hogy i

egészen váratlanul érte felesége vit
riolom merénylete,

azt hitte, hogy amikor nz asszony kiment 
a konyhába, már megbékélt és vacsorát 
készít számára. Oly hirtelen, oly váratlanul 
gyorsan történt a merénylet, hogy védeke
zésre nem is gondolhatott. 1

A rendőrség a véres családi dráma ügyé
ben tovább folytatja a nyomozást.

A magyar állam érdemdús feje 
legmegbízhatóbb barátunk — 

Írják a berlini lapok, amelyek egy értei miien vissza
utasítják az Abend és Vorwarts rágalmait

Berlin, február 23.
A berlini esti lapok közük a birodalmi kor

mánynak azt a kommünikéjét, amelyben elitéli 
az „Abcnd“-nak Magyarország kormányzójáról 
irt rágalmazó cikkét.

A Deutsche Tageszeitungban Wilhelm Hack 
lelkesen állást foglal Magyarország kormány
zója mellett és többek között a kővetkezőket 
Irjn:

A német szociáldemokrácia dicsőit! a legné- 
mclgyülölőbb idegen államférfiakat is és nem 
törődik azzal sem, ha Németország bevált ba
rátairól van szó.

A német szociáldemokratáknak ez a mérges 
dühe azonban mindenekelőtt Horthy ad
mirális, Magyaror«zág kormányzója ellen 
Irányuk akinek nyilvánvalóan nem tudják 
megbocsátani, hogy a bolsevisták magyar
országi gyilkos uralmát erősza'-knl letörte 
és tartós nemzett kormányzatot vezetett be 

és ezt még ma is védelmezi. Éppen Horthy Mik
lós kormányzóságának tízéves jubileumát vá
lasztották ki arra, hogy a barátságos magyar 
állam érdemes feje ellen perfld támadást in
tézzenek.

A szocialisták központi orgánuma nem 
átallja a cseh lapokban Horthy kormányzó el
len már régebben közölt rágalmakat teljes ter
jedelmükben megismételni és valóknak feltün
tetni. Bizonyság ez a cikk a szociáldemokraták 
külpolitikai téren való felelőtlenségére és lelki
ismeretlenségére.

Mit törődik a Vorurfrts azzal, hogy
Magyarország kormányzóin talán a legmeg
bízhatóbb mindazok között, akiket Német
ország a IdlIflHdöii barátainak tekinthet.

De vájjon clbir-e Magyarország barátsága éve
ken keresztül minden erőpróbát? Bármennyire 
clulasitja a német nép túlnyomó többsége azt 
a szellemet, amely a Vorwarts cikkében kife

jezésre jut, mégsem lehet ezzel mindazt a kárt 
jóvátenni, amelyet a cikk máris okozott.

A Berliner Lokalanzeiger megjegyzi, hogy a 
Vorivárts, most szépen elteheti magának az az 
alapos orrot, amit rögtön megkapott a biro-

dalmi kormánytól.
Az Abend maga is kéniylclen a birodalmi kor

mány közleményét leközölni, megjegyzi azon
ban, hogy a bocsánatkérésnek ez a módja mint 
diplomáciai precedens veszélyes lehet.

Bethlen miniszter elnök 
pénteken hazaérkezik Parisból

Loucheur elfoglaltsága miatt több napon át szüneteltek a tár
gyalások, amelyek még a következő héue is áthúzódhatnak

Bethlen István gróf miniszterelnök, aki a 
hágai megegyezés megszövegezését célzó 
tárgyalásokra ma egy hete Párisba utazott, 
e hét végén tér vissza Budapestre. Minthogy 
a párisi tárgyalások során különösebb ne
hézség nem merült fel, valószínűnek lát
szott. hogy még ezen a héten sor kerül a 
jegyzőkönyvek aláírására. Bethlen minisz
terelnök éppen ebből a célból utazott tu
lajdonképpen Párisba, itt azonban a várat
lan kormányválság következtében a tárgya
lások elhúzódtak. Loucheur, aki a Tardieu- 
kormánybnn munkaügyi miniszter volt, 
több napon át teljesen távol maradt a ta
nácskozásokról. amiket távolléte miatt 
félbe kellett szakítani. Kizárólag ennek a 
körülménynek tudható be, hogy a párisi 
tárgyalások jegyzőkönyveit még nem irhat
ok alá.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
előtt

teljesen beavatott kormánykörökből
azt az információt kapta, hogy a tárgyalá
sok esetleg még a jövő hétre is áthúzódhat
nak és igy a miniszterelnök még a jegyző
könyv végleges aláírása előtt tér vissza 
Budapestre. A miniszterelnök hazautazását 
Horthy Miklós kormányzó március ekei 
tízéves jubileuma teszi szükségessé.

Bethlen István miniszterelnök kor
mánykörökből nyert értesülés szerint 
szerdán Indul cl Parisból és pénteken 

érkezik haza Budapestre.

A tárgyalásokat Párisba n Korányi Fri
gyes báró folytatja s a végleges megegye
zés aláírására W’alko Lajos külügyminisz
ter fog ismét kiutazni. Á tárgyalások el
húzódása egyáltalán nem jelenti azt, mint
hogyha a legkisebb nehézségek is felme
rültek volna. .4 tárgyalások programszerűen 
folynak.
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Az uj lakásokat nem tudja 
megfizetni a közönség 

mondották az építőipari nagygyűlésen
A Budapesti Építőmesterek Ipartestűlete 

vasárnap délelőtt a régi képviaelőházban 
egyetemet építőipari nagygyűlést tartott, 
amelyen megjelentek a kereskedelmi és nép
jóléti, a kultusz- és pénzügyminiszter képvi
selői, valamint az összes ipari és kereske
delmi testületek. A fővárost Liber Endre ta
nácsnok képviselte, jelen volt továbbá Biti- 
ner János kamarai alelnök, Vida Jenő fel
sőházi tag, Bródy Ernő, Früluvirth Mátyás, 
Hallét István, Ihctty Béla és Petrovácz 
Gyula országgyűlési képviselők.

Pucher István kormánvfötanácsos ipar
testületi elnök megnyitó beszéde után Far
kat Elek a Budapesti Építőmesterek Szövet
ségének igazgatója beszélt az építőipar vál
ságos helyzetéről.

— A válság oka az, — mondotta, — hogy 
az épülő 11J lakásokat a közönség nem 
tudja megfizetni a m««fas termelési költ

ségek miatt.
Itt kell tehát a gyógyítást kezdeni. Külföldön

állami kölcsönökkel támogatják a lakásépí
tést, nagyon fontos lenne, ha ez nálunk is 
megvalósulna.

K. Császár Ferenc, a Mérnök Egylet Heré
ben beszélt, majd Vida Jenő felsőházi tag. 
mint a GyOSz kiküldöttje fejtette ki az épít
kezés megkönnyítésének szükségességét. Bal- 
kányi Kálmán az OMKE igazgatója, arra 
mulatott rá, hogy a lakásépítés megkönnyí
tésénél nincs sürgősebb szociális feladat.

Több felszólalás után a nagygyűlés memo
randumot fogadott el, amelyben kérik a kor
mányt, hogy

olcsó állami kölcsönökkel és az építke
ző*;  megkönnyítésének egyéb eszközei
vel tegye lehetővé az építkezés kedve

zőbb lehetőségét.
Elhatározták, hogy a memorandumot 
nagygyűlés elnöksége fogja 
nőkhöz és az illetékes szakminiszterekhez 
eljuttatni.

■
a miniszterel-

Ötszáz tagú cigánybandával, 
a gyászoló közönség ezreinek 
részvéte mellett temetik ma délután 

4 órakor Radics Bélát
takkóban. lakkcipőben helyezték vasárnap ra-VadonoM fekete

vatalra a hitet cigányprímást, akinek hegedűjét szimbo.iszttkusan 
eltörik a sírnál

Holnap UJ

HEJ URG
Szines Reíifinvtar^

filteren 
minden u'ság 
elárusító helyen 
kapható I

Bejelentette még Györki Imre, hogy 
a legközelebbi Intcrpclláclós nupon egy 
óriási panamáról fogja lerántani a lep

let a parlamentben.
A hágai tárgyalásokról szólva kijelentette, 
hogy a kormány egyáltalán nem arutott 
győzelmet.

Klebelsberg nagy 
beszéde a vidéki váro
sok kongresszusán

Békéscsaba, február ».
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Klebelsberg 

Kunó gróf kultuszminiszter szombaton
autón Békéscsabára érkezett.

Délután az Egyesült Gazdasági Vasút ArMzail 
liilogatta végig, amelyekben a tanyai lakos 
sig számára népkönyvtárakat rendeztek be. A 
kö.r,’<nil írve. ■ lednyticciiniüt és több
í ikerc!k‘,l fel. este pedig a Ránk bán 
díszelőadását nézte végig a békéscsabai szín
házban Utána a Kereskedelmi Csarnokban 
bankett volt, amelyen harminc vidéki város 
polgármestere vett részt.

délelölt a Magyar Vidéki Városok 
Kulturális Szövetsége turtotta nagygyűlését 
■melyen a miniszter is megjeleni Soznopu/ 
■lllveszter szegedi polgármester nyitotta meg 
■ gyűlést, majd Jánosig Gyula, ’ Békéscsaba 
polgármestere beszélt. A gyűlés ünnepi szó
noka Klebelsberg miniszter volt, aki beszédé- 
bm azt fejtegette, hogy

a magyarság eddig flRJát értékelt homokba 
íMa é. míg a külföldiek értékeikéi mindig 
■égyzetre emelték, addig azokból mi min- 

dlR gyököt vonlunk.
A» Alföld kulturális fejlődésének szükségessé 
Kére mutatott rá. végül a vidéki városok fej
lesztéséttűzte ki programpont gyanánt.

A gyfiléá után a kultuszminiszter megnyl- 
ltlirro fiában a város közi retruspek- 

tlv kiállítást. Délben a város adott bankettet a 
miniszter tiszteletére Vasárnap délután Békés- 
gyulára ment át Klebelsberg, ahol a gróf 

vendége Hétfőn délelőtt

Gyulán avatja fel
hUldf1 efymi,,ld kölh<88«l k«s«ÜH aj polgári

gy lilára 
Almássycsnlöá 
ágyán is

Ma, hétfőn délután négy órakor ünnepé
lyes pompával helyezik örök nyugalomra a 
magyar cigányzene fejedelmét, Radics Bélát. 
A holttestet szombaton este a Lónyay-utcai 
gyászházból a kerepesi-uti temetőbe szállítot
ták, amelynek halottasházában

vasárnap taté ravatalozták fel a holt
festet. Vadonatúj fekete zakkőban lakk
cipőbe, frissen vasalt Ingbe öltöztették 

fel a halottat.
kedvenc feketeszinü, széles, nehéz selyem
nyakkendőjét kötötték hófehér gallérjára. 
Igy fekszik a ravatalon, ahová ma, hétfő reg
geli nyolc órától délutánig sűrű sorokban 
fognak járulni az elhunyt tisztelői, a magyar 
nóta és a cigányzene barátai és az érdeklődő 
nagyközönség. Délután három órakor a ki
vezényelt, nagyszámú diszruhás rendőrség 
kordont von a temetőben s a kordonon be
lül csak azok helyezkedhetnek el, akik fel
mutatják a Radics Béla temetésére szóló 
gyászkerctes kordon jegyüket. Vasárnap reg
gel terjedt híre annak, hogy kordon-jegyet 
bocsátanak ki a temetésre s

■ kora délelőtti órákban már százakra 
menő tömeg gyűlt egybe a c Irány zené
szek egyesületének József-körút! helyi
sége előtt, hogy temetési belépőjegyet 
kérjenek. Vasárnap estig kétezer kor

donjegyet oszlottak szét
A vasárnapi késő délutáni órákban n Ma

gyar Cigánvzcnész.ek Országos Egyesülete 
Savoy szállóbeli helyiségében llovszky János 
tiszteletbeli elnök vezetésével u. n.

primásértekezlctet
tartott, amelyen részlvett Vigh János kerületi 
elöljáró s amelyen megjelent „n cigányprí
mások szindikátusának" húsz vezető 
Az ülés elhatározta hogy a temetésen 

budapesti clgányzcné.Nzekből álló 
száztagú cigányzenekar fog magyar

ták *t  játszani
az egyházi szertartás után, amelyet

híjjn.

IH- 
nó-

özvegy Pártos Otlóné, szül. Frledmann 
I-ottr, úgy a innga. mint az egész ro
konság nevében fájdalomtól lesújtva 
tudatja, hogy szeretett férje

Partos otto
ti Kőbányai Polgári Serfőzde Rt. volt 
iguzgutója, “zkv. honvédfőhadnagy 

áldásos életének 50-ik esztendejében, 
rövid szenvedés után f. hő 21-ikén 
jobblétre szenderült.

Drága halottunkat f. hó 24-ikén, 
hétfőn délután fél 4 órakor fogjuk a 
rákoskeresztúri Izraelita temető ha- 
loltasházából utolsó utján elkísérni.

Áldás és béke hamvaira!

it Hun

kár Géza római katholikus prépostplébános 
végez, rázendít a Lehullott a rezgő nyárfa 
ezüstszínű levele ... c. népdalra. A cigány
zenészek egyesülete nevében llovszky János 
búcsúztatja az elhunytat. A koporsót ezután 
rendőri és rendezőség! kordonnal elzárt sza
bad térségre viszik, ahol a cigányzenekar 
36. Rács Laci vezénylésével Radics Béla sa
ját szerzeményét, a „Megállók a kereszt út
nál" c. népdalt játssza el. Innen a temetési 
menet a sirhoz vonul. Az elhunyt prímást a 
temető első részében felesége és Anna leánya 
sírja mellé temetik. A sírnál dr. Járosl Jenő 
dalszerző a dalköltők nevében mond búcsúz
tatót, utána a cigányzenekar a Kitették a 
holttestet az udvarra . . . s a Most van a 
nap lemenőben c. dalokat húzza el. Pálos 
Ödön igazgató az elhunyt barátainak nevében 
vesz búcsút a halottól, akinek

hegedűjét a sir mellett szlmbollsztlkusan 
eltörik: megfosztják a huroktól.

A cigányprímások vasárnapi értekezlete el
határozta azt is, hogy Radics Béla sírja fölé 
rövidesen díszes síremléket emel s ezért a 
közeljövőben emlékhangversenyt rendez, 
amelynek teljes jövedelmét az emlékmű cél
jaira fordítja.

Beszélgetés közben megtudjuk, hogy Ra
dics Béla érdekes kü'földi ut előtt állott.

Áprilisban a belga királyi udvarban kel
lett volna teljes zent karával hangver
senyeznie. Radlc.%, aki tízezer pengő ho
noráriumot kapott volna játékáért, zene
kara valamennyi tngjával repülőgépen 
utazott volna Bclgi mba a királyi ház 

ünnepségére.
Most már nem valósíthatja meg ezt a tervét...

Idősebb ur lép be a szobába s reszkető ke
zekkel hatalmas virágcsokrot nyújt ál Ra
dics Jánosnak. Tenzlinger József dr., Pápa 
város polgármestere. Könnyes szemekkel 
arra kéri Radics fiát, hogy nevében helyezze 
cl a virágcsokrot a ravatalon. (r. k.)

Györki Imre vasárnap Debrecenben nagy 
panama leleplezését jelentette be

Debrecen, február 23.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Dr. Györki 

Imre országgyűlési képviselő vasárnap dél
előtt tartotta beszámoló beszédét a debre
ceni Munkásotthonban kétezerötszáz főnyi 
közönség előtt. A gyűlést Holló János párt
titkár nyitotta meg. Alig beszélt azonban 
néhány szót én emlékezett meg a Somogyi— 
Bacsó gyilkosság tízéves évfordulójáról, mi
kor a gyü'éscn résztvevő dr. Zsákay József 
rendőrkapitány a közönség élénk tiltako
zása ellenére felszólította, hogy

beszédét hagyja abba, mert ha a Somo
gyi—Bacsó gyilkosság kérdését még- 

1 egyszer agába hozaa, úgy feloszlatja a

gyűlést.
Izgatott vita keletkezett most a rendőrtiszt
viselő és a közönség között és mdr-mdr 
tényleg a gyűlés feloszlatására került a sor, 
mikor Györki Imre lépett az előadói emel
vényre és neki végül sikerült a tömeg izgal
mát lecsillapítani.

Beszámolójában megállapította Györki, 
hogy az utóbbi évek kormánypolitikájának 
csak a botbüntetés és a numerus clausus 
voltak az eredményei és

míg ax egyik oldalon van pénz lillafü
redi fúrásokra, addig a másik oldalon ■ 
munkanélküliség egyre nő és az egzisz

tenciák ezrei mennek tönkre.

-

Ml lói nekik?
Fáj nekik, hogy 32 évvel ezelőtt két 

képpel a hónom alatt elindulva, ma 
KŐzép-F.urópa egyik legnagyobb műke
reskedője vagyok, mert 103 kiállító ma
gyar festőművész müveinek javából több 
mint 1000 drb. gondosan keretezett fest
mény és ennek legalább kétszerese keret 
nélkül, utolsó fillérig kifizetve, piacra ké
szen áll a raktáraimban.

Fáj nekik, hogy tegnap, 32 éves tiszta 
kereskedői múltam tudatában, felemelt 
fővel álltam a független magyar bíróság 
elé és önérzetesen kérhettem elégtételt a 
rajtam esett méltatlan inzultusért.

Fáj nekik, hogy huzug és valótlan In
formációk dacára, amellyel a főváros 
valamennyi pénzintézeteit és informá
ciós irodáit elárasztották, olyan hitelhez 
jutottam, amely lehetővé tette, hogy a 
magyar középosztály otthonába a leg
kedvezőbb részletfizetési feltételekkel be
vihettem annak a magyar festőművé
szeinek a derűiét, amely ma ŐS művész
családnak. több aranyozó kisiparosnak 
és 35 ügynökcsaládnak biztosit tisztes 
megélhetést.

Fáj nekik, hogy a nekem és az egyre 
fejlődő vállalatomnak szánt alattomos tor
pedó visszafelé robbant, meri már szom
baton a bíróság tárgyalótermében lezaj
lott jelenet után, az egész józanul ítélő 
közvélemény tisztán állhat az eddigi 
sajtóközlemények alapján és, hogy nem 
én vagyok az, akinek vaj van a fején, 
hanem épnen én akarom a magyar mű
piacot a képhamisitás parazitáitól meg
menteni. Ezen törekvésemet egy őszintén 
lót akaró, de ta'án hangjában elhibázott 
levélben kifejezésre Is juttattam egy ér
demes művészünk előtt. Hogy ezért ő a 
megértő baráti asztal helyett elégtételt a 
bíróság előtt keresett, azt őszintén sajná
lom.

Viszont azonban a háttérben állóktól 
sohasem engedhetem magamat annyira 
megfélemlíteni. hogy eltűrjem, hogy en
nek a kis becsületsértési pernek a füzénél 
egyesek öOkilós hizott kacsákat süthesse
nek maguknak.

Ezt a kis tűzet állandóan élesztgető 
tüzmesternőnek pedig a nyilvánosság 
előtt azt üzenem, hogy — bár az Isten ne 
adta. — ha egéstséoe visszaállítása cél
iából megint Meránba vagy a Tátrába 
kellene utaznia, menint emberbarát! kész
séggel állok rendelkezésére, mert én tu
dok krisztusiasan gondolkozni, keresz
tényi tóga fltngtofása nélkül. Különben 
is pedagógus voltam és art tanultam az 
én mesteremtől, báró Eötvös Józseftő1 
hogy

— „Feledni és meabocsátanl — eb
ben áll az igaz ember bosszúja."

Kelt, Budapest, 1930 febr. 24.

SOI.YMOS1 M ÍRTON
a „Solymosi Képszalon" 

tulajdonosa.

Nemen a szeazsototsa < n n«!fl ..... ... ■jatssflM MabacMiüaor 1 U U"3Í1 altatátt.
Keddre kitűzött premierünket

a pciaanan siker es az a lantiű taníts hazat
■lett elhnlMztottnk.

Jegyrendelést
délelölt 10 órától József 448-76.

Előad Ások:
hétköznap ‘/,8 és '/,9, vasárnap 3,8 és 8-kor

CT BlövCtrlI díj nincs!
Helyárak 50 fillértől 3 pengőig.

BETHLEN-TÉűl SZÍNFAD

KRISTÁLY ásványvizei kizárólag SZCIlt LUKlGS FÍMÖ iöil 
Baktériummentes. ♦ üdítő. + védjegye: szent Lukács az oroszlánnal
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fis két untat
Berlin, február 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap u kora reggeli órákban 
borzalmas autőgázolás történt Berlin egyik 
külvárosában. A gázolásnak

két halottja és egy sebesüllje van, 
de az orvosok már feladták a reményt, 
hogy ezt a harmadik áldozatot megmehthes- 
sék az életnek.

Vasárnap reggel hat óra tájban a Keltovi- 
nton egyik táncpalotában nagy farsangi mu
latság volt. A taxik hosszú sora várakozott 
a mulatóhely előtt a kijövö vendégseregre. 
Amikor a mulatság végefelé járt, a tánc
palota előtt szolgálatot teljesítő rendőrnek 
jelentette az egyik bálozó, hogy mialatt a 
helyiségben tartózkodott, ellopták a motor
kerékpárját. A rendőr erre a taxistandra 
sietett és felugrott az egyik autóra, amely
nek Paul Berg volt a sofőrje, hogy üldözőbe 
vegye a motorkerékpártolvajt.

Az autó sebes irammal száguldott a
Kcltovi-uton, de nem sikerUlt már nyo

mára akadni a tolvajnak.
Közben a mulatságnak vége lett s a sofőr 
még gyorsabb tempóban sietett vissza a 
táncpalotához, hogy fuvart szerezzen. Ami
kor a táncpalota elé ért, már nagy tömeg 
hullámzott az úttesten. A sofőr jobbra-balra 

Friedrich Istvánt 
és Karafiáth Jenőt 

ma tanúként hallgatják ki 
Wagner Károly méltóságos cime 

körül keletk ezett rágalmazást perben
Ma, hétfőn déiben tárgyalja a járásbiró- 

»ág azt az érdeke*  hátterű rágalmazás! pert, 
amelyet dr. Wagner Károly volt királyhel- 
meci képviselőjelölt indított választóinak 
ügyvédje, dr. Szegő Izsó ellen. Wagner Ká
roly választói petícióval támadták meg a ki- 
rályhelmeci mandátumot, amelyet Barati 
Béla dr. szerzett meg egyik időközi válasz
táson. A közigazgatási bíróság úgy Ítélkezett, 
hogy Barati mandátumát megsemmisítette, 
de megállapította, hogy úgy Wagner, mint 
Barati megsértették a választójogi törvényt 
és úgy Wagnert mint Barati Bélát

egy évre eltiltotta az aktív és passzív

politikai választójoguk gyakorlásától.
A perben a költségeket kölcsönösen meg
szüntette, ami azt jelenti, hogy mindegyik 
félnek a maga ügyvédjét kell honorálnia. 
Szegő Izsó dr., Wagner választóinak ügy
védje számára

10.000 pengő költséget állapítottak meg, 
azonban a választók nem voltnk hajlandók 
kifizetni ezt, azzal a megokolással, hogy az 
ügyvéd előzetesen lemondott a költségeiről. 
Szegő Izsó dr. ezekután 272 peticionáló vá
lasztó közül huszonötöt perbe fogott a 10.000 
pengős költsége végett. A királyhe’meci vá

az autotaxl 
társaságba 
halálra gázolt

kanyarodott, hogy a mulatságból távozó tö
meget kikerülje. Közvetlen a mulató előtt 
egy háromtagú társaság haladt át az úttes
ten s ugyanakkor szembejött egy gépkocsi. 
A gyors tempóban haladó autó ki akarta 
kerülni a szembejövő gépkocsit, de Paul 
Berg sofőr olyan erővel rántotta meg a 
volánt, hogy

kocsija beleszaladt a mulatságból távozó 
egyik társaságba. A következő pillanat
ban hárman borzalmas jajveszékeléssel, 
véres testtel feküdtek az autó kerekei 

alatt.
A sofőr, mielőtt még rendőr érkezett volna 
a helyszínre, a három sebesültet felszedte a 
kocsijára s berohant velük a legközelebbi 
kórházba, ahol riegállapitották, hogy az 
elgázolt emberek közül

Waller Sehultz magántisztviselő és egy 
fiatal leány, Frida Schubert már halot

tak,
mig a harmadik sérült, Walter Heinze 
irodatiszt, életben maradt ugyan, de rend
kívül súlyos, életveszélyes sérüléseket szen
vedett.

A sofőr a kórházból a rendőrségre hajta
tott, ahol elmondotta a történteket. Paul 
Berg sofőrt kihallgatása után a rendőrség 
őrizetik? vette. 

lasztók a pereskedés során kérték Wagner 
Károly eskü alatti kihallgatását annak iga
zolására, hogy az ügyvéd lemondott a költ
ségeiről. Wagnert ki is hallgatta a bíróság s 
a volt képviselőjelölt azt vaílbtta, hogy tudo
mása szerint Szeqő Izsó dr. valóban lemon
dott a költségekről. A bíróság ezekután az 
ügyvédet elutasította keresetével.

A pereskedés során Szegő Izsó dr. egyik 
előkészítő iratában igen súlyos támadási in 
tézett Wagner Károly dr. ellen, azt állította 
róla, hogy jogtalanul használja a méltóságos 
és államtitkári címet és

a szegedi kormány igazságügymlnlazté- 
térlumának nem államtitkára, hanem 
napidljasa volt a klrályhelmecl képvi

selőjelölt
Wagner az ügyvédet ezek miatt az állítások 
miatt rágalmazásért feljelentette, mire Szegő 
Izsó dr. kérte a bíróságot, hogy rendelje el 
a valódiság bizonyítását arra, hogy valóban 
államtitkár volt-e Wagner Károly dr. és hall
gassa ki a bíróság a szegedi kormány tagjai 
közül Friedrich Istvánt, Eckhardt Tibort, Ka
rafiáth Jenőt, P. Ábrahám Dezsőt. Wagner 
dr. maga is kérte a valódiság bizonyítását, 
amit a bíróság el is rendelt.

Mára tűzte ki a járásbíróság a tárgyalás 
folytatását.

A mai tárgyaláson fogják tanúképpen 
kihallgatni Friedrich István volt minisz
terelnököt, valamint Karafiáth Jenő volt 

miniszert,

arra vonatkozóan hogy Wagner Károly, aki 
egyik tárgyaláson bemutatta Friedrich Ist
vánnak egy levelét is, amelyben öt az állam- 
titkári állás alól felmenti, milyen minőség
ben teljesitett szolgálatot az akkori igazság
ügyminisztériumban?

A vizsgálóbíró vasárnap 
befejezte Fónagy Aladár 

napokon át tartó kihallgatását
Az Autóbehozatali Részvénytársaság is

mert ügye még ma sem érkezett el nyugvó
pontjához. Ismeretes, hogy Fábry Oszkáron 
és Fóthy Lászlón kívül, akik letartóztatás
ban vannak,

vizsgálat folyik Fónagy Aladár, ■ Ga
rancia Bank ügyvezető igazgatója és 
Rácz György, a Magyar Színház igaz

gatója ellen Is.
Dr. Földy Antal vizsgálóbíró egész héten át 
fáradhatatlanul folytatta a kihallgatásokat 
az Autóbehozatali R. T. ügyében, egymás- 
után hallgatta ki a könyvszakértőket, autó- 
biztositási szakembereket a legkisebb rész
letkérdések tisztózására is. Fónagy Aladár

ELIZABETH ARDEN

FLEMING
kisasszony

ELIZABETH ARDEN 
első assiatensnője 
ma érkezik meg.

PL8MINQ KISASSZONY 
február 24-töl 
március t-lg a

COR VIN-ÁRUHÁZ
illatszerosztályán

díjtalanul szolgál tanács
csal az érdeklődőknek a 
világhírű Elizabeth Arden 
készítmények használa

tára nézve.

részletes kihallgatására
pénteken reggel került a sor éa kora 
reggeltől késő éjszakáig, két napon át 

tartott.
Még vasárnap is bent járt Fónagy a bün
tetőtörvényszék épületében, ahonnan is a 
vizsgálóbíró azzal bocsátotta el, hogy 

állandóan tartózkodjék lakásán, mert 
nem lehet tudui, melyik pillanatban 

lesz újból szükség rá.
Vasárnap semmiféle döntés nem történt 
még Fónagyék ügyében, erre minden való
színűség szerint csak kedden kerül sor. 
Szombaton különben a rendőrség házkuta
tást tartott a Garancia Bank helyiségében

Ne hagyja magát félrevezetni!
Parisette és általában Gotdberger-Bemberg-cikkeink osztoznak mindazon jó márkacikkek 

sorsában, amelyeket a vásárlóközönség megszeretett és állandóan keres: megállapítottuk, hogy több 
helyütt is megkísérelték a vevőközonséget jó áruink helyett más, silányabb minőséggel kiszolgálni.

EZÉRT KÉRJÜK:
vigyázzon arra, hogy minden méter árunk szélén rajta legyen a 
világosan olvasható ,,GOLDBER.GER-BEJ\4BERG“ jelzés.

így meg lesz a garanciája arra, hogy olyan árut kap. melynek finom Ízlésű mintáiról 
a Goldberger-g'yár gondoskodott, amelynek lágy fogása és gyöngyszerűen irizáló fénye a nemes 
selyem hatását kelti és amely tökéletesen tartós és mosható.

ö i v a f cdk
Többszázezer divatlap — a legújabb tavaszi modellekkel — van nyomás alatt Kérjük 

az ezen művészi kivitelű divatlapok iránt érdeklődő hölgyeket címük közlésére, hogy már 
most előkészíthessük a kb. három hét múlva megjelenő és a hölgyközönségnek teljesen díjta
lanul rendelkezésére álló divatlapok szétküldését

CrOLDBERGER 5ÁM. F. ÉS FIAI R. T.
BUDAPEST SIÓ.
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MérnOh és földbirtokos 
boxitórbaja a Váci-utcai Körzőn 

A rági haragosok ellen kozcsentináboritás miatt eljárás in Hu’
Nem mindennapi jelenetnek toltuk szem

tanul mindazok, akik szombaton este a né
pes Váci-utcában korzóztak. Háromnegyedhét 
óra lá.jban, mikor a fényesen kivilágított üz
letek előtt legsűrűbb volt a hullámzó tömeg, 
hirtelen

Izgatott szóváltás hallatszott a Váci-utca 
éa Párizsi utca sarkán.

A Járókelők hamarosan körülvették a szó
váltás kél hősét, egy elegánsan öltözött, barna- 
bundát idősebb urat és egy rövid bekecsei 
fiatal férfit. A fiatalabb férfi volt az, aki az 
utcán gyamitlanti 1 sétálgató idősebb ur elé 
toppant a következő szavakkal:

— Na te csirkefogó, végre megtaláltalak ! 
Most nem szabadulsz, előlem, aszfaltbetgár!

A következő pillanatban rnár lendült i> a 
kezében lévő kulyakorbács és végig vágott 
volna vele az idősebb férfi arcán, ha az a 
kezében lévő bottal ki nem parírozza a tá
madást. Furcsa jelenet következett ezután. 
A fiatalabb eldobva a korbácsot,

boxolúsla helyezkedett, mire az idősebb 
nr egy szemplllanfás alatt ledobta magá-

LILLAFÜREDEN CSAK UJ FÚRÓVAL, 
1400 méternél lehet melegvizet találni — 
mondja Böckh professzor szakvéleménye

Kétszázezer pengő kellene a fúrások folytatásához — Mayer miniszter 
végleg levette a napirendről a lillafüredi fúrások ügyét

A lillafüredi fúrások ügye végleg lekerül 
a napirendről, fíöckh Hugó egyetemi tanár, 
akit Mayer János földmivclésügyi miniszter 
ellenőrző szakértőként küldött ki Lillafü
redre, hogy a további fúrások eshetőségeiről 
szakvéleményt adjon, a legutóbbi napokban 
készítette el véleményez jelentését, amely 

rendkívül kedvezőtlen.
fíöckh Hugó egyetemi tanár, miután Pá

vai Vájná főgeológussal hosszabb eszmecse
rét folytatott, tegnap adta át jelentését Ma
yer János földmivclésügyi miniszternek.

Ez a hivatalos és minden tekintetben 
szakszerű jelentés rendkívül érdekes adató 
kát tartalmaz, fíöckh professzor is azt ál
lítja, bogy

Lillafüreden lehet melegvizet találni, 
de legalább ezernégyszáz méternyi mély

ségre kellene fúrni.
Piínai-Vajna főgeológus kezdetben nyolc
száz méternél Ígérte a melegvíz feltörését. 
Ezt a mélységet már régen elérték, — ered

Gyermektartási díj fizetésére 
köteleztek eg y V-ik gimnazistát
Lehet-e apa a tizenhárom és fél éves fin — A törvényszék 

ítélete szerint igen
Kétségtelenül példanélküli az az eset, 

amelyről az alábbiakban részletesen lesz sző.
A mull év szeptemberében egy tizenkilenc 

éves cselédleány az egyik fővárosi szülészeti 
klinikán erős, egészséges fiúgyermeket szüli. 
Két héttel később n leányanya visszatéri 
gyermekével Pesterzsébetre, néhány nap 
múlva pedig megindult a gyermektartási pör 
egy rövidnadrágos gimnazista fiú ellen, aki 
a cselédleány állítási, szerint a gyermek apja. 
A furcsa és szokatlan pör a pesterzsébeti já
rásbíróság elé került. A járásbíróság szabály
szerűen készítette elő az ügyet és a kamasz-

Jöttem 
Hallottak

PARIS GYERMEKEI

Dübörgő tapsorkAn fogad ai első han-
“ gosTPmem mi-don el-adAsán a

MAI Ifid CHEVALIER
-> 1>ÉCSB MOXUÓSZINIIÁZ <►

akinek vele viszonya volt, hogy az idős em
ber vagyonát megkaparintsák. A nyomozó 
hatóságok tovább kutattak a rejtélyes ha-

Atlantis Kávéház
megnyílt! nru-urmn.

Minden délután os este

Vörös Feri hangversenye?

t-ö Hideg Se méla vacsora i olgtri árak I

ről a kabátot
s a körülállók nagy gaudiumára néhány má
sodpercig

formális boxpárbaj fejlődött ki 
közöttük.

Sok ülés azonban nem csattanhatott el, mert 
a járókelők csakhamar szétválasztották a 
küzdő feleket A fiatalabb férfi ezért igy sem 
menekült néhány jelentékenyebb horzsolás 
nélkül, amely alaposan bevérezte az arcát.

A különös boxpárbaj színhelyére csakha
mar futólépésben rendőr is érkezett, aki iga
zoltatta a szétválasztott férfiakat. Kiderült, 
bogy

az Idősebb ur dr. Tan István budapesti 
mérnök, mig a fiatalabb Balogh János 
Menyhért pestkörnyéki földbirtokossal 

azonos.
A tettleges összeszólalkozás hátterében állító
lag régi ellenségeskedés húzódik meg.

A Váci-utcai korzón boxoló felek ellen 
I közcsendháborítás és utcai botrányokozás 
I címén kihágás! eljárás indult meg. Termő*  
I szelesen az ügynek lovagias folytatása is lesz.

mény nélkül. Ezekután felmerült az a kér
dés, hogy folytassák-e a lillafüredi fúrást.

A fúrások folytatásához azonnal folyó
sítani kellene körülbelül kétszázezer 

pengőt,
de Mayer János földmivelési miniszter ezt 
az összeget nem hajlandó folyósítani, tekin
tettel azokra az éles támadásokra, amelye
ket ellene a lillafüredi fúrásokkal kapcsola
tosan intéztek, fíöckh professzor megálla
pította, hogy

a jelenlegi furád berendezéssel maxi
málisan 1200 méter mélységig tudnak 
eljutni, tehát egészen uj furóberende- 
zést kellene beszerezni és a fúrást élői

ről elkezdeni.
Mayer János földmivelési miinszter, akit 

teljesen elkedvetlenített ez • a szakvéle
mény, ugy határozott, hogy egyetlen fillért 
sem költ további fúrásra. Ezzel a lillafüredi 
fúrások ügye végleg lekerült a napirendről.

kfllsejü K. Árpádot törvényes és természetes 
gyámja, az upja utján idézte meg a tárgya
lásra. Amikor az apa — ismertnevü pest
erzsébeti kereskedő — a gyermektartási pör 
keresetét megkapta, még nem értette, hogy 
miről van szó. Tévedésnek, félreértésnek 
tartotta a dolgot. Kíváncsiságból azért mégis 
elment a járásbíróságra érdeklődni a kereset 
részletei iránt. A részletek hallatára pedig 
hazarobant, előkapta az éppen leckéjét ta
nuló fiát, jól megverte és csak azután kezdte 
faggatni a szepegő. siró gyereket.

— Hát hogy történt ez a dolog a Julcsival?

AZ UJ SZÍNHÁZ JELENTI: 
Egész héten felváltva

LAMBÉRTHIÉR UR
BÉLA, AKI 26 ÉVES
— kérdezte.

Addig hebegett, hazudozott a gyerek, mig 
végre valamit beismert.

— A Juci mindig bejött hozzám délután, 
amikor tanultam a leckét, apa, meg mama 
pedig az üzletben voltak. Én nem akartam 
semmit sem csinálni, de egyszer azt mondta 
nekem nyögve, hogy: „Árpika, Arpika na
gyon fáj a hátam, gyüjjön ki a konyhába, 
masszírozza meg a hátamat". Nem akartam 
menni, de a Juci kihúzott a konyhába, ott 
elkezdtem masszírozni a hátát és amikor na
gyon melegem lett, kiszaladtam a házból .. 
Elszakadtam a szomszédba a Fenékhez . . . 
Más semmi sem történt...

A gyermektartási pör tárgyalásán a rövid- 
nadrágos „apa" ugyanígy vallott. Ezt is csak 
hosszas bátorítás után mondta el és közben 
félelemteli pillantásokat vetett szigorú apja 
felél Kihallgatta a járásbíróság a cseléd
leányt is, aki azt ismételgette, hogy neki 
sohasem volt dolga addig senkivel sem, ö ta
pasztalatlan leány volt és hogy

fiacskájának az apja nem más, mint az 
^irpl urfi“.

A járásbíróság fogas kérdés előtt állott. 
Végül ugy döntötte el az ügyet, hogy a leány 
keresetét elutasította, mert nem látta igazolt
nak az apaság ügyét.

A leányanya nem hagyta annyiban a dol
got, hanem fellebbezett. így került a gyer
mektartási pör szombaton a pestvidéki tör
vényszék Gáspár-tanácsa elé. Az alperes 
„apa" ügyvédje

Amerika halálos csapást mért 
Európa ékszeriparára

A nemesfém és dráqaköcsarnok közgyűlése
A Budapesti Nemesfém- és Drágakőcsarnok 

vasárnap délelölt rendes évi közgyűlést tartolt, 
amelyen a kereskedelemügyi minisztérium kép
viseletében dr. Rónaszéky Taruj. Jenő minisz
teri tanácsos és dr. Halász Tibor miniszteri 
titkár hatósági biztosok, a pénzügyminisztérium 
részéről pedig Káhle Frigyes, a Fém jelző Hiva
tal igazgatója jelent meg.

Berkovics Oszkár főtitkár évi jelentésében 
hangoztatta, hogy az ékszerszakma hónapok 
óta súlyos krízisben van. a világprodukció 
24.5%-kai csökkent. A brilliáns és a gyémánt 
ára lezuhant, a híres amsterdami és antwerpeni 
gyémántfeldolgozó műhelyek munkahiány foly
tán kénytelenek voltak munkásaikat kizárni. 
Nagy bizonytalanságot okoz az arany, de fő
képen az ezüst árának a fhiktuálása.

Ax ezüst egy év alatt 114 pengőről 82 pen
gőre esett.

Érdekes fordulat a mohácsi
rejtélyes halálesetek ügyében

Pécs, február 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A pécsi és a mohácsi hatóságo
kat hetek óta foglalkoztatják azok a rejté
lyes arzénmérgezési ügyek, amelyeket a 
tiszazugiak mintájára egy névtelen feljelen
tés indított el. A feljelentő közülié a ható
ságokkal, hogy idősebb Balogh János mo
hácsi gazda, aki még 1912-ben elhunyt, 

mérgezés áldozatául esett
s fiát, ifj. Balogh Jánost, aki egy évvel ké
sőbb halt meg, ugyancsak ineginérgczték. A 
feljelentés szerint Angyó József mohácsi 
gazdálkodót tavaly ősszel 

ugyancsak méreggel pusztították el.
A feljelentés nyomán megindult a vizsgálni, 
melynek eredményeképen rövidesen őri
zetbe vette a esendőrség Hunyadi József 
mohácsi napszámost és id. Balogh János 
feleségét. Daloghné kihallgatása során azt 
vallotta, hogy annakidején valóban

A Alté meg a férjét Hunyadi Józseffel 
együtt,

orvosszakértő meghallgatását Indítvá
nyozta arra uézve, bog yegy tizenhárom 
és féléves flu fejlettsége lehet-e olyan 
mértékű ,hogy az állítólagos tapasztalat
lan csclétUeány előadását el lehessen 

hinni.
A biróság szükségtelennek találta az or

vosszakértő meghallgatását, ellenben újból 
kihallgatta a cselédleány anyát és gimnazista 
apát. Mindketten fentartották a járásbíróság 
elölt tett vallomásukat.

A törvényszék végül megsemmisítette a já- 
rásbirósák Ítéletét és „K. Árpád ötödik gim
náziumi tanulót arra kötelezte, hogy házas
ságon kivíil született és törvénytelennek 
anyakönyvezett Cs. István nevű gyermeke 
részére mint apa fizessen havi tizenhat 
pengő tarlásdijat". A törvényszék azért nem 
fogadta el az alperes K. Árpád különben es
küvel is megerősített vallomását, mert az 
egész vallomáson még most is végigvonul 
a szülőktől való félelem . . .

A törvényszék ítélete jogerős. A kereskedő 
fogcsikorgatva hallgatta az Ítéletet, amely 
egyszerre öt nagyapává deklarálja. A folyó
són két pofont adott unokája apjának, a 
Julcsa pedig azonnal megkapta a januárra 
és februárra esedékes harminckét pengő 
tartásdijat.

A reményteljes gimnazista különben ki
tűnő tanuló és tanárai, — akik nem tudják, 
hogy családapa diákjuk is van — nagyon 
meg vannak elégedve K. Árpád tanulmányi 
előmenetelével.

Az ezüst és aramy nngy árzuhanását 
az amerikai tőzsdekrach idézi*  elő.

Amerika nagy vásárló az európai piacokon a a 
tőzsdekrach után azt az árut, amit világparitá
sos árakon vásárolt,

20—30%-kai olcsóbban kínálta
az európai kontinensen eladásra. Ilyen körül
mények között az amerikai tőzsdekrach

halálos csapást mért Európa ékszeri parira.
MinAlunk rossz gazdasági viszonyaink folytán 
a nemesfém- és ékszerszakma a legsivárabb vi
szonyok közepette van s a bajokon nem segített 
a drágakövek vámjának leszállítása lem s a 
munkanélküliség mindkét iparágban óriási mé
reteket öltött.

A közgyűlés Láng Ernő kereskedelmi ta
nácsos és Schivarcz Adolf felszólalása után ért 
véget.

láleset ügyéljen s most már Ángyó József 
halálát igyekeztek tisztázni. Egyes verziók 
szerint ugyanis Hunyadi Ángyónéval is vi
szonyt kezdett, hogy azonban az elhunyt 
Ángyó feleségének szerepe lett volna férje 
halála körül, arra nézve semmit sem tud
tak eddig megállapítani. A mohácsi rend
őrség a pécsi vizsgálóbíró intézkedésére

exhumállatta a holttestet
és a halottak belső részeit felküldötte az 
országos vegyvizsgáló intézethez, hogy vizs
gálják meg, tartalmaznak-e arzént, vagy 
egyéb mérget.

Tegnap érdekes fordulat állott be a mo
hácsi rejtélyes halálesetek ügyében. Id. 
fíaloghné jelentkezett a vizsgálóbíró előtt 
s meglepő vallomást tett. Elmondotta, hogy

Hunyadit ártatlanul keverte bele az 
egész gyilkosság! ügybe, 

egy sző sem igaz abból, hogy együtt követ
ték volna el a gyilkosságot s az egész gyil
kosság meséjét csak ő találta ki. Az asz- 
szonv vallomása után a vizsgálóbíró Hu
nyadit hallgatta ki újból s a kihallgatás 
után

elrendelte szabadlábrnhelyezését
Hunyadi azonban ennek ellenére nem ke
rüli szabadlábra, mert az ügyész meg folya
modta a vizsgálóbírói végzést a vádtanács- 
hoz, amely ugy határozott, hogy

Hunyadi továbbra is fogva marad.
A bonyolult és rejtélyes bűnügyben tovább 
folyik a nyomozás.

! ••"ndelfl vér és nemibeté- 
f írk részére ErO«l Sál- 
I •nrvn.olU. Kendéiéi 
keg^z nnp. RJkúftl út Jt.

I, 1. Rökuual Memtab.
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Törökw Mza blintaratorv^yszűM 
álnak ttwz*  helyéről

Oadő Istvánt, a neves táblai fanacsalnöMöt emlegetik utódjául
5 PERC QLOTT

A budapesti büntető törvényszéken napok 
óta titokzatos arccal nagy titkot újságolnak 
egymásnak az emberek. A hir, amelyről sző 
van, a legnagyobb szenzáció erejével hat, 
mert nem kisebb dologról van szó, mini ar
ról, hogy Töreky Géza kúriai biró a büntető 
törvényszék elnöke

elhagyja eddigi hivatalos beosztásit és 
máshol helyezkedik d.

Töreky Géza, amint ismeretes, az egyik 
sajtóügyekben Ítélkező tanács elnöke. Szá
mos nevezetes ügy letárgyalása fűződik ne
véhez. Minden nevezetesebb politikai hátterű 
ügyet az elnök magának tart fenn, ö tár
gyalta például Hatvány Lajos báró bünperét 
s legutóbb Scitovszky Béla belügyminiszter 
sajtóperét is. amelyet az ismeretes Titán 
ügyből kifolyólag a Magyarság ellen indított, 
ö elnökölt annak idején a hírhedt Esküdt- 
ügyben U

Töreky egészen egyéni módon tárgyal. Az 
anyag legteljesebb ismerete s azonfelül élénk 
temperamentumu, fényes jogi tudás jellem
zik. Meggyőződését soha véka alá nem rejti 
és számtalanszor, a per folyama alatt is, ki
nyilvánítja. Nem barátja a hosszadalmas
ságnak, terjengős kitéréseknek, csak az ügy

Bőröndlopáson értek egy 
nemrégen gazdag gyárost

Az idős embert, akt több lopást Ismert be, 
vasárnap letartóztatta a rendőrség

As otótbi időben cgyre-máara érkeztek a 
főkapitányságra a panaszok, amelyek arról 
számoltak be, hogy hol a keleti-pályaudvaron, 
hol a kelenföldi állomáson, hol pedig a pó
lyaudvarokrói elinduló villamosokon 

rejtélyes bőröndlopások történtek.
Péntek délben újabb hasonló panasz érke- 

Mtt. Egy vidékről érkező kereskedő Jelentette 
be a főkapitányságon, hogy a kelenföldi-pá
lyaudvaron ismeretlen tettesek ellopták meg
lehetősen

értéke*  holmival megrakott bőröndjét, ame
lyet pár percre letett maga mellé.

A károsult kereskedő előadta, hogy egy 
igen Jólöltftzött Idősebb ur 

álldogált mellette hosszabb ideig s nem tartja 
kizártnak, hogy ez ax ur talán tévedésből vitte 
et az ő táskáját.

A rendőrség a szeanélyleirás alapján újabb 
erélyes nyomozásba kezdett, de eredménytele
nül. A bőröndlopáísal gyanúsított öreg urat 

a vidéki kereskedő fogta d 
végül a keleti-pályaudvaron. A dunántúli ke
reskedő éppen jegyet akart váltani, hogy haza
utazzon, amikor a pályaudvar előcsarnokában 
megpillantott*  a kelenföldi öregurai. A vidéki 
kereskedő hamarjában nem tudta, hogy mit 
csináljon. Egyenesen nem akart gyanúsításai
val nekirontani az idegen untak, rendőrért 
sem futhatott, mert hiszen akkor szem elöl 
téveszthette volna. Elhatározta tehát, hogy nem 
átázik el, hanem

leleplezi bőröndtolvaját és megfigyeli őt.
Az öregur hosszú ideig tartózkodott a ke

leti-pályaudvaron, minden különösebb ok nél
kül, úgy látszott, hogy a bőröndökkel járó
kelő utasokat figyeli és valami jó alkalomra 
vár. Végül estefelé távozott a pályaudvarról, 
de nem egyedül: a kitartó vidéki kereskedő 
nyomon követte. így azután elkísérte az öreg
urat a ámui-utca 36. számú házba, ahol a bő
röndje után nyomozó vidéki kereskedő meg
tudta, hogy az öregur, Káldor Mór 57 éves 
volt cipőkrém és kocsikenöcsgyáros, aki a ház 
egyik albérleti lakója.

Most már a vidéki kereskedő megnyugodva 
tett jelentést a rendőrségnek. Detektívek álli-

Villamos kasszaíurógépet 
találtak a Tisza Kálmán- 
téri szemétgyűjtő ládában

Bonyodalmak és letartóztatások a gyanús lelet ügyében
Egy elveszett, furfangos utón kicsalt, el

dugott és végül megtalált kasszafurószer- 
szám ügyében folytatott a rendőrség két na
pon át nyomozást, amely mára két letartóz
tatással végződött.

Tuttor Imre a székesfőváros kertészeti hi
vatalának a munkása, aki a Tisza Kálmán- 
téren dolgozik, pár nappal ezelőtt munka 

lényegéről enged beszélni.
A vezetése alatt álló tanácsban sokszor 

helyettesei, Méhes Ignác vagy újabban Posta 
Lajos törvényszéki bírák vezetik a tárgya
lást. Töreky elnök csak a fontosabb és érde
kesebb ügyeket tartja fenn magának.

Mindenki azt hitte, hogy ebben a pozíció
ban, amelyet betölt, annyira nélkülözhetet
len, hogy onnan el nem távozhatik. Amikor 
Ráth Zsigmond, a Kúria másodelnöke nyuga
lomba vonult, szó volt arról, hogy Töreky 
a Kúriára megy és Ráth tanácsát veszi át, de 
a dologból nem lett semmi, mert illetékes 
helyen azt akarták, hogy a büntető törvény
szék vezetése erős kézben maradjon.

A híradás szerint — amelyet fenntartás
sal közlünk — Töreky Gésa a korona 
ügyészségre kerül, ahol kimagasló por

ciót kap.
Tanácsát 1 egyben a törvényszék vezeté
sét Gadó István, a budapesti tábla sajtótaná
csának elnöke venné át. Gadó István egyike 
a legnevesebb bíráknak. Annak idején, ami
kor a Tisza-gyilkosság ügyében a főtárgyalást 
vezette, óriási feltűnést keltett hatalmas me
móriájával és a terjedelmes peranyag részle
tekig menő teljes ismeretével.

tolták elő az öregurat, akhól 
állapították, hogy

volt,
két bérbáz tulajdonosa, a Váci-utón nagy 
cipőkrém és kenőcsgyára volt, amely pár év 
előtt tönkrement. Az öregur, aki özvegy em
ber s akinek két leánya férjnél van, a bukás 
alkalmával nemcsak a gyárát, hanem a házait 
és minden vagyonát elvesztette. Azóta albér
leti szobában volt kénytelen meghúzódni.

Vasárnap délelőtt kezdték meg az egykori 
gyáros kihallgatását. Káldor Mór nem tagadott. 
Beismerte, hogy az utóbbi időben több bő
rönd lopást kővetett el * pályaudvarokon és a 
zsúfolt villamosokon.

öt bőröndlopást mindjárt be te Ismert 
A táskákat és tartalmukat minden egyes eset
ben eladta, vagy elzálogosította. Egész nyu
godtan vallotta be bűneit az öregur és éppen 
e nyugodtsága és világos előadása okozta azt, 
hogy a rendőrség nem is tartotta szükséges
nek, hogy elmeállapotát megvizsgáltassa.

A délelőtt folyamán kihallgatták az egykor 
dúsgazdag és városszerte ismert gyárosnak 
hozzátartozóit is, akik elmondották, hogy az 
öregur katasztrófán*  anyagi összeomlása óta 
állandóan újabb gyáralapitáson törte a fejét, 
tanácskozásokat folytatott üzletemberekkel és 
teljesen érthetetlen, hogy közben miért kö
vette el a pályaudvari bőröndlopásokat. Le
hetséges, hogy a különös életet élő öregur ta
lán arra gondolt, hogy az egyik bőröndben 
majd nagyobb pénzösszeget, vagy valami rend
kívül értékes tárgyat talál, úgy, hogy üzleti 
vállalkozását ezen az alapon indíthatja meg 
újból, vagy pedig csak azért lépett * bűn út
jára, hogy ne kelljen leányai támogatására 
szorulni.

Erre vonatkozóan azonban Káldor Mór nem 
nyilatkozott a rendőrségen. Ismételten beval
lotta, hogy a bőröndlopásokat elkövette, de 
tettének motívumairól nem adott közelebbi 
felvilágosítást.

A rendőrségen vasárnap délben előzetes le
tartóztatásba helyezték a szerencsétlen sorsú 
gyárost és át is kísérték az ügyészség foghá
zába.

közben a tér egyik szemetesládájában furcsa 
leletre bukkant.

A szemét láda bán egy kézlbőröndöf ta
lált, a bőröndben pedig egy kéri villa

mos fúrógépet.
Tuttor nem szolgáltatta be a bőröndöt a 
rendőrségnek, hanem

haravltte a lakására a gépet, amelyet
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biaonyosan kasszafurók rejlettek ei a 
szemetesládában.

Tuttor Imre nem vette észre, hogy a bőrönd 
megtalálásának két szemtanúja volt. Két 
fiatalember, Freund Jenő és Csontos István, 
akik ebben az időben éppen a Tisza Kálmán- 
téren jártak és

észrevették, amint Tuttor kiemelte a lá
dából a bőröndöt, majd kíváncsian vixs- 

gúlgafti a fúrógépet.
Freund és Csontos, akik nyomban észrevet
ték, hogy egy többször pengő értékű gépről 
van szó, elhatározták, hogy megszerzik a 
villamos fúrót. Nyomon követték Tuttort és 
igy megtudták, hogy hol lakik. Másnap reg
gel lesben álltak a kapuja előtt, megvárták, 
mig elmegy hazulról, azután beállítottak a 
lakásra, ahol egyedül volt Tuttor felesége. 
Csontos és Freund

detektivnek adták ki magukat, 
elkérték a megrémült asszonytól a bőröndöt 
és elvitték. Miután a manőver igy sikerűit, 

a gépet elrejtették a Rfikk Sziálrd-utcá-

Két napig taptú rendőri és 
katonai készenlétöelirecenlien
Lelkiismeretien besúgók uakiármála állítólagos 

keszüiiö kommunista tüntetésekről
Debrecen, február 23.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Óriási 
riadalmat keltett a debreceni rendőrségen 
három nappal ezelőtt az egyik besúgó je
lentése. aki szerint a városban titkos kom
munista agitátorok forradalmi megmozdu
lásra készülnek. Mivel

a rendőrség félt attól, hogy ux elége
detlenkedő, nyomorgó elemek könnyen 
lépre mennek a moszkvai pénzzel dol

gozó agitátorok aknamunkájának, 
nagyszabású óvintézkedést tettek folya
matba. A kapott jelentésre azonnal értesí
tették a debreceni helyőrség parancsnokát 
is és

két napon keresztül teljes rendőri és

csapolása mát 
csak néhány hétig! 

/fi ív ' na®F tápértókü barna idényaör — amíg a készlet tart mlackokba lef'jtxe la 
r’x kapható: kávéh;ízak''an, vondéfl'Iőkben. Hhzer- és csemegeüzletekben. Vidéken; ilKsr.cn 
’ raktárosainknál, minden jobb Cl terem ben, kávéit árban és csemegeiizletben

nak egyik épülő házában a téglák közé.
Pár nap múlva kiemelték rejtekhelyéről a 
fúrógépet és el akarták adni. Felkeresték 
Vince István lakatosmestert és száz pengőért 
eladásra kínálták a többezer pengő értékű 
fúrót.

Vince nyomban látta, hogy kasszafuró- 
szerszámot kínálnak neki

és elhatározta, hogy leleplezi őket. Szinleg 
belement az üzletbe, magánál tartotta a gé
pet és azt mondotta nekik, hogy másnap jöj
jenek a pénzért. Közben azonban értesítette 
a főkapitányságot, ahonnan

detektiveket küldöttek a lakatoamfl- 
helybe.

Mikor Freund és Csontos megérkeztek. h<vv 
a pénzt átvegyék,

előléptek a detektívek,
lefogták és a főkapitányságra vitték ókét. 
Kihallgatásuk után mindkettőjüket letartóz
tatták. A rendőrség most a kasszafurógép 
tulajdonosát keresi.

katonai készenlét őrködött az utcák 
rendjére.

Ugyancsak ezen idő alatt általános razziát 
is rendeltek el a város egész területén. A 
razzia során kilencvenhat egyént állítottak 
elő, de a legszorgosabb kutatás ellenére sem 
tudtak pozitív bizonyítékokat találni esetle
ges izgató vagy agitátor voltuk mellett. így 
azután valamennyieket el kellett bocsátani 

Az eredménytelen razzia végeztével 
a rendőri, mint a katonai készültséget 

bevonták
és újból helyreállt a béke a felzaklalott 
város utcáin. A lelkiismeretlen besúgó el
len hatósági közegek félrevezetése címén 
eljárás indult.

S Első Magyar 
Részvény«Serfőződe

ilKsr.cn


6 HÉTFÖINAPLÓ Bagipeat, 1OT8 tebrrih »<,

ni KEK
U| törvényt sürgetnek 

a hadirokkantak ellátásuk 
biztosítására

3 Hadirokkantak, Hadiárvák és Hadl- 
Bzoeggek Országos Nemzeti Szövetlégének 
csoportjai vasárnap két gyűlést tartottak a 
fővárosban. A budai csoport vitéz Arvádfalvi 
Nagy István dr. elnöklésével az Attila-utcai 
elemi iskolában tartotta gyűlését, amelyen 
foglalkoztak a hadirokkantak él hadiárvák 
mai súlyos helyzetével. Dr. Nagy István el
nöki megnyitójában a hadirokkantak helyze
tének megjavítását sürgette, majd dr. Márk 
Hugó szólalt fel és elmondotta, hogy az or
szágban

huszonhétezer olya*  hadirokkant van, 
aki havi 1 pengő segélyt kap

'és negyvenezer hadiözvegynek havonta esa- 
pán 5 pengő járulékot utalnak ki, huizezer 
hadiárva pedig 3 pengő 25 fillér járulékban 
részeiül Több felszólalás után megválasz
tották a budai csoport tisztikarát, elnök 
ismét dr. Érti János lett.

A HONSz terézvárosi csoportja délután a 
Bajza-utcai iskolában tartott gyűlést, Sár
kány Ferenc elnökletével. A gyűlésen elha
tározták, hogy törvénytervezetet terjeszte
nek a kormányhoz és ebben azt kérik, hogy 
a hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák 
ellátását úgy biztosítsák a jövőben, hogy 

külön Igénymegállapltó bizottságot ál
lítson fel a kormány

ina bizottság állítsa össze az ösazes hadi
rokkantak jegyzékét. A bizottság határozata 
ellen a népjóléti miniszterhez, valamint a 
közigazgatási bírósághoz lehessen felleb
bezni.

Vasárnap délután a debreceni városháza 
közgyűlési termében is tartott gyűlést a 
IIONSz vitéz Szentgyörgyi Alajos altábor
nagy elnöklete alatt. A gy űlésen elkeseredett 
felszólalások hangzottak el a hadirokkantak 
nagy nyomora miatt és főleg azt tették 
szóvá, hogy állami ütemeknél rendelet tiltja 
a különben munkaképei hadirokkantak 
foglalkoztatását,

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a kővetkező prognó
zist tette közzé: Nappal enyhe, inkább derül, 
száraz idő várható gyengébb éjjeli faggyal.

— Hercegi viazály Monacóban. Párisból 
Íelentik: Péter monacói herceg és Sarolta 
lercegnő házassági viszálya egyelőre be

fejeződött. A hercegnő, aki a férjével való 
háborúskodás miatt hirtelen otthagyta a 
fejedelmi rezidenciát és egy kis olasz fürdő
helyre utazott, kijelentette, hogy mindaddig 
nem tér vissza Monacoba, amíg Péter her
ceg a fejedelemség kerületén van. A herceg 
ma azután gyermekeit Vendome hercegnő 
gondjaira bízta és elutazott, mire Súrolta 
hercegnő ma már vissza is érkezeti Mona- 

leoba.
— MBvésri hangverseny a Dunakeszi Műhely- 

telepen. A MÁV. dunakeszi főműhely „Magyar- 
ság‘* dal és önképzőegyesülete március 1-én, 
szombaton 8 órai kezdettel nagyszabású mü- 
vésrl hangversenyt rendez. A hangversenyen a 
következő művészek vesznek részt: Ráez Lily 
zongoraművésznő, rácalmást Molnár Annuska 
hárfatnüvésznö, Plrovszky Lajos tanár szavaló
művész, a debreceni dalosvcrsenyen első dijat 
nyert Magyarság 80 tagú énekkara: M fillér Ká
roly orsz. hnmngy egyesületi zeneigazgató ve 
rényletével, Varga István baritonista, fíyurka 
Béla tenorista, mindketten a Magyarság tagjai, 
valamint a Magyarság szimfonikus zenekara. 
A hangversenyt reggelig tartó tánc követi, 
melynek sikeréről az egyesület vezetősége gon 
doskodott.

— Nyomdánjubtlenm. Vasárnap őst® meleg 
szeretettet ünnepelték nyomdásrtársai Hevesi 
Miksa 25 éves mettőri jubileumát. Hevesi 
Miksa mint kiváló szakember és mint ssaktárs 
a legnagyobb becsülésnek Örvend.

AZ ORVOS
AZT 1IOXDJA:

„A babkávé fokozza az izom
erői, a teljesítőképesség emelke
dik, nz izomerő jobban kihasz
nálható.

A babkávé könnyíti a vesemű
ködést anélkül, hogy — mint más 
anyag — ártana a vesének.

Minden szellemi munkásnak 
ajánlom a kávét. Különösen azért, 
mert a szellemi munkások leg
nagyobb része, kielégilő mozgás 
hijján — lzélrcns hőségben szén 
ved, ami ellen pedig éppen a bab
kávé a leghathntósnbb 8Ber.“

Ez csak a töredéke híres or
vosi tekintélyek nyilatkozatainak, 
amelyek a valódi babkávé egész 
aégét előmozdító hatását igazol 
ják.

MEINL GYULA RT. 
kávebetiozalala JJ

I illanó Kommunista tüntetés 
Berlinben 15 letartóztatással

Berlin, febr. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Neakölnben • Mercedes pulotá- 
ban vasárnap ujabb gyűlést hivott egybe a 
kommunistapárt. A gyűlésen mintegy ezer 
ember veti részt • az izgató, lázitó hangú 
beszédek hatása alatt a gyűlés végeztével a 
résztvevők közül

mintegy ötszázan hangos tüntetéssel,

— Rálőttek Nagykanizsán a bécsi gyors
vonatra. Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap 
hajnalban a Nagykanizsáról menetrend sze
rint két órakor induló bécsi gyorsvonatra 
ismeretlen tettesek a város határában rálőt- 
tek. A merényletet Szombathelyen vették 
észre, ahol is megállapították, hogy a golyó 
az egyik harmadik osztályú kocsi ablakát 
fúrta keresztül s a mennyezetben akadt 
meg. A csendőri nyomozás eddig csak any- 
nyit tudott megállapítani, hogy két isme
retlen fiatalember rejtőzködött a töltés mel
letti bokrokban s egyikük vadászfegyverrel 
adta le a lövést a vonatra. A minden való
színűség szerint csak éretlen gyermekcsiny 
tetteseit, akik szerencsére senkiben nem tet
tek kárt — keresik.

— Dcketlvekkel dulakodó riclné. Vasárnap 
délelőtt a rendőrségen hatóság elleni erőszak 
miatt az egyik Rdday-ulcai bérház segédházfel- 
ügyelőjét, Barabás Pétert és feleségét. Egy lo- 
>ási ügyből kifolyóan detektívek jártak el a 
táday-utcai házban és miután ■ gyanú a vici- 

párra terelődött, a detektívek őket is kikérdez
ték. A házaspár nagy méltutlankodással fogadta 
a detektívek föllépését és erőszakosan szálltak 
szembe a kötelességüket teljesítő rendőrségi 
emberekkel. Barabásod többek között az egyik 
detektivnek a hnjába kapszkodolt, úgyhogy va
lósággal le kellett szerelni a luk kodó házaspár 
ellenállását. Barabás Pétert és feleségét csak 
megkötözve tudták előállítani a detektívek a 
rendőrségre, ahol mindkettőjüket letartóztatták.

— Autólopás. Szombaton este a terézköruti 
Décsi mozi előtt ismeretlen tettesek ellopták a 
Naphegy-tér 2. alatt lakó Bonta Armand ban
kár négyüléses, Bp. 25—247. rendszámú Fiat 
automobilját. A bankár feljelentésére a rend
őrség megindította a nyomozást

— Beregi Oszkár balesete ■ Magyar, Sznl- 
hár színpadán. Vasárnap este a Magyar 
Színházban a Volpone előadásán kisebb 
baleset érte Beregi Oszkárt Beregi, aki 
Leone velencei kapitány szerepét alakítja, 
nz első felvonásban egy, a forgószinpadon 
épített emelvényen játszott. Közben megbot
lott, a lába beleakadt a kardjába és Beregi 
Oszkár az emelvényről a színpad előterére 
bukott. Esés közben a kardja eltörött és a 
penge darabjai egészen a nézőtérre repül
tek. A nézőtéren nagy riadalom keletkezeit, 
a közönség azt hitte, hogy Beregit komo
lyabb baleset érte s mindenki ijedten ug
rott fel a helyéről. Egy pillanatig megakadt 
nz eöndás, Beregi azonban a következő pil
lanatban talpra ugrott s mintha mi sem 
történt volna, tovább játszotta szerepét, 
mire a nyugalom rövidesen helyreállt. A 
közönség nagy érdeklődést tanúsított a bal
eset iránt a a szünetben tömegesen tódultak 
a színpadi bejáróhoz, hogy érdeklődjenek 
Beregi állapotáról. A színházi orvos meg
vizsgálta a művészt s megállapította, hogy 
a zuhanás következtében szerencsére semmi 
baja nem történt, úgyhogy zavartalanul 
vógigjátszhatta az előadást.

‘Vi.í’ág mávda.
— Az országos mezőgazdasági kldllltda és 

tenyészállidvásúr. Az országos mezőgazdasági 
kiállítás és tcnyészállalvásárt március 20—25. 
közöli fogják megtartani. Ötven százalékos 
utazási kedvezményt biztosított a vásárra uta
zók részére az állainvasut, valamint valameny- 
nyl magyar vasúit vonal és hajóstársaság. A 
kedvezményes utazásra szóló igazolványt a ki- 
állítás rendezőbizoltsága (Bnest, IX., Köztelek- 
utca 8.) adja ki. Az érdekelt község kérelmét 
mielőbb jelentse be.

— Víg a farsang, a bálookn tombol a jő- 
kedv, a legények készek beszélni a mamával, a 
lányok boldogan robognék el a boldogító igent. 
Minden megérett már a kézfogéhoz, n lakzlhox. 
Csak egy kis bátorságra volna szükség. Es « 
bátorság megtalálható minden üteg Törley- 
pezsgőben.

Minden okos ember megnézi a

Buta ember szerencséje
cimü

első Buster Keaton hangos filmet 
csütörtöktől a CAPITOL-ban

kUltosufaasal voaultak végig a város®*.  
A rendőrség azonban szétverte a tüntetőket, 
akik közül tizenöt embert letartóztattak.

A 15 letartóztatott kommunista klhall- 
gatáM a késő esti órákban még folyik.

A tüntetők néhány Járókelőt ínzultáltak, de 
komolyabb sérültje nem akadt a kommu
nista felvonulásnak.

— Tizenhárom áldozni a lavinaomlástól 
eltemetett ház alatt. Rómából jelentik: A 
bolognolai lavinaomlástól eltemetett ház 
romjai alól eddig 13 áldozatot ástak ki. 
Három súlyos, a többi könnyebb sérülése
ket szenvedett. Azt hiszik, hogy még hét 
ember van a lavina alatt.

— Megalakult a Mérnökegylet pécsi osz
tálya. Mint Pécsről jelentik, Pécsett vasárnap 
délelőtt alakult meg ünnepélyes keretek között 
a Magyar Mérnök és Építésügyiét pécsi osz
tálya. Az alakuló ülésen Forster Gyula állam
titkár elnökölt. As ünnep felavató ülés kere
tében Fehér Gyula miniszteri tanácsos az 
energiagazdálkodásról és a villamosításról tar
tott előadást.

— A VT. kerületi felsőkereskedelmi Iskola 
volt tanítványai egyesületet alakítottak. A VI. 
kerületi felsőkereskedelmi iskola volt tanítvá
nyai egyesületet alakítottak vasárnap délelőtt, 
közel ezer résztvevő jelenlétében. A közgyűlés 
elhatározta, hogy az intézet nagyszámú hősi 
halottjának emlékét, ai iskolában elhelye
zendő emléktáblával örökítik meg. Az egyesü
let különben minden hétfőn este nyolc órakor 
a Kovács kávéhátban tartja Összejövetelek.
— — A Tisza István Társaskör közgyűlése. 
A Tisza István Társaskör vasárnap délelőtt 
tartotta meg es ért rendes kőzgylflsését. Berze- 
viczy Albert v. b. L t. nyitotta meg a közgyűlést, 
majd felkérte Kálmán Gusztávot az elnöklésre. 
Biró Béla dr. főtitkári jelentése után megej
tették a tisztujitást. A választmány uj tagjai 
leltek: Almásy László ,Belatlng Artúr, ifj.
Chorln Ferenc, Fellner Sándor, Szász Károly, 
Hazay Samu báró.

— Dr. Lakaton Géza temetése. Vasárnap 
délután temették el a kerepesiuti temető 
halottasházából dr. Lakatos Géza ügyvéd, 
fővárosi bizottsági tagot. A nagyszámban 
megjelent gyászoló közönség sorában ott 
volt Sipőcz Jenő dr. polgármester, Czettler 
Jenő dr., a képviselőház alelnöke, Petrovácz 
Gyula, Szilágyi Lajos, Haller István, Früh- 
wlrth Mátyás, Bródy Ernő és Fábián Béla 
országgyűlési képviselő, számos fővárosi 
törvényhatósági bizottsági tag s a katolikus 
közélet ismert vezetöalakjai. A temetési 
szertartást dr. Cstszarik János e. püspök 
végezte. A Keresztény Községi Párt és nz el
hunyt barátai nevében dr. Miklós Ferenc 
fővárosi bizottsági tag. a keresztényszocia
lista párt nevében Szabó József mondott 
búcsúztató beszédet.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi rizs 
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VIL. 
Vilma királynő-ut 9.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett 
kétágyas klinikai rendszerű külön S»o 

bálban.

— A szoclnlhták óbudai Soinogyt-üuncpségc. 
Vasárnap délelőtt Óbudán, a „Somogyi Béla 
munkásotthorí'-ban népgyülés volt, amelyre a 
szociáldemokrata szakszervezetek zászlókká) 
vonullak föl. As Ünnepélyen fölavatták a So
mogyi Béla és Bacsó Béla meggyilkolásának 
emlékezetére készített feketedrapériás selyem
zászlót. A Budapesti Általános Munkás Dal
egylet a „Ne ölj" című kardalt énekelte, majd 
nz Operaház fúvósai Beethoven egyikgyászin- 
dűlőjét játszották, Peyer Károly mondotta a 
zászlóavatő és emlékbcszédet. Diesberger Sán
dor, az óbudai pártszervezet elnöke fölaján
lotta a zászlót az orszázos vezetőségnek, 
amelynek nevében azt Garami Ernő vette ál. 
Garami Ernő azt hangoztatta, hogy az átvett 
zászló záloga annak a hűségnek, amellyel az 
óbudai munkásság és általában a magyar mun
kások viseltetnek a mártírok emlékezete Iránt

— A mai súlyos gazdasági viszonyok között 
is nknd cég, amely terjeszkedik. A siker titka 
pedig nagyon egyszerű; mindig változatlan, jó 
minőség, olcsó ár mellett. Ezt a szabályt min
denkor hive nkövette a Meinl-cég, amely e hő 
elsején nyitotta meg PestszentlŐrinc, Ullői-til 
135. szám alatti fióküzletét és úgy halljuk, 
hogy még c hő első felében meg fogja nyitni 
Székesfehérvárt, a Nádor-utca és Basa-utca 
asrkán lévő fióküzletét ts.

— A budapesti ügyvédi Kamara a na- 
badságjogok visszaállításáért. A budapesti 
ügyvédi Kamara most adta ki éri jelentését 
és ebben elsősorban rámutat arra a nehéz 
gazdasági helyzetre, amelybe az ország jn- 
tott. Sajnálattal állapítja meg, hogy ebben 
a szegénységünkben minden szerencsétlen
ségünk mellett is sok része van annak a 
sajnálatos mentalitásnak, mely előidézte, 
hogy felépítési törekvések helyett szinte lá
zas leépítési tendencia mutatkozik a magyar 
társadalomban. Már pedig Magyarország 
mai megpróbáltatásokkal terhelt életében, a 
jogalkotás akkor teljesíti igazán nemzet
mentő hivatását, ha minél jobban szolgálja 
az egyéniségek és képességek szabad érvé
nyesülését, a tehetségek kifejlést. A jelentés 
követeli a háború idejében történt összes 
korlátozások leépítését, illetve megszünteté
sét, igy különösen az esküdtbiróság vissza
állítását, a sajtójog terén mutatkozó korlá
tozások megszüntetését, az egyesülési ős 
gyülekezési jog modern kodifikálását

— Letartóztattak egy leánykereskedffban- 
dát. Párisból jelentik: Aix en Provenceban 
szombaton letartóztattak négy olaszt akik 
néhány nappal előbb Párisból érkeztek oda. 
A négy férfi egy fiatal leányt akart Argentí
nába elszállítani és már hamis útleveleket 
szereztek. A rendőrség bizonyítékokat szer
zett, hogy a letartóztatottak már több leányt 
csempésztek ki és valamennyien tagjai egy 
Európa több fővárosára szétágazó leány
kereskedőbandának.

Nagy gázrobbanás egy brlhwn-en bér
házban. Brüsszelből jelentik: Brüsszel egyik 
bérházában ma éjjel nagyarányú gázrobba
nás történt. A robbanás elpusztította az épü
let első és másodi kemeletét. Négy ember! 
súlyosan megsebesült. A környező házak 
valamennyi ablaka összetötrL

0 A Lcwámttotóbank közgyűlése. A Magyar 
Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank báró dr. Ma 
darassy-Beck Martéi elnöklete alatti 60-ik ren
des közgyűlése az igazgatóság álatl előterjesz
tett 1929. évi mérleget elfogadta és elhatározlak 
hogy a 2,556.693.23 pengőt kitevő tiszta nye
reségből a 60. számú részvényszelvény alapján 
14 százalékos osztalék, azaz részvényenként 7 
pengő kerüljön folyó hó 21-élőt kezdve bevál
tásra. Hozzájárult a közgyűlés az igazgatóság 
azon javaslatához is, mely szerint a régi nyug
díjasok részére folyósítandó nyugdíj Átértéke
lési arányszáma újból felemeltessék, ezúttal 
60 százalékra. A közgyűlés dr. Stadlln Her- 
mannt, a Schwoizerische Volksbank vezérigaz
gatóságának elnökól, Guhl Oszkár, Bauer Fri
gyes és Kádár Gusztáv urakat az igazgatóságba 
és dr. Fodor Jenó urat a fclügyelőbizollsúgba 
uj tagként beválasztotta.

O A Magyar-Olasz Bank R. T. Igazgatósága 
megállapította az 1920 éri mérleget, amely ar 
Intézet továhbi fejlődéséről ad számot. A mér 
légben kitüntetett vagyontételek összege a« 
1928. évi 181 millió pengőről 188 millió pen
gőre emelkedett és a mérleg adatai világos ki
fejezésre juttatják a bank vezetőségének azt a 
politikáját, hogy az intézet mobilitását mind
jobban növelje. Pénzlárkészlet, cirószámlán, 
pénzintézeteknél és bankcégcknéi fennálló 
együttes követelések összege 19.8 millió pen
gőre emelkedett, a vállótárca 60.4 millió P-re 
szaporodott. A hitelezők összege 43.2 millió 
pengőről 34.8 millió pengőre csökkeni s ehhez 
képest nz adósok tételét is 46.8 millió pengő
ről 37.9 millió pengőre lehetett leszállítani, 
mig a bank hosszúlejáratú kibocsátásainak ösz- 
szege 14 millió pengővel 51.3 millió pengőre 
emelkedett ét ennek crcdménycképcn az inté
zet jelzálogos és községi kölcsönökbcn ujabb 
nettó 10.2 millió pengőt helyezett ki. A mér
legszerű tiszta nyereség 2,925 520.11 pengőt 
tesz ki, szemben az előző évi 2,860.713 78 pen 
gővcl Az igazgatóság n f. é. március 10-re 
egybehívott rendes közgyűlésnek azt a javasla
tot fogja tenni, hogy a tiszta nyereségből rés.> 
vényenként változatlanul 5 pengő, vagyis a 
részvény névértéke után számítva 10% osztalék 
fizettessék.

Q A „Hungária" műtrágya, kénsnv- és ve
gyi ipar részvénytársaság közgyűlése elhatác 
rozta, hogy 1929. évi részvényszclvényei a 
Pesti magyar kereskedelmi banknál és az An
gol-Magyar banknál 4 pengővel váltatnak be.

Igazi otthon a város legszebb helyén

MJM PENZIÓ
Váci uccu 12. az. I. emelet.

Blegéna, alvás, ki'Oná ellátás bejárá vendégeknek ts. Külön 
diéUkus konyha, központi tutée.’ Telelőn: Azt. &Z4-56
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Két véres család! dráma 
a Balaton környékén [l

nmiuar a cssndörfia a „meggyilkolt áidozafor 
- élve iasaiiák mag

Pápa, február 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Balaton 

környékén vasárnapra virradó éjszaka két sze
relmi dráma is történt. Mindkét alkalommal a 
férj sebesitette meg súlyosan a feleségét. Az 
egyik családi tragédia Bakongszentiván köz
ségben játszódott le, ahol is az összeszólalkozás 
hevében

a féltékeny Wolflnger Mátyás gazdálkodó 
hasbaszurta feleségét

A szerencsétlen asszonyt válságos állapotban 
szállították a pápai Irgalmasok kórházába, a 
merénylő férjet pedig

A másik véres dráma a Balatonfüred melletti 
Jázsd községben játszódott le, ahol Gavacs Já
nos gazdálkodón ébány hónap óta kiilönváltan 
élt fiatal feleségétől. A férj több ízben próbált 
az asszonyhoz közeledni, de az

hallani sem akart arról, hogy njból Bsz- 
szekillfözzenek.

Szombaton késő este Gavacs János megleste a 
malomból hazafelé igyekvő feleséget és újból

kérlelni kezdte, hogy térjen vissza hozzá. Mi
kor az asszony megint csak elutasító választ 
adott,

Gavacs a kesében szorongatott kapával 
olyan hatalmas ütést mért felesége fejére, 

hogy az eszméletlenül esett Össze.
Gavacs nz asszony testéi erre a közeit patakig 
vonszolta és bedobta a vízbe. Utána pedig a 
csendőrségre sietett, ahol bejelentette, hogy 
megölte a feleségéi és kérte, hogy tartóztassák 
őt le.

A csendőrök Gavacs Jánost őrizetbe vévt, 
azonnal a megjelöli helyre siettek, ahol

a patak partján talállak ugyan vérnyomo
kat, de legnagyobb meglepetésükre az asz- 

szony „holttestét**  sehol nem lelték.
Az történt ugyanis, hogy a súlyosan meg*  

scbesitelt asszony
a patak hideg vizében magához tért 

és nagynehezen hazavánszorgott, ahol hoíjzá- 
lartozói ápolás alá vették. A merénylő férjet a 
csendőrség letartóztatta.

Qm SOROZAT
GYONGYFÉNYLAMPA’K

kíméli a szemet, mert 

káprázásmentes, 
kellemes, enyhe fényt nyujL

Nem piszkolódik, 
mert belseje maratott, kívül 

azonban síma felületű.

Nagysikerű hangverseuydélufán 
Hubay Jenő margífrakparti palotájában
Pécsi Blanka németül szavalta el „Az ember tragédiájáénak 

egy jelenetét

Csinos salakú,
tehát minden világítási célia alkalmas.

Olcsó,
mert ejryenlő áron Jobbat nyújt, 

mint az átlátszó üvegü izzólámpa.

Ünnepélyes zenedélután folyt )• vasárnap Hu
bay Jenő, a Zeneművészeti Főiskola igazgató
jának Margit-rakparti palotájában. A zenedél- 
utánon, amelynek műsorát Hubay hangverseny
palotájából rádió utján közvetítették az egész 
országba, nagyszámú előkelő közönség jelent 
meg. Többek között ott láttuk Auguszta főher- 
eegasszonyt, József főherceget, Magdolna főher
cegnőt, Anna főhercegnőt, József Ferenc főher
ceget, Zichy János gróföt, Zichy Rafaelné gróf
ikét éa leányát, Kárntler Kálmán államtitkárt, 
báró Schön némtt követet és nejét. Nemes An
tal püspököt, Wlassics Gyula bárót, a felsőház 
elnökét, Sztrakosch lengyel konzult és nejét, 
Hatvány Ferenc bárót, Ivángl-Grűnivald Bélát, 
Fényes Adolf, Katona Nándor festőművészeket, 
a Párizsban élő híres magyar operakomponis- 
tát. Szántó Tivadart, Molnár Géza, Székely Ar- 
nold, Kósa György, Hammerschlag János és Za- 
lánfi Aladár főiskolai tanárokat, Radnay Mik
lóst, az Opcraliáz igazgatóját és nejét, Szőts 
Ernőt, a Rádió vezérigazgatóját, Lányi Viktor 
Mneszerzőt és nejét, Venczel Béla operaénekest 
da nejét. Mohácsi Jenő Írót, Rust József udvari

tanácsost, Meszléngi Róbertnét, Sülé Átutal szer
kesztőt és Relle Pál színházi kritikust.

A hangverseny műsorának első száma a Men- 
delssohn-trio D-mollja volt, amelyet Pázmán 
György, Koromzay Dénes és Frank Lajos, a 
Zeneművészeti Főiskola művészképző növendé
kei adtak elő. Ezután

Pécsi Blanka, a bécsi Relnhardt-szlnház 
tagja szavalta cl német nyelven Madách 
Az ember tragédlájá-nak Kepler-jelenetét.

(Az ember tragédiáját ugyanis német nyelvre I 
igen sikeresen most ültette át Mohácsi Jenő iró 
és igy immár

tiz nemzet nyelvére 
fordították le „Az ember tragédiájá“-L) A hang- 
versenymiisor harmadik számául Bodó Erzsi, 
Berg Ottó zongorakisérete mellett Liszt- és 
Strauss-dalokat adott elő. A műsor utolsó 
pontja a Schuberl-kvartett A-mollja volt, ame
lyet Hubay Jenő, Gábriel Ferenc, Zsolt Nándor 
és Ketrpely cJnő adtak elő.

A közönség a magasszinvorutlu műsor minden 
számát lelkes tapssal fogadta.

Szombaton jelenik meg a kor 
mányzó amnesztia-rendelete

Jarnó Józsel Író, aki amnesztiát kapott, csütörtökön jön 
haza a bécsi emigrációból

Szombaton, március elsején lesz Horthy 
Miklós kormányzóságának tizedik évfor
dulója. Ezen a napon az ország összes is
koláiban szünetel a tanítás. Mindenfelé 
nagy ünnepségek lesznek.

Szombaton jelenik meg a hivatalos lap
ban Horthy Miklós kormányzó rende

leté az amnesztiáról.
A Hétfői Napló munkatársának teljesen be
avatott helyről szerzett értesülése szerint a 
kormányzó jubileumi amnesztiája általános

jellegű lesz. Hivatalos helyeken az amnesz- 
liarendelet részleteiről nem nyilatkoznak.

Mint külön érdekességet említjük meg, 
hogy a legutóbbi napokban

amnesztiát kapott Jarnó József Író.
Jarnó József 17 éves korában mint hetedik 
gimnazista emigrált és azóta Becsben tar
tózkodik. Itt irta meg Börtön cirnü regé
nyét, amelyet a Mikszáth Kálmán-dij jal 
tüntettek ki. Jarnó József csütörtökön jön 
haza Budapestre.

G

x
Érdekes per egy milliós 

nyeremény körül

Vasárnap letartóztatták
Sajókazán egy nyolc év előtti 

csendőrgyilkosság tettesét
Bánatpénz fejében visszatartott kötvény nyerte meg 

a főnyereményt
Szabadka, február 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Most folyt le Belgrádban a jugo
szláv badikárpótlási kötvények sorshúzása. 
'Az egymillió < dináros főnyereményt a 2205— I 
57/ számú kötvény nyerte, amely jelenleg 
a kruseváci tartományi hivatal birtokában 
van. Igen érdekes története van annak, ho
gyan került a milliós főnyereményt nyert 
kötvény a kruseváci tartományi hivatalba.

Krusevácon annak idején különböző köz
munkák elvégzésére versenypályázatot hir
dettek, amelyet két újvidéki vállalkozó, a 
Timufievics testvérek is megpályáztak. 
Timufievics Alex és Sergej

bánatpénz gyanánt a 2205—571 számú 
kötvényt helyezték letétbe • tartományi 

hivatalban.
Timufievicsék azonban nem tettek eleget

kötelezettségeiknek és igy a bánatpénzként 
letétbe helyezeti kötvényt n tartományi hi
vatal zárlat alá vette. A vállalkozók és a hi
vatal tisztviselői is régen megfeledkeztek már 
a kötvényről, bánatpénzről és az egész ügy
ről,

mig most kiderült, hogy a zárlat alá 
vett kötvény egymillió dinárt nyert.

A Timufievics testvérek érthető meglepe
téssel és elkeseredéssel szereztek tudomást 
a szerencse különös játékáról és most arra 
készülnek, hogy

beperllk a tartományi hivatalt az egy
millió dináros főnyereményért,

amely szerintük még ma is őket illeti és a 
kötvény nem a tartományi hivatal birto
kába tartozik, csupán zár alatt van ott.

Mlskole, febr. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A sajó- 

kazai esendőrség vasárnap elfogta Kovács 
Károlyt, aki nyolc évvel ezelőtt lelőtte az őt 
üldöző csendőrőrmcster és azután eltűnt.

Nyolc évvel ezelőtt, mikor a trianoni határ
mentén nagyban virágzott a csempészel, 
Kovács Károly munkanélküli lakatossegéd 
is beállott a csempészek közé. Társaival 
együtt éjszakának idején hosszú karaván
ban hordták át megszállott területre a do 
hányt, ahol jó áron adtak túl a csempész
árukon.

1922 május 18-án éjszaka a dohánycsem- 
pész-karavánt egy csendörjárör leple meg a 
határ közelében. A csempészek szétrebben
tek, többnek sikerült megszöknie. Kovács 
Károly menekülése közben hirtelen

revolvert rántott elő és rálőtt ar. őt ül
döző csendőrre. A golyó szíven találta 
a csendőrőrmcstert, aki holtan esett

össze.
A lövés zajára a határmentén portyázó 

vámőrök is arrafelé rohanlak és két csem
pészt el is fogtak, de a többieknek, köztük 
Kovácsnak is sikerült elmenekülnie. Az el
fogott csempészek elárulták a csendőrgyil- 
koz Kovács Károly nevét. Nyomban intéz
kedtek elfogatása iránt, de ez nem sikerült, 
mert Kovács Károly még a cscndőrgyilkos- 
ság éjszakáján megszállott területre mene
kült át.

Kovács Károly azóta megszállott területen 
tartózkodott, de a honvágy az elmúlt héten 
hazahozta és Sajókazára ment, hogy öreg 
szüleit meglátogassa. A csendőrök tudomást 
szereztek hazaérkezéséről és vasárnap 

letartóztatták.
Nyomban beismerte, hogy valóban ö kö

vette el a csendőrgyilkosságot. A csendőr
gyilkost, aki nyolc, év után került kézre, 
beszállították az ügyészség fogházába.

mely 24 i/n- keoclcfclik^xóaLllteKg tart
Mesííru-maraitókot, voált. grenadlnt. II A Fehér Hétről ilsszegyfllt vflszon- és n A leltári árusításról összegyűlt minden-1] Az égisz ív folyamén Osszogyait nöf és 
mOselvmet mír néhány fillérért vehet sllénmaradékok métere mír 50 fillértől féle selyemmaradékek nagy tömegben férfiszövet maradékok olcsó érái meg- 

ij kezdődik. || kaphatók. || lepetési keltenek.kaphgtök. lepetósi keltenek.

Futószönyeg-, biitorbrokát-, matraegrádJi- és függitnyanyag-maradékok a szűoyt-gosztátyon
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SZÍNHÁZ-MOZI
Budapest. 1930 február 24.
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SZÍNHÁZI napló

Premier után...
VIh IA GRÓFNŐ. Számtalan forró 

színházi este adta Abrnhám Pál zeneszerzői 
névéi, nklk most a „Viktória grófnő'*  szín- 
lapjól márkázza, régi sikereit megdup
lázva a „Viktória grófnődben. Néhány 
olyan dalt hallottunk, amely az úgyneve
zett ne.oromaníikus operettniuzsika európai 
relációjúban is legkitűnőbb termésnek szá
mit. Abrakain Pál a szinkopás muzsika 
nagymestere im megmutatta, hogy komoly 
és tnrlnlmas zenének is mestere. A szöveg-

HIRDETME
könyvről nem mondhatunk ennyi jót. Szí
nei kissé sötétek és drámaiak. Ha pedig 
komolyabb igényeket támaszt, akkor a lo
gika követelményeivel kell merni. A darab 

látnivalót is nyújt a közönségnek, 
felvonás kiírni esküvője az. utóbbi 

idők legszebb színpadi képe. (Tihanyi Vil
mos érdeme.) Lábasa Juci gyönyörűen éne
kelt és jól fekszik a drámai aláhuzúsu sze
repe. Kiss Ferenc karakterisztikus magyar 
figurája. Kertész Dezső rezervált alakítása 
az operett első értékei. Fejes Teri és Vaály 
Ilona kellemesen és kedvesen vannak a he
lyükön, Dénes Oszkár és Sziklay Jóska vi
szont holtversenyt fut a humoros elemek 
kihungsulyozásában. Mindkettő kitűnő. Bár
sony Rózsit én Latabárt kell még megdicsér
nünk.

VOLPONE. Renaissance eredetű és mégis 
modern, sőt ultramodern komédiája a pénz
nek. A Magyar Színház tegnap este, amikor 
Jonson közel négyszázéves komédiáját 
szinrehozta, kulturmissziót is végzett. Meg
ismertette velünk az angol Moliéret (ámbár 
Stcfan Zweig és Ernőd Tamás átdolgozásá
ban) és a világirodalom egyik örökké ak
tuális komédiáját. A lihegő, el-elffuló két
ségbeesett hajsza a pénz után mindig nevet
séges marad — ha ezt mások cselekszik. 
Ez talán a Volpone tanulsága. A rendezés 
a renaissance keretben is modern tempót 
és lüktetést tudott adni Jonson tragikomé
diájának, Vaszary Jánosnak köszönet érte. 
Az előadással volt azonban némi baj. Ez 
nem olyan homogén és egyirányú, mint 
maga a darab. Egyéniségeket látunk a szín
padon és nem ensemble-ét. A Volpone stílu
sát legjobban a „rókapofáju" Csortos Gyula, 
Volpone a pénzéhes és ravasz levantei, a 
pénz jóhumoru és ravasz, de tragikus végű 
körítője Dénes György, az „ölyvszerü“ Justh 
Gyula, a féltékeny és kapzsi férj, a „bagoly- 
képü“ vén uzsorás maszkjában pedig Szi
geti Jenő közelítette meg. Az előadás szen
zációja Turay Ida, a „galamblelkü**  velen- 
rvi hölgy drámai fortimissziókban és komi
kai elemekben is hatásos alakítása. Gomba
szögi Ella most is pompásat produkált, 
Beregi Oszkár kitűnő.

TERÉZKŐRUTI SZÍNPAD. Uj műsorának 
(amelyhez hasonlót ez évben még nem láttunk 
itt), Harmath Imre énekes játéka a gerince. 
Hor.thy Hanna minden színésznői kvalitását 
érvényesítheti ebben a ragyogóan szellemes 
kis darabban. Vadnai vigjálékaiban Dayka Mar 
git, Lengyel Gizi, Posner Magda. Sándor Jó
zsef, Komlós Vilmos, Fenyő és llerczeg mulat
tatják a kftzönsége4. Salamon Béláról ezúttal 
teljesen külön kell szólni, aki László Miklósnak 
cgv comedla dél arte-jébem színészi kvalitásá
nak teljesen uj oldaláról mutatkozik be. Elrn 
gadó. Az uj műsor igen jól sikerült.

VOLT-N1NCS, azok közé a könnyű fajsúlyú 
francia vígjátékokhoz tartozik, amelyek csak 
arra alkalmasak, hogy jól elszórakoztassák a 
közönséget. Az alakjai a nagyváros felszínén 
us/ó kétes ezisztcnciák, akik azonban roman
tikus szívvel mégis megtalálják a maguk bol
dogulását. Ámbár a miliő, amelyben ezek a 
figurák élnek, a gigolo és a kitartott nő, nem 
a legszimpatikusnbbnk, a szerző, a fordító, a 
rendező és a szereplők igyekeztek olyan vonzó 
légköri varázsolni a színpadra, hogy a közön
ségnek eszébe sem jut a morál, csak nevet és 
jól szórakozik. Makay Margit bájosan finom 
ogyénisége, Székely Lujza szépsége, Ráday 
lnne fiatalos heve. Molnár László, Keleti László 
és Sugár Lajos jóízű humora igen kellemes 
estével ajándékozta meg a Belvárosi Színház 
közönségét.

(•. «-)

Maurice Chevalier
Pestre jött, magával hozta Párizst és mindazt, 
avítt a revük utolérhetetlen Chevallerje Párizs
nak jelentett. Azelőtt Chevalier és Mistinguette 
kedvéért vonatra ült a pesti ember és kiutazott 
Párizsba, hogy szemtől szembe láthassa és él
vezhesse a művészetüket. Ma Párizs jön ide és 
nem kell mást lenni. csak beülni a Bécsi mozgó 
nézőterére és Chevalier meghajlik előttünk, el- 
énekli a Valentinét, azt a dalt, amely őt világ
hírűvé tette. Chevalier Pestet (a meghódította, 
.4. '■hő előadások utón a közönség érzésének 
rese’.ih slágerszámai, a legnagyobb Chevalier- 
film, a Párizs gyermekei." Nem is lehetett ez 
n - */.  ;>. n< t r: az utolérhetctlenül kedves er
dő r r-’rtz.-i művész annyi színből jövő és annyi 
szinlv. szóló varázst lop a film minden egyes 
Jelencti be, hogy szinte ugy érti az ember, Pá
rizsban van. sétál a Szajna port jón, bámul a 
bulvárokon és mulat egy-cgy bűbálos midlnette 
oldalon. Mindezeken túl Chevalier éneke az, 
amit halion/ kell és léidéről nz ember. .4 leghí- 
rcrebli sh'iticrsrámai. a legnagyobb Ceualier- 
f-r-'I, ar rlyekért milliárdokat fizettek 
I iiltéh'. lm itt vannak, elrepültek hozzánk 
l, :<'lőő'm varázslatos csndas-.árnyún. .4 Che- 
rnller-fdm a legteljesebb művészet, így a legtel
jesebb élvezetet ngti/lja a közönségnek. r..

i

Mwni! lakosaihoz
Mindenkinek kötelessége, hogy 

ebben a gonddal küzdő ország
ban dolgozzon, alkosson, teremt
sen. Az Ufa Budapestet és ezzel 
Magyarországot egy uj, szépsé
gekben, kiállításban, fényben, 
pompában gazdag színházzal 
ajándékozza meg. Ennek a szép 
városnak egy uj, dicsekvésre 
méltó látványossága lesz az Ufa- 
Uránia színház. Az Ufa ezúton 
is köszönetét mond azoknak a 
kitűnő művészeknek és kiváló 
magyar iparosoknak, akik ezt 
az alkotást, az uj Ufa-Urániát 
megteremteni segítettek. Most a 
színház megnyitása előtt néhány 
nappal, a közönségnek csak 
egyet mond: Az Ufa mindig leg
szentebb kötelességének fogja 
tartani, hogy a díszes, előkelő 
és művészi külsőt díszes, előkelő 
és művészi belső tartalommal 
töltse meg. Csak igy tudja meg
hálálni azt a nagy érdeklődést 
és szeretetet, melyet a magyar 
közönség az Ufa törekvéseivel 
és munkájával szemben mindig 
tanúsított.

Budapest, 1930 február 24-én.

Pünkösti Andor váratlan betegsége város
szerte feltűnést és megdöbbenést kel

tett, mikor a szombat délutáni lapok jelen
tették, hogy az illusztris irót és hírlapírót a 
Magyar Színház volt igazgatóját súlyos 
mérgezéssel szanatóriumba szállították. Pün
kösti Andor betegségével kapcsolatban 
olyan hírek is szárnyra kaptak a pesti mű
vészvilágban, hogy a véletlen gyomormér
gezés tulajdonképpen nem más. mint siker
telen öngyilkossági kísérlet. Ezekre a hí
rekre maga Pűnkösti Andor cáfol rá a leg
jobban, akivel vasárnap délután beszéltünk.

— Most már, hála Istennek, semmi bajom 
sincsen s úgy tervezem, hogy holnap, de 
legkésőbb holnapután elhagyhatom a sza
natóriumot. Én is hallottam arról, hogy be
tegségemmel kapcsolatban különféle hírek 
kerültek forgalomba. Ezekről azonban csak 
annyit mondhatok, hogy azt sem tudom, 
mi az a medinál, amit némely tudósítás sze
rint bevettem volna. Betegségem rövid tör
ténete az, hogy szombaton minden valószí
nűség szerint kolbászmérgezés következ- 
ményekép rosszal lettem és erre kezelőorvo
som dr. Purjesz tanársegéd társaságában 
saját lábamon jöttem ide be a szanató
riumba, ahol egy kisebbfajta gyomor mosás 
után azonnal rendbejöttem. Más beállítása 
betegségemnek — üres fecsegés és mese.
T^rdekes vendége volt vasárnap este a Iő- 

városi Művész Színháznak. Miss Ma
gyarország, a haza legszebb leánya elment 
megnézni a Csúnya lányt. Vájjon milyen is 
lehet egy csúnya lány, gondolta magában 
Papsz Bébi kisasszony, amikor beült a Mű
vész Színház páholyába. Tény az, hogy a 
szépségkirálynő gyakran megfeledkezett ki
rálynői méltóságáról, annyit kacagott, neve
tett és tapsolt. A második felvonás szünet- 
jében felkereste öltözőjében a „Csúnya 
lányt", Biller Irént. Akadt természetesen 
fotográfus, akt ezt « sorsdöntő pillanatot, 
amikor Budapest legkedvesebb csúnya lánya 
és Magyarország legszebb leánya beszélget, 
megörökítette. A képen azután majd nehéz 
lesz eldönteni, melyik — szebb.

Zilahy Lajostól ma kábel érkezeti pesti 
barátaihoz, amelyben a kitűnő iró tu

datja őket, hogy New Yorkban e héten ke
rül színre a „Szibéria" című darabja. Zi
lahy Lajos ezidö szerint Hollywoodban vass, 
ahol a Tábornok cimü darabjából készült 
film felvételeiben vesz részt.

Elhalasztotta premierjét a Bethlen-téri hstis- 
ház. Ax ilyen hirek után ax ember ressé- 

sxerint azt gondolja, hogy um ^iehnlked. 
okok" játsxottak bizonyára közre, amelyek a 
mai színházi viszonyoknál olyan általánosak. 
Erről azonban szó sincs. Ax uj műsor készem 
áll, de megtörtént az a csoda, hogy a régi mű
tor — amelynek ma lesz a századik előadása 
— változatlanul jól tartotta magát. Megvan te
hát az öröm a kis színházban, amely becsüle
tes munkával és műsorával már a második szó- 
zadik előadás jelé halad.

Féltékenység a cime annak az amerikai 
filmnek, amelynek magyar szereplői le

mondtak gázsijukról csak tűért, hogy a mikn- 
fon előtt néhány magyar szói szóljanak. Ezt 
az amerikai filmet, amelynek Conrad Veidt a 
főszereplője, Pesten az Orion filmszínház fogja 
bemutatni.

Színházi körökben napok óta beszélik, 
hogy Titkos Ilona kivándorolni készül. 

Titkos Ilona, amint környezete beszéli 
rendkívül elkeseredett hangon állandóan 
úgy nyilatkozik, hogy nem találja meg itthon 
azokat a művészi lehetőségeket, amelyek 
ambícióját kielégítenék. Külföldre vágyik. 
Szorgalmasan tanul németül, franciául és 
külföldi színpadokon akar elhelyezkedni. 
Biztosan tudjuk, hogy Titkos Ilona még 
meggondolja magát és egy jó szerep után 
mosolyogva gondol rossz napjaira, de ha 
Titkos itthagyná Pestet, azt a Pestet, amely
nek egyik színfoltja, bizonyára érzékeny 
veszteség érné a pesti színpadokat, ame
lyeknek egyik leguniverzálisabb tehetsége 
ez a kitűnő színésznő.
D elle Gabriella és Kiss Ferenc vasárnap 

este tartották meg első együttes kon- 
certjukat. A két kitűnő művészt a zsúfolá
sig megtelt nézőtér közönsége ünnepelte.
Jfét érdekes színészi beugrás volt e héten a 

Terézkőruti Színpadon. Az egyiket Vad
nai László iró néhányszáz kabarétréfa és a 
„Csúnya lány" operett szerzője teljesitette, a 
másikat pedig Berczg Géza. A Terézkőruti 
Színpad esti előadása előtt hirtelen lemondott 
az egyik színész, aki történetesen éppen a Vad
nai tréfában játszott. Vadnai beugrott saját 
darabjába. Meg kell jegyezni, életében először 
játszott színpadon. Berczg Géza hasonlóképen 
Dénes György nagy szerepét vette át egyik 
óráról a másikra, — teljes sikerrel.

r

■zctuúciú* vendégjátéka n

Terézkőruti Színpadon.
Kesdute 0 órakor. Telefon: Má—M.



HÉTFŐI NAPLÓ

Jenbach Béla, Lehár és Kálmán Imre 
librettístája Pesten van

A „Sfsters*M  dolgozza át Bées számára — A magyaroknak is 
meg kell ünnepelni Lehár hatvan éves születése napját, amelyre 

Ausztria nagy előkészületeket tesz
Érdekes vendége van Budapestnek. Teg

nap érkezett Pestre Jenbach Béla, a nagy
hírű osztrák librettista, akinek legalább egy 
tucatnyi operettjét játszották Budapesten. 
Jenbach ur ugyanis Leltárnak és Kálmán 
Imrének kizárólagos librettístája.

Az öszhaju, de rendkívül fiatalos Íróval 
egy éjszakai mulatóban találkoztunk össze.

Széles gesztussal nyújtja kezét és ma
gyarul szólal meg:

— Jó estét. Hogy meg vont
Mikor németre akarom fordítani a be

szédet, ijedten tiltakozik:
— Nem, nem, én csak magyarul akarok 

beszélni itt Magyarországon.
Miskolci gyerek vagyok ám!

Rövidesen kiderül, hogy Jenbach miért 
tisztelte meg a magyar fővárost.

— Sok szépet és jót hallottam a „Sis- 
tersM cimü operettről, — mondja — ezt 
jöttem megnézni. Már

megkötöttük ■ Keraődéat
Ifj. Békeffg István és Lajtai Lajos urakkal. 
Én ültetem át német színpadra ezt a kitűnő 
operettet. Ebben van valami világvárosi, 
valami nagyvonalú és egész biztosan hi
szem, hogy 

'Angliának la én csinálom, — fosai boxxá 
szerényen . . .

Ezután a Bécsben élő magyarokra tere
lődik a szó. Elmondja Jenbach, hogy most 
Írja a negyedik operettet Kálmán Imrének.

BROADWAY 
MELODY 
színes révül, fülbemászó melódiái Budapesten is 
hatalmas sikert arattak. Továbbá műsoron kívül TlOfl RUFFOt^^énetttónínijír* 0* Jafloiiaoyárlájii 

Válogatott FOX és METRÓ HANGOS HÍRADÓK.

ROYAL APOLI.O
Előadások: 5, negyed 8 és fél 10 órakor. Jegyek egész hétre előre válthatók.

FARKAS IMRE PEREI
Ezernégyszáz pengős per a Városi Szinház ellen és ezer dolláros 
kártérítési követelés a Mária Terézia hangosfilm ellen, amely egyik 

dalát engedély nélkül telhasználta
Farka*  Imre, a kiváló Író, jogtanácsosa 

őtalay Emii dr. által tegnap két szertói pert 
indított meg. Az egyik keresetet a Városi Szin
ház ellen, a másikat pedig egy hangosfilm el
len adta be.

Farkat Imre annak idején, amikor a Városi 
Színházban előadásra került „Szupécsárdás" 
cimü operettje, szerződést kötött Sebestyén 
Gézával, a Városi Szinház igazgatójával arra 
vonatkozóan, hogy a

Sxupécaárdást addig nem vesz! le Bátorá
ról, ameddig Farkas Imre Íról honorá
riuma meg nem haladja a tízezer pengőt 

Színházi világban azonban előre nem lehet 
semmit kiszámítani, éppen ezért a ^Szupécsár- 
dás" akkor került le a műsorról, mikor Far
kas Imrének a Városi Szinház pénztára csak 
nyolcezerhatszáz pengő írói honoráriumot fo
lyósított. Farka*  Imre azonnal felszólította a 
Városi Színházat a hiányzó ezernégyszáz pengő 
megfizetésére, valamint kifogásolta azt is. 
hogy a színház a Szupécsárdást előbb vette le

vígszínház
Pénteken, február 28-án először
R. c. Sherritf világhírű színmüve:

Az atvéne
(Journey’s End)

Törzs, Hegedűs, Góth, 
Rajnai, Makláry, 

Hajmássy, Kovács, Somló, 
Szegő, Máiray, Somody, 

Dózsa.

Biró Lajos egyik novellájából készíti a 
librettót és ez az operett vagy a Strauss- 
Theaterben, vagy a Theater an dér Wien- 
ben kerül színre.

— Nagy sikere van ám — mondja fel
csillanó szemekkel — a bécsi Herczegnek, 
a Gézának. Á Wunderbar-ja valóban — 
tvunderbar.

Ezt a szójáték-ziccert dehogy la hagyja 
ki a joviális kedélyű bécsi iró.

— Hogy áll a bécsi operett? — tesszük 
fel a mindig aktuális kérdést.

— Hát nem a legjobban. Válságban van 
ez a műfaj. Éppen ezért az utóbbi időben 
én nemcsak librettót, hanem két vígjátékot 
is Írtam.

Bécsben Is kevesebb Mínsxa van M 
operettnek, mint a vígjátéknak. 

Érmek az utóbbinak több a megjelenési le
hetősége. Kevés Bécsben az operettszinpad.

— Bées most Lehár ünneplésére készül. 
— folytatja — A magyar származású nagy 
zeneszerzőnek április SO-án lesz a hatvana
dik születésnapja. A bécsi zenei körök nagy 
ünnepséget készítenek elő és tudom,

nagyon jól esne Lehárnak, ha a ma
gyarok la — kikhez ő sohasem szűnt 
tartozni — szintén valamilyen formá
ban megemlékeznének erről a születés

napról.
Bizony az jól esnék neki

Megnyugtatom, hogy a magyarok tudnak 
jól ünnepelne

k. s.

műsoráról, mint azt a darab Iránt való érdek
lődés csökkenése megkívánta volna. A Városi 
Szinház azonban arra hivatkozott, hogy

Farkas Imre későn „szállította" as ope
rettjét, 

a premiert el kellett halasztani, későbbi dá 
(uniókban pedig az operabérlőkkel szemben 
vállalt kötelezettsége nem engedte, hogy a 
„Szupécsárdást'1 annyiszor tartsák műsoron, 
ahányszor az operett kelendősége ezt megkí
vánta.

Az efölötti vita tegnapig húzódott, amikor 
Farkas Imre felhatalmazást adott jogtanácso
sának a

Városi Srfnhdi elleni per megindítására.
Ugyanekkor azonban egy másik per is indult 

meg Farkas Imre nevében. Néhány héttel eze
lőtt az Ufa filmszínházban bemutatták, a 
„Mária Terézia" cimü hangosfilmet, amelyben 
Fetrovich Szvetiszláv több magyar dalt énekel. 
Az egyik dalban Farkas Imre a legnagyobb 
meglepetésére felismerte a „Gyergyón innen, 
vagy még azon is túl" cimü dalát, amely az 
egyik Farkas Imre verskötetben meg is jelent 
és amely

a most készülő Hadik huszárok dmfl ope
rettjének a főslágere.

Tekintve azt, hogy ennek a dalnak hangos
film felvételére Farkas Imre nem adott enge
délyt és ennek előadási jogát tőle nem vásá
rolták meg,

pert Indított a Mária Terézia film gyártól 
ellen,

egyben a gyár budapesti képviselőjénél a film
nek zárlat alá helyezését kérte. Az érdekes és 
elvi jelentőségű perben a napokban lesz tár
gyalás.

— Gimnáziumi jubileum — műsoros esttel. 
Vasárnap este fényes ünnepség keretében tar
totta a Mátyás király reálgimnázium 10 éves 
feitfillásának jubileumi ünnepségét a budai 
Vigadóban. A nagyszabású változatos műsort 
vitéz Polgáry István, Huszár Károly, Frecska 
tanárok állították össze és tanították be.

ABESZ
100 előidás

LO FILMCSODA
100 táblás ház 

RRDIliSBHN
Érdekes tárgyalások 

a Belvárosi Szinház körül
Zárt ajtók mögött nagy Htokban hajnalig 

húzódó tárgyalások folynak a Belvárosi 
Szinház táján. A tárgyalások két irányban 
haladnak: az egyik a Belvárosi Színháznak 
a Vígszínházhoz való kapcsolatát célozza, 
a másik pedig önálló vezetéssel előkelő 
nívójú kabarét óhajt létesíteni a Belvárosi 
Színházból.

A Belvárosi Színháznak három bérlője 
van. Heltai Jenő, Lengyel Menyhért és 
Bródy Pál. Mind a hárman nemcsak mű
vészi vezetői az előkelő nívójú, irodalmi 
célú kis színháznak, hanem egyúttal anyagi 
vállalkozói is. A mai rossz gazdasági viszo
nyok közepette a kis szinház, amely való
ban áldozatot nem kímélve igyekezett azok
nak az irodalmi célkitűzéseknek eleget 
tenni, amelyeket ez a három kitűnő színházi 
ember programjában hangoztatott — mint 
anyagi vállalkozás, bár teljesen nyugodt 
egyensúly — még sem hozta a várt ered
ményt. Ez természetes is, hiszen a kevés 
nézőt befogadó színháznak anyagi egyen
súlyát a darabok sikere esetén sem lehet 
oly biztosan fenntartani, mint egy hasonló 
rezsivel dolgozó nagyobb színházét. A há
rom igazgató azt látta, hogy a Belvárosi 
Szinház művészi céljai elérésével akkor 
prosperálna legjobban, ha a szinház rezsi
jét olymódon csökkentenék, hogy ennek 
terheit részben

Az Ufa „aranypalotája*'
Elkészült Budapest legszebb és legpazarabb filmszínháza, az Vfa- 
Uránta — Háromnegyed millió pengőbe került az Uránia ujiáépitése

Budapest világvárosi törekvésében jelentő*  
nap lesz az a dátum, amikor a Rákóczl-uli 
Vfa-Uránia megnyitja kapuit a nagyközönség 
elölt Ez nem túlzás, mert mi néhányon, akik 
láthattuk a pompás palota interieurjét, csak 
az elragadtatás fortis«zimójával beszélhetünk 
arról, hogy Budapest egy rolóban nagyszabású 
és művészi elgondolással alkotott épülettel gaz
dagodott.

Az utolsó simításokat végzik móri az 
„aranypalota" belsejében. Csak ez a jelző 
illetheti meg az Uja-Uránlát, mert as arany 
csillogása szinte szemkápráztató. A falak, ke
retek és girlandok aranyozása is olyan 
bőséges és gazdag, hogy a keleti mesék káp
rázatos képeit vetíti elénk a valóságban. A 
tervező építészei nemcsak megtartották az 
Uránia remekszép mór-stilusát, hanem azt 
tovább fejlesztették és gazdagították.

A kényelem, praktikusság társult a leg
pazarabb fényűzéssel.

Az Ízléses, mór-stilfl laternákban, csillárok
ban és az elektrotechnika legmodernebb ké

GR0CK
a világ legnagyobb komikusa

szombaton először

IlOYAL ORFEUMBAN

egy másik nagy színházi vádalkodh 
venné magára.

Ekkor támadt az az ötlet, hogy
a Belvárosi Színházban meg kcüem 
teremteni a Vigszinháa kamaraaslnliá- 

zát 
es itt részben a Vígszínház művészeivel, 
részben a saját lecsók kenteit társulatával 
teljes mértékben be lehetne tartani azokat 
az irodalmi törekvéseket, amelyekkel es a 
két kitűnő magyar iró és nagyképességű ren
dező elindult a szinházvezetés rögös útjára.

Ezzel a tárgyalással párhuzamosan Bródy, 
Pál, a Belvárosi Szinház harmadik igazga
tója és rendezője olyan irányban folytat 
tárgyalásokat, hogy

a Belvárosi Színházat Irodalmi alvója 
kabarévá alakítsa áL

Ebben az irányban a tárgyalások a le hetit 
legkomolyabban haladnak előre ét arról !• 
beszélnek, hogy

a kabaré főrendezőjéül leszcnódtetoék 
Szabolcs Ernőt,

a volt Fővárosi Operettszinház igazgató fő
rendezőjét.

Vasárnap, a késő ezt! órákig folytak art 
vonatkozóan a tárgyalások Heltai Jenővel 
és Lengyel Menyhérttel, akik azonban eb- 
ben az uj vállalkozásban nem óhajtanának 
résztvenni.

szülékeiben annyi villanyáram fogy egy Mpi 
amennyit egy kisebb magyar mezőváros egy 
hónap alatt sem fogyaszt el. Pásztor Igazgató 
mindjárt egy kis statisztikával szolgál:

— Négy é*  fél hónapig dolgoztak az ópdM 
átalakításán Naponta átlag háromszáÁuu 
munkás dolgozott éjjel-nappal éa körülbelül 
harmincnyolcezer munkaórát fizetett ki az 
Ufa. Az épület átalakításának költsége közel 
hétszázötvenezer pengőbe került.

Az Ufa-Uránia a Vasárnap délután rimól 
magyar "bPYzédű és magyar énekü hangosfilm
mel nyit. Ez lesz az első pesti hangosfilm, 
amelynek minden szava mngyar és amelynek 
Cselekménye is magyar földön játszódik le éa 
amelynek szereplői is nagy részlten magyarok.

Mikor erről írunk, nem szabad megfeled
kezni Wilhelm Carolról, sz Ufa középeuröpa! 
Igazgatójáról, aki nemcsak üzleti értékéről és 
koncepciójáról, hanem egyúttal művészi érté
kéről és bőkezűségéről adott tanúbizonyságot 
akkor, amikor Budapestnek megteremtette ezt 
az „aranypalotát."
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H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
A vidéki csapatok térhódí

tása a bajnoki fronton
Az Attila kivételével az összes vidéki csapatok 
előnyomultak a bajnoki táblázaton — Újpest nehéz 

győzelme a III. kerületiek ellen
A labdarugó-nagyüzem munkában van. 

Vas uírnnp mór tiz elsőligabeli csapatunk lé
pett a porondra, hogy megvívja csatáját n 
bajnoki pontokért. A két ősi rivális egyűtte 
sen vívta meg nemzetközi harcát a teplit- 
ziek ellen, de a bajnoki mérkőzések mind
egyikének is meg volt a maga érdekessége. 
Újpestre a bajnokjelölt bemutatkozása von 
zottn az érdeklődőket, Szegeden az volt a 
kérdés, hogy ezúttal is győz-e otthonában 
a Bástya, Pécsett még a 11-ik ligából szúr 
mazó vetélkedés fűtötte a kedélyeket, Deb 
recenhen pedig az agyontoldozott-foldozott 
Nemzeti állt ki kérdőjelként a Bocskay 
ellen.

Volt mérkőzés a felső régióban, volt ősz 
összecsapás a középcsapatok helyezéséért, 
de volt küzdelem a kiesésre állók között is.

A „nagyok**  között az Újpest lépett po
rondra. De nem nagyon nyugtatta meg a hí
veit. Igaz, hogy az eredmény kialakulásá
ban nagy része van a 111. kerületnek is.

Szegeden ugylátszik verhetetlen a Bástya. 
Az eddig vereséget szenvedett csapatok szá- 

Az újpesti csatárgépezet , 
elakadt, de az őszi eredm

mát ezúttal a Kispest szaporította eggyel. 
Oroszlánbarlang lesz Szegedből?

Pécsett a két ősii rivális párharcából ezut-
lal is nz otthon já tszó felé fordult a sze
rencse, mig Debrecenben a Bocskay aratott, 
ha nehezen is, de megérdemelt győzelmet a
megtizedelt Nemzeti ellen.

Sivár, léleknélküli mérkőzés volt a Budai 
Harminchúrnias és a Somogy bajnoki já-
téka, amelyen a 
„szegényei" adtak

góllővés 
találkozót.

tudományának

A BAJNOKI TABELLA ÁLLÁSA:
1. Újpest 42:18 21 pont
2. Ferencváros 38:11 18 »
3. Hungária 30:16 15 „
4. Bástya 30:28 14 „
5. III. kér. FC 20:22 14 „
6. Bocskay 22:23 13 „
7. Kispest 12:19 13 „
8. Budai „33“ 18:13 11 „
9. Pécs-Barany:i 15:27 9 „

iO. Somogy 13:31 8 „
11. Nemzeti 11:30 8 „
12. Attila 11:24 6 H

gyorsan elért siker után 
ny végül megismétlődött

Újpest—111. her.
Amikor Spttz labdája már a második perc

ben Fehér kapujába jutott, a lila-fehér hívők 
szemében megcsillant a remény sugara, hogy 
most majd ők hozzák ki a Ferencváros őszi 
8:0-á» eredményét. És • messze Egyiptomban 
járt csapat ekkor tényleg ugy is játszott, hogy 
beváltsa a reményeket. Egyrc-másra vezették 
ekkor a lila-fehérek a szabiméi szebb támadá
sokat, a két szélső a villám sebességével szá
guldott, Stofflán remekelt a kiadásaival, Auer 
bombái egyrc-másra süvöltöttek ... ki gondolt 
volna rá, hogy végül még örülni fognak a ve 
rejtékezve kiharcolt egygólos győzelemnek is?

Mert az Újpest kezdeti — és ugylátszik 
amlmalángszcrti — fellobbanása után bi

zony a Kerületiek is felnyomultak 
és csöppet sem znvarlatva magukat az Újpest 
Egyiptomban szerzett nimbuszától, egyre- 
másra vezettél a bizonytalankodó Újpest vé
delme ellen a támadásokat. Pedig Fenyvesi egy 
Fogl III.-mai való versenyfutás után éppen 
caak, bogy a pályán volt s megrándult lábával 
még a labdába sem tudott nigni. S igy, csonka 
csatársorral egycnlitctt ki a III kerület a már 
2:0-ra vezető Újpest ellen.

Közvetlenül a győztes újpesti gólt meg
előző csapásnál sérüli azután meg a III. 
kerület védelmének oszlopa, Wcrner Is, és 
míg a hátvéd a földön feküdt, szerczlc 
meg P. Szabó Iámét a labdát és rúgta be 

a győzelmet jelentő gólt.
Nehezen kiharcolt győzelme volt ez Újpest 

neki Pedig a csapat kondíciója kifogástalan, 
nem rs játszottak éppen rosszul ... s mégis ugy 
tűnt fel, hogy neui az igazi még a csapat. Az 
újonnan kreált védelmi trió nem tudott ugy ura 
lenni a helyzetnek, mint máskor. Csak Foijl 111. 
állt biztosan a lábán, Dudás viszont azt nyúj
totta, amit egy jó balhátvéd nyújthat, — ha 
máról holnapra a jobboldalra kerül. A halfsor 
felelt meg legkevésbé, míg a csatársor gól- 
iszonybnn szenvedett. Még P. Szabó volt a lég. 
veszélyesebb.

A 111. kerületről csak a legnagyobb elisme
réssel lehet megemlékezni. A csapat egyike a 
legkiegyensúlyozottabb csapatainknak, kiemel
kedő pontok, de különösebb gyöngeségek nél
kül is. A közvetlen védelem nagyszerül Külö
nösen Wcrner. A halfsorból Steincrl lehet kü
lönösen kiemelni, inig a csatársor legnagyobb 
érdeme, hogy csonkán is szépen és ami ■ fő, 
eredményesen tudott támadni.

Alig hogy elkezdték a játékot, StoKlánnak mái 
kitűnő gólhelyzete akadt, de a hosszú centci 
alaposan mellé vágta a labdát. Dehút ami

F. C. 3 2 1:0)
késik, az nem múlik s az óramutató még alig 
ért a második perchez, amikor Auer szöktette- 
Ströcköt. _ .

A szélső beadását Stofflán átlépte és Splta 
kapásból félmagas lövéssel megszerezte az 

első gólt (1:0).
Rögtön utána Auer egymásután kétszer ka 

pufál lőtt, mig a Kerületi támadások Konyoi 
fejesével értek véget. Az Újpest támadásait 
ezután mindinkább megszakította a Kerületiek 
egy-egy lefutása, de eredményt nem tudtak 
elérni.

Szünet után ismét Újpest támadásaival in 
dúlt a játék, ezzel szemben majdnem a III. ke
rület ért el gólt, de Fröhlich közeli lövését 
Huber szépen fogta. Néhány kisebb fault tar 
kitolta ezután a játékot, de Király a félpálya 
táján csúnyán leterhelte Borsányit. Persze sza
badrúgás járt érte. A szabadrúgást Dudás rúgta 
s a labdát Wcrner felugorva kézzel ütötte el. 
Iskolapéldája a 11-esnek!

P. Szabó állt a labdának és lapos lövéssel 
a balsarokba gurította (2:0).

A III. kerület támadásokkal felelt a gólra és 
bár a jobbszélen sérült ember bicegett, minden 
pillanatban várni lehetett a gólt. És be is kö
vetkezett.

Fröhlich beadását a sántikáló Fenyvesi ka
pufára emelte, ah onnan Lengyel elé pat

tant, aki belőtte (2:1).
A következő percben Konyor már ki is 

egyenlíthetett volna, de 6 méterrel fölé lőtt. Dt 
ne'in sokkal rá Drössler már eredményes volt a

elhúzva Borsányl mellett éles, lapos lövés
sel kiegyenlített (2:2).

Az Újpest elkeseredett támadásokba fogott 
ezután s néhány izgalmas helyzet után a 34-ik 
percben végre megszületett a győztes gól. A 
jó helyzetben levő P. Szabóra Werner ráfulott, 
az összecsapás után Werner a földön maradt,

P. Szabó pedig a habozva kifutó Fehér 
mellett megszerezte a győztes gólt (3:2).
Wernert kivitték, de az eredmény már nem 

változott.

Mérkőzés — 
esemény nélkül 

Budai 33—Somogy 0:0
Az Üllői-uti pálya tribünjei tavaszi köntösbe 

öltöztek. A programon szerepelt nemzetközi és 
bajnoki mérkőzés közel hatezer főnyi közön 
séget csalt ki a pályára. A csaknem teljesen szú-

ráz, jó állapotban levő pályán a meccs nem 
sok élvezetet nyújtott. A közönség eleinte bosz- 
szankodott a tiz csatár tehetetlenségén, később 
eszéba jutott, hogy csípős, szeles idő van » 
minthogy a mérkőzést nem élvezhette, inkább 
beszélgetésbe, tréfálkozásba elegyedett. A meccs 
vége felé pedig fásultan, ásitozva és hosszan 
kodva nézte mindenki az óráját és siettette a 
meccs befejezését. Annyi bizonyos, hogy

ea a mérkőzés nem nagy propagandát csi
nált a fulballnak.

Az első negyedórában a budaiak lendültek 
támadásba s a 7-ik percben Sztancsik váratlan 
lövése Kutasait foglalkoztatta. Majd néhány 
perc múlva újabb meleg helyzetet teremtett a 
budai csapat, de Joós a biztos gólnak látszó 
labdát kapuvonalról fejelte vissza. Sok helyze 
let hagytak ki a budaiak. A befejezés előtt há
rom perccel Presovszky éles lövése adott alkal
mat Lantosnak képességei bebizonyítására 
Alig volt érdemleges akció az egész félidőben.

Szünet utón sem változik a játék képe. A 
7-ik percben, Somogy támadása közben Ja 
kube kiugrott a bekkek között, Lantossal ös2 
szeüt között s a lövést Lőwy parírozta a gól 
vonalról. A Somogy percről percre fokozta az 
iramot. A széltől támogatva percekig kapujá
hoz szegezték a Budai 33-asokat. Élvezhetet
len, kapkodó játék. Nem akadt semmi felje 
gyezni való. A Somogy támadott csaknem vé
gig, a budaiak védekeztek s ha egyszer-egyszei 
kiszabadullak, bosszantó gikszerekkel ejtették 
kétségbe a közönségei. Ebben Váradi balszélső 
járt elől, de a többickről sem lehet dicsérő kri
tikát adni.

A Bástyát nem lehet 
otthon legyőzni 

Bástya—Kispest 3:1 (3 0)
A mérkőzés két részre osztható félidők sze

rint. Az elsőben komoly ligaküzdclemben volt 
része a köze) 5000 főnyi közönségnek, amikoi 
is a Bástya felkészültsége teljes pompájában 
érvényre jutott. A Bástya aránylag könnyű 
szerrel érle el góljait, bár nem tervszerű ak 
ciókkal, inkább ötletszerűen. A honi együttes 
ekkor igen elevenen és ötletesen mozgott. Csak 
a tartalék Abrahám bénította meg a csatárlánc 
akció képességét. A halfsor jő volt, a védelem 
biztosan verle vissza a rapszódikus kispesti 
támadásokat. A vendégcsapatban ezúttal sze 
repelt elsőizben Dudás helyén VogI, aki fiatal 
korát megcáfolva, öreg játékost jellemző ru

Bungária-uti pálya.
Vasárnap, 1930 március 2-án, d. a. 3 órakor:

HUNGÁRIA—III. KÉR. FC.
Előtte, 1 órakor:

FERENCVÁROS-SOMOGY
I. osztályú bajnoki mérkőzések.

tínnal dolgozott. Rozgonyi kiváló volt. A half
sor túlságosan kihasználta fizikumát. Possák 
szerezte meg a vezető-gólt a 10-ik percben, fe
jelt labdájával, majd Scliwarz a 19-ik, Possák 
pedig a 30-ik percben lölt újabb gólt. Szünet 
után a Bástya kissé lefékezett, de a 45 perc
ből 40-et a Kispest kapuja előtt töltött. A kis 
pestiek közül kilencen valóságos aziciliai vé
delmet alkottak s szerencsével meg is uszták 
a további gólzáport. Az utolsó tiz másodperc
ben Lukács révén jutott Kispest a becsületgól
jához.

JÓ!
JOBBII
LKC1JO»«!!!

A

TABARIA
MŰSORA

■ jTUNGSRAM RÁDIÓ [
Válasszon!

Nagy frekvencía-erősítőbe ......... .
Detektornak..........................».........
Kiatrekvencia-erősítőbe ....... .
Ell nállásos erősítőbe...........»••••
Végerősítőbe .................................

Pécs és Miskolc 
elkeseredett harca 

Pécs-Baranya—Attila 1:0 (1:0)
Pécs, február 23.

(A Hétfőt Napló tudósitójának telefonjelen- 
lése.) Két régi ellenfél ütközött meg vasárnap 
délután Pécsett, hogy eldöntse a kérdést; me
lyik csapat is a jobbik? Érdekes ennek a két 
távoleső város csapatának a rivarizálása. Leg
utóbb a Il-ik liga finisének forró légkörében 
találkozott a két csapat s akkor elkeseredett 
küzdelem után Pécs csapnta maradt felül, mig 
az ősszel Miskolcon az Attilának sikerült a gyö 
zelmet magához ragadnia.

A Pécs-Baranya Tritz nélkül állt fel s az első 
félidőben teljesen ura volt a helyzetnek. A 
meccset eldöntő gól már a 2-ik percben meg
született:

Kovács átadását Wetzer Darvashoz továb
bította, aki a hatos vonalról élesen lőtt a 

a labda a kapufáról a hálóba pattant.
A második félidőben az Attila is vezetett né

hány támadást, de a pécsi védelem sikeresen 
lépett minden cselben közbe. A 34-ik percben 
Opatájiak volt jó helyzete, de közvetlen közel
ről fölé lőtt.

A győztes Pécs-Baranya legjobbja a két hát. 
véd volt, a halfsorból Teszler, a csatársorból 
pedig Darvas, Kautzky és Kovács volt jó.

Az Attila nagy balszerencsével küzdött. Mu- 
horay inár az első percben, Pimpi pedig a má
sodik félidőben sérült meg. A közvetlen véde
lem hibátlan volt, a csatársorból pedig Opala 
és Pimpi vált ki.

A Nemzeti kikapott 
Debrecenben

Bocskay—Nemzeti 2:0 (1.0)
Debrecen, február 23.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Napsütéses időben, mintegy ‘ 3000 főnyi 
közönség elölt állt ki a Bocskay a meggyengült 
Nemzeti elleni mérkőzésre. Mégpedig uj dressz
ben, ami tudvalevőleg nem jó kabala. De a 
Bocskaynak sikerült ezt mcgdönlenie, mert 
győztesen h”gyta el a pályát. Igaz, nehezen 
szerezte meg a győzelmet, mert a Nemzeti 
fiataljai derekasan megálltak a helyüket és

a Bocskay csak rutinjának köszönheti r 
győzelmet.

A mérkőzés ugy induit, hogy a Nemzeti meg
lepetést csinál. Már a 3-ik percben olyan hely
zetet szalasztott el a Nemzeti, ami csak igen 
ritkán adódik: Czétényi beadását Szepes a ka
putól két méterre kapta, de Budai kezébe lőtte 
a labdát. Nagy helyzet voltl A Nemzeti továbbra 
sem tágított a Bocskay kapujától, de két ered
ménytelen komeren kívül mást nem ért el.

A Bocskay csak a 8-ik percben lendült tá
madásba s a csatárok helyett Reviczky szánta 
el magát lövésre, de Gallina bravúrosan vé
dett. Ezt két Bocskay komer követte s a má
sodiknál a Nemzeti védelem kézzel ütötte le a 
labdát: de nincs ll-es.

A Bocskay ezután erősen szorongotta a Nem
zetit s a 25-ik percben Vimcze 
csak szenzációs robinzónáddal 
majd pár perc múlva Reviczky 
gólt is ért el, de a bíró Vinczc 
állása miatt nem adta meg.

A 40-ik percben érte el a Bocskay az első 
gólt. Telcky Jó szöktetésével Markos lefutott, 
de a 16-os táján fautollák.

Markos szabadrúgását Gallina kiejtette a a 
résen álló Vlncze a kapuba lőtte a labdát
A második félidőt Nemzeti támadások vezet

ték be és Rémay III. lövését csak nehezen védte 
Budai. Ezután a Bocskay lendült támadásba, 
amit a Nemzeti hátvédek durvaságokkal igye
keztek ellensúlyozni.

Ennek as eredménye lett azután, hogy Tö
rököt, miután megmgta Telckyt, a biró ki

állította.
A 20-ik percben esett a Bocskay második 

gólja. Mégpedig érdekes módon. Egy Nemzeti 
támadást ugyanis Budai kifutva lábbal védett 
Hatalmas rúgása Sághyhoz került, aki fejjel 
továbbította Telekyhez.

Teleky vitte néhány lépést a labdát, majd 
hatalmas lövéssel a második gólt *

(2:0).
Ezután ellaposodott a játék s nem 

érdemleges esemény.
A Bocskay csak rutinjával szerezte 

győzelmet, ami azonban teljesen megérdemelt. 
Budai, Fejér, Reviczky és Teíeky voltak a csa
pat legjobbjai, mig Semler teljesen gyengén 
játszott.

lövését Gallina 
tudta védeni 

szabadrúgásból 
állítólagos les-

lőtte

történt

meg a

Sertés-, marha-, composzt- 
és tőzeggel kevert fakab 

trágyát 
e ’jutányosabban szállít.

TcXei Mlttelmann Géza
324—28. VII.. Aggteleki-utca 2-A

A favoritok győztek 
az amatőrök vasárnapi 

bajnoki fordulóján
Az amatőrök vasárnapi bajnoki programján 

egyedül csak a BSzKRT—Testvériség mérkőzés 
eredménye volt kétséges. Ezt a meccset a 
BSzKRT nyerte meg, mig a többi mérkőzések 
a várakozásnak megfelelő eredménnyel vég
ződtek.

Az amatőr-mérkőzések eredményed:
BSzKRT—Testvériség 2:1 (2:0). UTE—III.

kér. TVE 8.-0 (3:0). Postás—BTC 6:0 (3:0). Tö
rekvés—BEAC 1:0 (0:0). Fér. Vasutas—33 FC 
2:2 (2:1). FTC—Pestújhelyi SC 3:1 (2:0),

-VAGY SIKER A MAGYAR SZINHÁZDAN
Mindegyik tökéletes a maga helyén, mert mindegyik*.

Tungsram-bárlumcsfi
Kérje kapcsol Ai rajzokat is tartalmazó ismertető füzeteinket.

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T„ Újpest 4.

VOLPOVE
’W A PÉNZ KOMÍ DIÁJA

CSORTOS GYULA, BEREGI OSZKÁR 
Harsányt Rezső, Gombaszötfi Ella, 
Justh Gyula, Fttldényl, O&vld
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Gyöngének bizonyult a magyar kom
binált csapat, mégis legázolta a teplitziekei

Ferencváros-Hungária kombinált—Teplitzer FK 5:1 (1:1)
A mérkőzés első félideje sikerült kopirozásu 

volt as első mérkőzésnek. Unalom, ásitás, 
bosszúság. Szünet után a magyar kombinált 
eaapat technikai és taktikai fölénye mindjobban 
érvényre jutott s végül hatalmas fölény n»el- 
lett a különben gyengén játszó csapat teljesen 
letépte jőnevü ellenfelét. A vendégek mentsé
gére szolgál, hogy a kitűnő pozsonyi center- 
hali, Bánás, hiányzott a csapatból, nemkülön
ben az a körülmény, hogy jobbszélsőjük, Ila- 
berstroh megsérült. De talán a IcgérzékenyclA 
veszteséget a sokszoros válogatott Haftlnak a 
második félidő 21. percében történt kiállítása 
okozta.

A kombinált csapat a következő összeállí
tásban játszóit: Amsei—Nagy. Kocsit—Lyka— 
Bukóul, Obitz — Ticska—Barátki — Turay — 
Bihámy—Kohut. A kombinált csapat zöld-fe
hér, a vendégegyütles pedig kék-fehér dressz 
ben játszott. Érdektelen kapkodás után ilufll 
a 8. percben a kapujából kicsalt Amsei mellett 
üres kapuba megszerezhette volna a vezetést. 
De a jele*  center elidegeskedte a kedvező al
kalmat. A kombinált ellentámadásai során Kö
bül lőbbizben kapu mögé eenlerezett. Turay 
ia gyengén irányított, Bihámynak egy passza 
sem sikerült, Ticskát pedig az elégedetlen kö 
aönség le akarta zavarni a pályáról. Csak a 26. 
percben akad egy meleg helyzet a tcpliizi 
kapu elölt, de a közvetlen védelem nagy ne
hézséggel komerre szerelt. A 35. percben szép 
kombináció után

Ilaftl átadásából Wteser as B-ö*  vonal sar
káról rég látott szép febősarkos góllal 

megszerezte • veselést (0:1)-

Jött, de fájlalva a lábát, végleg kiállt, helyére 
Kurz tartalék állt be. A 20. percben Turay 
kapufára lőtt s

"« onnan visszapattanó labdát rendeltetést 
helyére Juttatta (3:1).

A gól után Haftl Turayt megrugta, amiért 
Iváncsics bíró kiállította és Teplilz ettől 
kezdve tiz emberrel küzdve, védekezésre ren
dezkedett be. A 25. percben még Sima révén 
csaknem gólt értek el, de ettől kezdve perc
ről percre visszaestek. A 33. percben a meccs 
második labdája is kipukkadt. Döntő fölénybe 
került a magyar csapat. A 39. percben

Tlrska n félpályáról véglgnyargalt és as 
ellenkező sarokba lőtt pompás gólt. (4:1).

A következő percben Nagy a 14 oson belül 
handszet vétett, de a megítélt 11-eal Wieser a 
közönség hahotája közben Amsei kezébe 
rúgta. A kombinált csapat két eredménytelen 
kornere után a 44. percben

Barátki egyéni akcióval beállította a vég
eredményt (5:1).

A kombinált összeállítása eüen nem tehet 
kifogás, de a meg nem értés hiánya a a korai 
szezon kezdetlegességei rányomták a bélyegü
ket a meccs képére. A közvetlen védelem nem 
csinált nagyobb hibát a halfsor éa as egész 
mezőny legjobbja Bukóul volt, mig Lykát néni 
tehetett észrevenni. A csatársorban Turay 
csak a második félidőben mutatott javuló for
mát, a többiek is áltagos munkát végeztek,. 
Ticskánnk csak a gólja sikerült, egyebekben 
bosszantóan gyenge volt. A teplitzi együttes ha 
talmas, tagbaszakadt emberekből állt, meg
látszott rajtuk, hogy egész télen munkában 
voltak, mert gyorsabbak és kondíciójukban 
előrehaladottabbak voltak a mieinknél. A csa
társor belső triója: Sima, Haftl, Wieser tetszeti 
az együttesből.

CHESTER 
KINGSTON
VILÁGCSODA A

PAPAGAJ

Nagy izgalmak között, a társadalom és a közélet vezető
tényezőinek jelenlétében zajlott le 

a diákok vizipóló kupadöntője, 
amely azonban nem hozott döntést és a mérkőzést 

meg kell 
főváros közoktatásügyi ügyosztály*  állal 
téli vizipoló-kupa döntőmérkőzését ünnepi

dásókra. Nemes válasz volt. I)e viszont 
más nem hozhatta volna meg ezt a súlyon 
anyagi áldozatot, mint az OTT. Ha nem telin 
volna, viselnie kellett volna ezért a felnlflaaá 
get az utókor előtt.ismételni

▼édbetetlen lövés volt! Szerencse, hogy ez ■ 
gól esett, meri különben valószínűleg még fél
időben bosszankodva távozott volna a közön
ség. A teplitziek sikere azonban felrázta téli 
álmából a gyengén játszó kombináltál, s már a 
38. percben megvan a kiegyenlítés:

Turay pauszával Kohut — Schöpkélől erő
sen nyomva — kiszabadult s éles bombája 
Moravec lábától Irányt változtatva, a há

lóba jut. (1:1).

Közvetlen a befejezés előtt RlhámynakKözvetlen a befejezés előtt Bihámynak al 
kalma volna a vezetés megszerzésére, azonban 
alig három méterről kapu mellé lövi a labdát 

Szünet után a 9. percben “ 
Bihámy lövése a felső sarokban küt ki.

(2:1).
Kissé ofszájdizfl gól volt. A 15-fk percben Ha 
berslroh megsérült s később egy percre vissza

Akt

■királyi italt
Etil akar inni, Igyák

SALVATOR

A
kiirt , .............................. ..........r.
külsőségek közölt vasárnap délután bonyolítot
ták le a Rudasfürdő uszóc^arnokálxin. Mint 
ismeretes, 32 intézet vett részt a téli vizipóló- 
kupa előmérkőzésein, és a pénteken délután 
lejátszott középdöntőinérkőzések eredményei 
alapján a belvárosi báró Eötvös József reál
iskola és az óbudai Árpád reálgimnázium csa
patai kvalifikálták magukat a döntőinérkőzésen 
való részvételre.

Hogy a közoktatásügyi Ügyosztály érdeklő
désére mennyire szükség volt, azt éppen a va 
sámap délutáni Impozáns sportünnepség bizo
nyította be a legjobban. Félöl órára volt ki
tűzve az uszóünnepség, de

a Magyar UsKóazOvetségnek. amely a rws- 
dezéabm tevékenyen résstvett, már négy 
óra tájban le kellett sámlii a bejáratot, 

amely mellett a rendőrlcgénység tartotta fenn 
a rendel. Az uszócsarnok karzata zsúfolásig 
megtelt a kél intézet lelkes diákseregével. A 
kél tábor a karzaton szembenézett egymással, 
és alig hogy fölcsendnlt az óbudai gimnazisták 
csatakiáltása a realisták még hangosnbb választ 
adlak. A főváros az ünnepélyes alkalomra meg 
hívta a közélet s a társadalom vezető tényezőit 
is, akik szeretettel Ügyelték a sportszerető Ifjú 
ság lelkesedését.

A nézők soraiban ott láttuk Karafiáth Jenő 
dr. orszóggyülési képviselőt, az Országos Test 
nevelési Tanács elnökét, Rakouszky Iván dr. 
ny. belügyminisztert, vitéz Tárczay Félteidét 
Román dr.-l, a kultuszminisztérium testneve 
lési ügyosztályának vezetőjét, Purébl Győző dr 
tanácsnokot és Hoddszy Miklóst, a főváros test
nevelési igazgatóját, a testnevelési tanári kart 
teljes számion és végül a szülőket, akik ugyan 
csak nem akartak távol maradni gyermekeik 
őröm ünnepétől.

Pontosan félöt órakor fölcsendültek a ma 
gvar Hiszekegy akkordjai, a leventezenckai 
előadásában, maid Purébl Győző dr.. tanács
nok, a közoktatásügyi ügyosztály szellemi ve 
zetöje tartott lelkes hangú megnyitó beszédet. 
A verseny sportbeli részét az uszószámok nyi
tották meg. amelyen az Uszőszövetség által 
meghívott legjobb diákuszók vetlek részt. Fe 
szült izgalom előzte meg a diákok vizipólókupa 
mérkőzését, amely fülsiketítő zajban, óriási I*.  
galmak közölt folyt le. Az Izgalom percről 
percre nőtt, mert a kél ellenfél egyforma eTŐs 
nek bizonyult. És bár a belvárosi reálisták 
4:2-re vezettek az első félidőben, a szünet 
után az erőviszonyok kiegvenlifődtek és

végeredményben 7:7 arányban döntetlenül 
végződött a mérkőzz*,

amelyet valószínűleg még a hét folyamán mej, 
fognak ismételni.

A harmadik és negyedik helyért lejátszott 
mérkőzésen a budai Hunfnlvy felsőkereskedelmi 
iskola és a józsefvárosi Zrínyi reálgimnázium 
állottak szemben egymással. Itt már kevesebb 
volt az izgalom, de a mérkőzési mégis figyelem 
mel kisérte végig a publikum. A versenydija 
kát Homonnay Tivadar dr. országgyűlési kép
viselő. a Magyar Uszőszövetség elnöke osztotta 
ki szép beszéd kíséretében, majd a levente 
zenekar által intonált Himnusz hangjai mellett 
végétért a szép sportünnepély. , .

A meghivási uszőverseny eredményei: 
100 m-es gyortutzát: 1 Henszclmann 

inény R.) 1:04 mp. 2. Sznhados (Zrínyi

fordulás miatt din kral ifik ti tik.
Ezután következett a nagy érdeklődésselEzután következett a nagy érdeklődéssel várt 

vizipóló kupadöntője, melyre as Árpád reál- 
gimn. és az Eötvös reáliskola csapatai álltak 
föl. Az első félidőben az Eötvös míg 4:2 arány
ban vezetett, de a második félidőben felnyo- 
mull az Árpád és 7:7 arányban eldöntetlenné 
tette a mérkőzést, melyet pénteken délután 
%7-kor megismételnek.

A 3. helyért a Zrínyi Rg. mérkőzött a Hun- 
falvy feisőkcresk. iskolával. Az első félidő 3:3 
arányban végződött, mig a második félidőben, 
a Zrínyi 9^1 arányú végeredménnyel meg 
nyerte a mérkőzést. Az első mérkőzést Keserű 
|., a másodikat pedig Homonnag II. vezette 
kifogástalanul. I

A

SÖRT I
a sörök Királyfi!

(Ke- 
......., —, .................... - --     ,   Rg ) 
1:04.8 mp. 3. Kánássy (Árpád Rg.) 1:06 mp.

100 m-et mellúszás: 1. AbafTy Kornél (Kos
suth feisőkcresk.) 1:27 mp. 2. Vézner (FAy 
Rg.) 1:27.4 mp. 3. Szikossy (Kossuth fdsőke- 
resk.) 1:27.6 mp.

60 m-et mellúszás: 1. Barabás 47 mp. 2. 
Reichl (Érseki főgimn.) 48.6 mp. 3. Meleghy 
(Izahella-ulcai felsőkeresk.) 49:8 mp.

60 m-es gyorsultál: 1. Nagy Lajos (Vörös
marty Rg.) 35 mp. 2. Schollz (Érseki főgimn.I 
37.4. 3. Lachenbnchcr (Egyetemi Kai. Gimn.l

100 m-et háluszás: 1. IIofTmann (Zrínyi Rg.) 
1:26.6 mp. 2. Bródy (Fáy Rg ) 1:27.4 3 Mól
nár (Werbőczy Rg.) 1:27.8 inp. Málray Mátyás 
Rg. 1:19 mp. alatt ért célba, de szabálytalan

A BBTE hűvösvölgyi erde) 
csapatversenyéi az MTE 

csapata nyerte
A cross country-évad második versenyét va

sárnap délelőtt rendezte meg a Budapesti 
Budai Torna Eyyut un...
födte ulain. Az ordei futóverseny nem hozoíl 
meglepetést, mert a csapatversenyt a várako 
zásnak megfelelően, a múltbeli Hesz-emlék- 
verseny győztese, az MTE nyerte, mig az 
egyéni verseny a soroksári Hevele startjával 
már előre lefutottnak volt tekinthető.

A 6 kin cs távon lefutott verseny eredménye 
a következő:

Ctapalgyőzies: az MTE csapata 48 ponttal 
(Bériéin 3, Huszár 9, Németh II, Kiss 12, Ko 
necsny 134. 2. A Vasasok csapata 55 ponttal 
3. Az MTK csapata 84 ponttal 4. A Budafok, 
ifjúsági Kör csapata 127 ponttal. &. A Sorok 
sári AC csapata.

Epi/énl győztes: Ilerele Ferenc (Soroksár, 
AC) 20 perc 20.8 mp. 2. Lendvai Ferenc (Va 
sas) 20 p. 33.2 mp. 3. Bériéin József (MTE) 2C 
p. 41 mp.

A junior fulök kategóriájában a helyezési 
sorrend a következőképpen alakult: 1. MTE 35 
2. Vasas 79, 3. MTK 84, 4. Dorogi AC 108, 5 
Folyamőrség 131, ó. BIK.

A magyar sport ezer éve
Hatnlamas vaskos könyv fekszik előttünk: 

„A magyar sport ezer éve44, Hl. kötele. A szo
rosan vett sportlörténelmet adja a könyv, de 
a riport elevenségével filmszerűen peregnek le 
előttünk as események s egy pillanatra sem 
válnak a szárat adatok egyhangú recitálásává 
1875-től a millcniumi esztendőig terjedő ^>ort 
történelmet foglalja magába a mű harmadik 
kötele s egymásután vonulnak el előttünk a 
múlt század sportéletének nagy eseményei.

Szavakkal ki *«n  fejezhető, hogy mennyin 
szükség volt már erre a könyvre. És a halul 
más, 800 oldalas mű ezer forrásból megszer 
aett anyagának összeállításánál és elrendezésé 
nél domborodnak ki leginkább a mü tudó> 
szerzőjének. Siklósig László dr.-nak érdemei 
Bámulatos munkát végzett Siklóssy, hogy régen 
feledésbe ment, vagy az ismeretlenség homá 
lyáisan meghúzódó sporlképekel átmentett az 
utókor számára. ... . j

„Emlékezzünk a régiekről!4 A fflszázadiy 
múltú Magyar Atlétikai Club „Régi gárdájá
nak" illusztris vezére ezekkel a szavakkal emeli 
magasba minden évfordulón a remekművű ser 
leget, hogy flgyelmeztese as ifjúságot as elő 
dökkcl szemben kötelező tiszteletre.

Nos, a magyar sportlársadalom mai nem 
zedéke csak ugy hódolhat legjobban az elő 
dök nagy érdemeinek, ha az első betűtől az 
utolsóig elolvassa ezt a három vaskos kötetből 
álló sporltörlénelml munkát. Ezekből tanul 
jón lelkesedést, klub szeretet, hazaflságot, er 
kölcsöt és végül sajátítsa el as ő finom lelki 
vonásaikat, közöttük azt a szigora elvet, hogy 
becsüljük meg nemes ellenfeleinket!

A sokat gáncsolt Országos Testnevelési Ta 
nács e mü kiadásával válaszolt az őt ért tárna

jugoszláv luthailszővelség 
ma dönt a világbajnoki 

túra ügyében
Bclgrád, február fk 

Hétfői Naptő tudósítójának tetefenjeless- 
tise.) Ismeretes nz az önzetlen buzgói ág, 
amellyel Flscher Mór nz európai futballnemse 
teket a montevideoi világbajnokságokon való 
részvételre igyekszik megnyerni. Fitcher Mór
nak, az MLSz nemzetközi elnökének akciója a 
jugoszlávoknál eredménnyel kecsegtet. Ugyani*  

ma hétfőn dönt a jugoszláv labdarugó *■•-  
vétség Zágrábban afelett, hogy réaatveao- 

nek e a világbajnoki tornán, vagy sem.
Az ősz folyamán volt már egy döntés ez ügy. 
ben, amikor is a kiküldetés ellen foglaltak 
állást. Fischer Mór akciójának tulajdoni Iható, 
hogy a jugoszláv szövetség revízió alá vette a 
kiküldetést s megvizsgálva sz anyagi és er
kölcsi tehetőségeket, végleges döntési fog hozni 
i kiküldetés ügyében.

M

As
Áruházunkban rendezett

Bemberg
oly nagyarányú érdeklő
dést kellett vevőink köré
ben, hogy elhatároztuk 

annak

meghosszabbítását 
szombatig, folyó évi 

március hó 1-íg
Ugyancsak 

megismételjük 
naponta délután pontosan 

4 óiakor a

Goldberger- 
Bemberg ruhák

Bsmberg- 
selyemharisnyák

díva tbc m utótól At
20 mannequin közreműkö
dő-ével, számos vevőnk kí
vánságért, Kik az elmúlt 
napok tok házaira való te
kintettel helyhez nem ju

tottak.
KérlOk a belépőjegyet, 
melyet P 1 — árban < nely- 
ben 1 kávé vagy tea éa 
1 brioche la benfoglaltatlk) 
Áruházunk ös-zes pen»- 
tárainál árusítunk, egy 
naopil előbb megváltani, 
miután Teaazalonunk ter
jed Imóre való tekintettel 
naponta csak 30 i látogatót 

helyezhetünk euA ]
A <J
A C 8
A C s ü
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Minden

iákosi nívÉ z szixuÁz
—v március nonan 

meg Kaphatói
Vezér kép viselet t

MEZEY ÉS TARSA
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A Sabaria 
gólzáporos revánsa 
az őszi vereségért

A második ligában a Sabaria féltucatot meg
haladó gólaránnyal győzött s biztosan halad a 
bajnokság felé. A Vasas is megszerezte mind
két pontot a Var FC-vel szemben. A többi meccs 
nem hozott meglepetést.

Sabaria—Rákospalota 7:0 (5^) 
Szombathely, febr. 33.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Mintegy kétezer főnyi közönség elölt erő
sítette meg a Sabaria vezető pozícióját. A gó
lok sorrendje: Kovács (2. p.), Borbély (15. 
p.), Kovács (34. p), Borbély (38 p.), Borbély 
(44. p.). Befejezés előtt egy perccel a bíró 
Mirnnovitsot durva játéka miatt kiállította. 
Szünet után Tárnok (1. p.) és Kovács (14. p.) a 
góllövők. A mérkőzés vége felé Rákospalota 
került fölénybe s néhány komért ért el.

Megyer FC—Zala-Kanlzsa 5:4 (2:8)
Az első félidőben egyenlő ellenfelek, szünet 

után a Megyer valamivel jobb volt. A gólok a 
kővetkező sorrendben estek: Török (3. p.). Far
kas (8 p.). Kelemen (15. p.), Kendi (20. p.). 
Mészáros (20. p.), maid a második félidőben 
Szekeres (18. p.). Török (10. p.), Kelemen (30. 
p.) végül 1 Lesből Kendi (36. p).

Bak TK—Terézváros 2:0 (1:0)
Megérdemelt győzelem.

Vasas—VÁC FC 1:0 (0:0).
A nap legfontosabb meccse. Az egyetlen gólt 

Hnrrcr szerezte szünet után a 20. percben.
Soroksár—Merkúr 2:0 (0:0)

Gyenge nívójú mérkőzés, igazságos győzelem.

Az earónai országok 
futballeredményei:

CSEHSZLOVÁKIA:
Prága: A Slavia pályán ma délután két kupa 

mérkőzést bonyolítottak le. Eredmények: Vik 
tória Zizkor—Spártn 3:2 (2:1). A Viktória Zíz 
kov mindhárom gólját Novák. a Spárta góljait 
Muudry és Silny lőtte SK Slavia—Bohemiam. 
2:2 (0:1). A Slavia góliait Junek és Jóska, a 
Bohcmians mindkét gólját Sknla lőtte (tt-es 
bői). Egy barátságos mérkőzés során a DFG 
döntetlenül mérkőzött a prágai CAFC (Weln 
berg)-al 3:3m (2:1). A DFC góljait Baldin, 
Tumpfoe és Kanhaiser, a CAFC góljnit Hojer, 
Kasnar és Vanek lőtte. A középcsehországi 
labdarugókerület közgyűlésén Fanta elnököt 
njra megválasztották.

AUSZTRIA:
Bées: A vasárnapi ligabajnoki mérkőzések: 

Eapld—Admira fi:0 (2:0). Nicholson—Vienna
1 (1:0). WAC—Austria 2:0 (1:0). Warker- 
'SC 3:2 (2:2).

NÉMETORSZÁG:
Berlint Szövetségi mérkőzések: Hertha BSC 

u-Berliner SV. 6:1. Polizci—Spandauer SV 2:0. 
Südstem—Kickers 2:1. Viktória—Tennis Bo
rúsain 2:2. Minerva—Unión Oberschöneweidt 
3:3. Weissensce—Unton Potzdam 4:2. Délnémet 
bajnokságok: Sp. Vgg. Fiirlh—Frciburger FC 
6:1. Sv. Waldhof—Bayem München 3:1, Ein 
tracht Frankfurt—VFB Stuttgart 3:1. FK Pir 
masens—Wormntia Worm 4:0. Nyugatnémet 
bajnokságok: FC Schnlke 04—VFB Bielefeld 
2:1. Homberger SV— Hősien 00 4:2. Délkelet 
német bajnokságok: Preussen Zaborze—Vik 
toria Forst 1:0. Beuthen 09—FV 98 Gotlbus 
1:0. SC 08—Sportfreunde Breslau 1:1. fíaltvt- 
dékl bajnokságok: VFB Könlgsberg—Schupo 
Dnnzig 5:1. Titónia—VFB Stetlin 3:1. Közép 
német mérkőzések: Fortuna-Lipcse—Wackei 
2:0. Spielvereinigung—Guts Muts Drezda 0:2.

JUGOSZLÁVIA:
Belgrád: A temesvári Kinizsi szombaton és 

vasárnap vendégszerepelt, azonban kudarcot 
vallott. Az eredmények a kővetkezők: Jugos- 
lavia—Kinizsi 3:1 (0:1). BSK—Kinizsi 8:0 (2:0).

Zágráb: Gradianski—Zseljcznicsar 7:1 (2:1).
HASK—Soko 3:1 (2:1).

Ljublvnnaő Primorie—Gradianski „911" 2:1 
(1:0). Viktória (Ziinony)-Illyria 2:2 (1:1).

Szabadka: SAND—Radnicky (Zenla) 3:1
(2:0). Ferrum—Konobar 2:1 (1:01.

Apatln: Tri Zvezda—Zombori Sport 2:0 (2:0). 
Hinimer tréner keze már is meglátszik a csa
paton.

Zombor: SMTC—ZsAK 5:0 (2:0).
Topolya: ZsAK—TSC 4:1 (0:0).
Novlsad: Verbászi SC—Vojvodina 2:1 (1:0). 

Obilics (Belgrádi—Radnicski 4:4 (1:1). NAK— 
Subotic^i Sport 4:2 (2:1).

FRANCIAORSZÁG:
Párizs: Red Star Cn Paris—FC Barcelona 6.3. 

BC.F Paris—FC Miihlhausen 0:6. Club Fran 
eais—US Luxemburg 3:2.

SVÁJC:
Bern: Uránia—Servette Gcnf 2:1. Grasshop 

pora Zürich—Blue Slnrs 4:2. Young Boys Bern 
—FC Grenchcn 1:0. Lugano—Wintcrlhur 5:1. 
Young Feílows Zürich—Chlasso 4:1 (Va).

ROMÁNIA:
Arad: Arad—Glória ATE 4:1 (1:1. AAC—Tri- 

eolor 4:1 (2:1); Rapid—Juvenlus 2:1 (0:1).
Temesvár: Banutue—Politechnika 0:0. A mér

kőzés csak 26 percig tartott, mert ekkor a biró 
rgy játékost kiállítóit a Politechnikából s ebből 
botrány támadt. — Hajdúk —Zsombolyai Se 1 dl 
(1:01; TMTE Kedima 2 1 (1:0); TAC—AMTE 
31 (2:0); Rcsica—VDR Rapid 2:1 (2:1).
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Megsemmisítő fölénnyel, 29:0 arányban győztek 
a magyarok a hetedik magyar-osztrák 

asztali tenniszmérkőzésen
Kíméli a motort

Kapkntö minden esakQsletbsa 1

Nem várt óriási fölénnyel nyertük meg 
a hetedik Magyar—Osztrák asztali tennisz- 
mérkőzéat. Válogalotlaink kitűnő formával 
tettek tanúságot a az a tény, hogy

as osztrákok egyetlen számol sem nyer
tek,

mindennél ékesebben beszél.
A második nap eredményei a következők:
Férfi egyes: Barna—Llebster 21:19, 21:15, 

21:16, Barna—Flussmann 21:16, 24:22,
22:20, Bellák—Liebster 25:27, 21:19, 21:14, 
18:21, 21:17, Bellák—Fehér 21:18, 21:10,
21:17, Dávid—Thum 22:20, 21:16, 21:16, 
Dávid—Flussmann 21:17, 21:18, 21:17, Sza
bados—Thum 21:08, 23:21, 21:18, Szabados

A Vasasok bírkozócsapatának 
veresége Pozsonyban

Pozsony, február 23.
A Vasasok birkozócsapata vasárnap Pozsony

ban mérkőzött a Bratislava Hakoah csapatával. 
A budapesti birkózók csehszlovákiai túrája bal
sikerrel végződött, amennyiben

a mérkőzés a pozsonyiak 9:7 aránya győ
zelmét hozta.

Az eredmények a következők:
Légsulyban: Löwinger (Pozsony)—Benjámin 

(Vasas) eldöntetlen. Pehelysúlyban: Frommer 
(Pozsony) győz a 9. p-ben Hammer (Vasas) el
len. Hilvert (Pozsony)—Gál (Vasas) eldöntetlen. 
Kőnnyüsulyban: Boros (Vasas) 6. p-ben győz 
Komfeld (Pozsony) ellen. Lichtemfeld (Pozsony) 
a 16. p-ben győz Faragó (Vasas) ellen. Kiskő- 
zépsalyban Cézár (Vasas) győz a 12. p-ben Un- 
reich (Pozsony) ellen. Nagykőzépsalyban: Szei- 
fert (Vasas)—Wolff (Pozsony) eldöntetlen. Ne
hézsúlyban: Adler (Pozsony) 4 perc alatt győz 
Fried (Vasas) ellen.

A kormányzó a 
Nemzeti Lovarda 

lovasjátékain
A Nemzeti Lovarda szombati lovesjátékait 

fényes keretek között, minden helyet zsúfolásig 
megtöltő előkelő közönség előtt ismételte meg 
vasárnap este. A vasárnapi carouaelkm megje
lent a kormányzó Is feleségével s nagy tetszés
sel nézték végig a pompás produkciókat. A 
programra azonos volt a szombatival. A kétna
pos lovasjátékok nagyszerű rendezéséért és a 
nyújtott élvezetekért a legnagyobb elismerés 
illeti meg a Nemzeti Lovarda agilis vezetősé
gét, Andrásig Géza grófot, Teleki Sándor grófot 
és C». Szabó Kálmánt, aki a munka oroszlán
részét, a caroussel betanítását végezte. Értesü
lésünk szerint a nagy siker arra indította a ve
zetőséget, hogy a lovasjátékot március 8-án és 
9-én megismétlik.

Vasárnapi sporthírek
X A keleti kerület 1930. évi birkózó csapat

bajnokságának első fordulója. Debrecenből je
lentik: Vasárnap volt a keleti kerület birkozó- 
csapalbajnokságának első fordulója, amely a 
következő eredménnyel zárult: DVSC—Karcagi 
MOVE 5:2. Sípos (DVSC) győzött Mátyus (K. 
MOVE) ellen. — Tunyagi (DVSC) győzött Ko
vács (K. MOVE) ellen. — Hlatki (DVSC) győ
zött Cseppentő (K. MOVE) ellen. — Szakács 
(K. MOVE) győzött Török (DVSC) ellen. — 
Kacsóh (DVSC) győzött Szepesi (K. MOVE) el
len. — Daróczy (DVSC) győzött Kurucz (h. 
MOVE) ellen. — DMTE—DTE 4:3. Sóváry 
(DTE) győzött Nagy (DMTE) ellen. — Fábián

Egy orvosnő érdekes kártérítési pere 
gróf Károlyi László ellen

A háztulajdonost n orvasl clmtibla eltávolítása miatt kártérítésre kételezte a Tábla
Érdekes kártérítési pert tárgyalt most az 

ítélőtábla és elvi jelentőségű Ítélettel zárta le 
a pereskedést, amelynek gróf Károlyi László 
és egy pesti orvosnő a szereplője.

Dr Antal Erzsébet orvosnő a Muzeum-utca 
18. számú házban rendelőt nyitott s annak 
rendje és módja szerint kifüggesztette a táb
láját a ház falúra. Az orvosi táblát azonban 
néhány nap múlva eltávolították a falról s a 
házfelügyelő elmondotta az orvosnőnek, hogy 

gróf Károlyi lÁszló, ■ ház tulajdonosa, 
megtiltotta, hogy bármiféle táblát függeaz- 

szenek háza falára.
Antal Erzsébet dr. miután hiába próbálkozott 
meg azzal, hogy tábláját a kapu bejára Ion,
vagy a házfalon elhelyezze, pert indított Káro
lyi László gróf ellen és arra kérte a bíróságot, 
kötelezze Károlyi grófot, hogy engedje meg 
az orvosi tábla kifüggesztését. Egvbcn pedig 

kártérítést Is kűvctelt a gróftól
nron n elmen, hogy egzisztenciájával szoros 
kapcsolatban áll a tábla kifüggesztése Károlyi 
László gróf igen érdekesen védekezett n külö
nös perben nz. orvosnővel szemben. Perirutá- 
bnn előadta, hogy

a Muzeum-utca 18. száma ház grófi palota.

—Fehér 31:15, 23:21, 21:14.
Férfi páros: Barna, Szabados—Liebater, 

Thum 31:06, 21:18, 21:19, Barna, Szabados 
—Fehér, Flussmann 21:15, 17:21, 21:07,
21:12, Bellák. Dávid—Fehér, Flussmann 
21:13, 21:15, 21:18.

Női egyes: K. Mednyánazky Mária— 
Kőibe 21:09, 21:17, 10:21, 21:18, Sípos An
nus—Löhr 21:16, 21:07, 31:16.

Női páros: K. Mednyánszky, Sípos— 
Kőibe, Löhr 21:11, 21:16, 21:06.

Vegyespárus: K. Mednyánszky, Szabados 
—Kőibe, Flussmann 21:13, 21:11, 21:10,
Sípos, Barna—Löhr, Thum 19:21, 21'16,
21:16, 21:14.

(DTE) győzött Gacsáidy (DMTE) ellen. — 
Dóró (DMTE) győzött Papp (DTE) ellen. — 
Szőke (DTE) győzött Szerencsi (DMTE) ellen. 
— Kripkó (DMTE) győzött Barta (DTE) ellen.

X Hungária—Fcrencváros-mérkőzéa volt va
sárnap délelőtt. Ha mindjárt barátságos tré
ning formájában is. A Hungária komplett 
halfsora ellen a Ferencváros Tdnzer, Takács. 
Szedlacsek, Toldi, Kohat II. összeállítású csa
társorát szerepeltette. A Hungária-uti pályán 
lejátszott tréning eredménye: 5:4 a Ferencvá
ros javára.

X Elhalasztották a Lapterjesztők Sport 
Clubja közgyűlését A Magyar Lapterjesztők 
Sport Clubja a febniár 24-ére kitűzött közgyű
lését február 27-éai este 8 órára halasztotta el. 
Az egyesület arra kéri a tagjait, hogy a meg
jelölt időben pontosan jelenjenek meg a köz
gyűlésen.

Téli és tavaszi sportcikkek sek legolcsóbbts 
CSODA SPORTÁRUHÁZ

•ÜLLŐI 
sarkán)

ÜT 40. SZ. (Józnel körtt 
a Corvin SzinhAsmóI

x A Dunakeszi Magyarság SE vasárnap a 
Dorogi Atlétikai Clubbal játszotta le bajnoki 
mérkőzését, amely gólnélküli félidő után 2:2 
arányban döntetlenül végződött.

X Az atlétaazövetség keleti kerületének köz
gyűlése. Debrecenből jelentik: A MASz keleti 
kerület vasárnap tartotta rendes évi közgyűlé
sét Ruffy-Vargha Kálmán dr. felsőházi tag el
nöklésével. A választások során a kerület a 
régi elnököt erősítették meg tisztségében, míg 
társelnökké viléz Slposs Árpád altábornagyot, 
Derkó Jenő dr. és Millecker Rezső dr. egyetemi 
tanári, továbbá Ady Lajos dr. főigazgatót al- 
elnökökké Székely Adorjánt és Zsákay Józse
fet választották meg.
x Mérkőzések a keleti amatőr ahzűvetség 

bajnokságáért. Debrecenből jelentik: DEAC— 
DVSC 5:1 (3:1)- Góllövők: vitéz Makády 2, Ná- Zsy U II és Botor. DKASE—DTE 5:0 (2.-0) 
Gőllövök: Gaál 2, ökrös 2 és HeveaL

X Románia korcsolyásóbajnokságaL Kolozs
várról jelenti tudósítónk: Ma tartották meg Ro
mánia korcsolyázóbajnokságait, amely a követ
kező eredménnyel végződött: Gyorskorcsolgá- 
zás: Bajnok: Papp (Kolozsvári Korcsolyázó Egy
let). 2. Gál (KKE). 3. Kundich (KTE). Műkor- 
esolyázás: Férfi: 1. Orosz Béla (KKE). 2. Beké 
(KKE). Női: 1. Papp (Brassó). 2. iKss Magda 
(MSE). 3. Csorba Klári. Páros: 1. Polyáki Anna 
—Beké (KKE).
x A BBTE álversenye. A Budapesti Budai 

Torna Egylet ifjúságiak és nők részére rende
zett síversenye öt- és félkilométeres távon folyt 
le. Az elsöosztályu női versenyt vitéz Sladlei 
Istvánná nyerte 15.0 mp időben. A II. B) osz
tályban Héczey Mária BBTE győzött 21:30 mp- 
vei. A leánvok csoportjában Haifart Frida MSK 
győzött 18:58 mp alatt. Ifjúsági versengek: 1. 
csoport (16—17 évesek)-. 1. Lovász Eleméi 
KISOK (Toldy Főreál) 13:35 mp. 2. Haifart Ger- 
hnrdt (MSK) 13:57 mp. 3. Dávid György KISOK 
14:35 mp. 4. Krádl Sebő (Delmár-csoport) 17:47 

/mp. II. csoport (14—15 évesek)-. 1. Hasenfrats 
József (Delmár cs.) 16:21 mp. 2. Rieth József 
(D. cs.) 16:23 mp. 3. Mérey Bcdő (KISOK) 

I 16:48 mtp.

már pedig egyetlen grófi palotán aem tűr
nek meg orvosi vagy egyéb táblát.

Az orvosnő ezzel szemben azt állította, hogy 
nem grófi palota a Károlyi Lászlóé, hanem 
egyszerű bérház, amelyben rajta kívül más 
főbérlők is v-annak.

A járásbíróság és a törvényszék elutasította 
az orvosnőt keresetével, kártérítést sem Ítélt 
meg számára, az itélőtábl^ azonban mcgvál 
toztntta az alsófoku bíróságok Ítéletét s ki
mondotta, hogy az orvosnőnek a mtizeum- 
utcai bérhúzban

joga volt a tábláját kifüggeszteni a mert 
ezt gróf Károlyi László, a háztulajdonos 
nem engedte meg. havi 180 pengő kártérí

téssel tartozik.
Az ítélet indokolása szerint az orvosnő táb
lája valóban az egzisztenciájával van szoros 
kapcsolatban s miután a muzoum-ulcni ház 
valóban bérpalota, joga volt az orvosnőnek n 
Iáblót kifüggeszteni.
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A humanisztikus 
gimnázium hívei a 

kultuszminiszter ellen
Követelik a latin és görög nyelv 

tanítását
A Magyar Humanisztikus Gimnázium Hívei

nek Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta meg 
ez évi közgyűlését a Tudományos Akadémián 
Ggőrg Tibor államtitkár elnöklésével, aki 
megnyitó beszédében elmondotta, hogy a hu
manisztikus gimnázium híveinek

egyre nehezebb küzdelmet kell folytatntok 
azokkal az áramlatokkal szemben, amelyek 

ellenzik a humanisztikus képaést.
Frey Jenő titkári jelentése után Kaffay Sán

dor evangélikus püspök szólalt fel és hosszabb 
beszédben bírálta Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszternek a humanisztikus művelődés 
kérdéséiben elfoglalt álláspontját. Idézte a kul- 
tuszministzernek art a bejelentését, hogy 

a humanisztikus képzést esetleg meg is 
•emmlsitf. ?

Ezzel szemben Raffay követelte, hogy ■ 
klasszikus nyelvoktatás terén állítsák vissza a 
régi helyzetet és a reálgimnáziumba is vezes
sék a két klasszikus nyelv oktatását

A közgyűlés errevonatkozó kívánságát hatá
rozati javaslatba foglalta és a határozati ja
vaslatot a kultuszminiszter elé terjeszti.

A gyári munkás 
„gyógybora"

A főkapitányság különös éa érdekes kuni se 
lási ügyben indított nyomozást. Tudomására 
jutott ugyanis a hatóságoknak, hogy több fő
városi kisvendéglő és korcsma azzal a híresz
teléssel vonz helyiségeibe vendégeket hogy 
náluk csodálatosan ható gyógyborok kaphatók. 
A szóbelileg és röpcédulákkal is elterjesztett 
különös reklámok szerint a gyógy bor okban 
valami csodálatos szer van, amely

biztos gyógyulást boa a rákbetegség és a 
tfldővéra elles.

Miután a reklámok szerint a rendkivtffl 
gyógyboroknak megelőző hatásuk is van, aatl 
annyit jelent, hogy aki a csodaszerrel fűsze
rezett bort, sőt igen gyakran sört fogyasztja, 
az immunissá válik a rák és a tfldővésx kór
okozó bacillusaival sremben, a gyógybort és 
gyógysőrt mérő vendéglőkben meglehetősen 
föllendült a forgalom.

A rendőrség megindította az ügyben a vizs
gálatot és mindenekelőtt megállapította, hogy 
a gyógyborokat meglehetős drágán horták, for
galomba a vendéglősök, mert félliteres pa
lackért 12 pengőt számítottak fel a vendégeik
nek.

A főkapitányságon most már hozzáfogtak a 
gyógvborok eredetének és az egész kuruzslásí 
manővernek a felderítéséhez. A vendéglősöktől 
beszerzett információ szerint a gyógyborokat 
egy Novák János nevű téglagyári munkástól 
szerezték be a korcsmórosok. Novák János, 
aki Óbudán, a Lajos-utcában lakik, kihallga
tása során azt adta elő a rendőrségen, hogy 
évekkel ezelőtt rendkívül súlyos rákbetegség
ben szenvedett. Egy svájci orvostól kapott kü
lönleges gyógyszert, amit borba keverve kellett 
rendszeresen fogyasztania s amitől teljesén 
meg is gyógyuft. Amikor halálos betegségéből 
felépült, elhatározta, hogy

a csodaszert népszerű elleni és értékesíteni' 
lógja,

nagy mennyiségben hozatta a svájci orvos
professzor csodálatos gyógyszerét és abból ké
szítette a gyógybort, amely szerinte feltétlenül 
meggyógyítja a rákot és a tüdővészt. Arra 
vonatkozólag azonban, hogy ki az a svájci 
orvosprofesszor, aki neki rendszeresen szál
lítja a csodaszert, egyelőre nem tudott fclviló- 
gositást adni Novák János.

Vasárnap délelőtt a kuruzslással foglalkozó 
téglagyári munkás ellen megindult a rendőri 
eljárás. Lakásán házkutatást tartottak és meg
lehetős

nagy mennyiségben foglalták le a már el*  
szállításra váró győgybor lepecsételt pa

lackjait.
Lefoglaltak ezekből a titokzatos gyógy borokból 
nagyobb mennyiséget különböző kőbányai 
korcsmárosok helyiségeiben is és ezeket a pa
lackokat a kőbányai tisztiorvosi hivatalba szál- 
litottók. Hétfőn délelölt fogja a kerületi tiszti
orvos megvizsgálni a „csodálatos hatásuM 
gyógyborokat és a szakvéleményt a hétfői 
nap folyamán megküldik a főkapitányságnak.

Ettől a szakvéleménytől teszik függővé a ren
dőrségen, hogy milyen elbírálásban részeseik 
az óbudai téglagyári munkást, aki ellen eddig 
kuruzslás címén folyik nz eljárás

A Mrrke»»t6jéri is kiad ínért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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