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Tizenkilenc tüntetőt előállítottak a főkapitányságra
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X szociáldemokrata párt vasárnap délután 
tartotta a Petőfl-szobornál márciusi ünnepé
lyét, amelyen mintegy tízezer főnyi tömeg 
pett részt. Az ünnepélyen megjelentek a 
szocialista országgyűlési képviselők és a 
pártvezetőség tagjai. A Petőfi-szobor talap
zatára elhelyezték a párt vörősszalagos ko
szorúját a következő felírással: „A szabad
ság lánglelkü költőjének — a Magyar országi 
'Szociáldemokrata Párt".

Az ünnepély három óra előtt néhány perc
cel Pajor Rudolf párttitkár üdvözlő szavai
val kezdődött. Pajor Oszkár Petőfinek „Egy 
gondolat bánt engemet...“ cimü versét sza
valta eL Ezután a Munkás dalkar szocialista 
indulókat énekelt, majd pedig Peyer Károly 
lépett a szobor elölt felállított szószékre, 
hogy elmondja ünnepi beszédét

Az ünnepi beszéd
—• A magyar reakciós főurak — mondotta 

többek között Peyer Károly — 1849-ben azt 
javasolták a Habsburg kamarillának, hogy 
Magyarországot darabolják fel, mert a feldara
bolt Magyarországot könnyebb leigázni. 1849- 
ben tehát már meg akarták csinálni Trianont. 
A háború utáni összeomlás után ismét meg
nyilatkozott a 48 utáni bosszú. Milyen jó, hogy 
Petőfi ma már nem él, mert ha élne, rá is al
kalmaznák az uj sajtótörvény rendelkezéseit.

Lovasrendőr-attak oszlatja szét a tömeget
Peyer Károly beszéde után a szavalókórus 

egy Pelöfi-verset szavalt el, majd pedig a 
munkásdalárda éneke után Pajor Rudolf 
párttitkár berekesztette az ünnepélyt és a 
tömeget oszlásra szólította fel. A Petöfi-tér 
mellékutcáit és a korzót a rendőrség elzárta 
a tömeg elöl, amely *igy  csak a Ferenc Jó- 
zsef-rakparton vonulhatott el.

A hatalmas tömeg elvonulása meglehe
tősen lassún kezdődött és ekkor a tér 
sarkán álló lovasrcndőrszakasz belevág- 
talott a tömegbe, hogy gyorsabban meg

tisztíthassa a teret
’A rendőrattak természetesen nagy riadalmat 
'eltett.

Pcldl Gyula képviselő Izgatott hangon 
vonta felelősségre a téren Intézkedő 
Hepkc rcndőrfőfcliigyelől az attak miatt.

’A rendőrfö fel ügyelő visszautasította a szo
cialista képviselő felelősségre vonását és a 
lovasrendőrök csakhamar ismét felsorakoz
tak a tér sarkán. Ekkor már megnyitották a 
Piarista-utcát is a tömeg előtt, ahol azonban 
csak kisebb csoportokban engedték átvo
nulni az ünnepély hallgatóságát, hogy a Bel
város utcáin ne keletkezhessen tüntetés.

Nem sokkal a Petöfi-tér előtt történt lovas- 
rendőrattnk után izgalmas jelenetek játszód
tak le a Ferenc József-rakparlon, az Erzsé- 

Imi aligha tudna, mert honnan szedné azt a 
sok tízezer pengő kauciót, ami szükséges ah
hoz, hogy valaki írni tudjon. Az uj sajtótör
vény szerint az újságíráshoz nem ész, hanem 
pénz kell. De Petőfi nehezen találna kiadót is, 
mert nem akadna uj Heckenast, aki ki merné 
adni az uj Talpra magyart. Az uj sajtótörvény
ben Petőfi kapna egy Petöfl-szakaszt.

Peyer ezután uj márciusi tizenkét pontot 
szék felállítását, a nyolc órai munkaidő tőr
sajtószabadságot, a szervezkedési és gyüleke
zési szabadságot, általános titkos választói jo
got, tőrvény előtti egyenlőséget, teljes tansza
badságot. általános leszerelést, a kapitalista 
kizsákmányolás megszüntetését, a karlelck ár
drágításának és az áruuzsorának letörését, szo
ciális törvényeket, tisztességes munkabért, 
a munkanélküliség megszüntetését, az esküdt
szék felállítását, a nyolc Arai munkaidő tör
vénybe iktatását, a politikai üldözés megszün
tetését és az emigráció likvidálását, valamint 
népszavazást az államforma kérdésében.

— Ml nem búza alapon akarunk határokat 
kiigazítani, — folytatta beszédét Peyer — 
ml nem n búza árát féltjük, ml a népek 
önrendelkezési joga alapján nkarjuk a ha
tárok kiigazítását és nem féltjük a magyar 
nép gazdasági jólétét a határok kiigazí

tásától.
Szégyclni kell, hogy egy magyar főur részéről 
hangzott el a határkiigazitás ügyében olyan 
kijelentés, amelyért mi igazán nem rajongunk.

bethid alatt.
A tömeg, amelyet csak az Irányi-uteán 
át engedték a város felé vonulni. Ismét 
megtorpant és ekkor a lovasrendőrök 

megint belevágtattak a tömegbe.
A rendőrség rendcsináló munkáját egyes 
csoportok zavartkeltésre akarták felhasz
nálni.

viharos tüntetést rendeztek a rendőrök 
ellen és váratlanul egy követ hajítottak 
a rendőrök felé. A kő az egyik rendőr

tisztet mellén tulúlta.
A Belváros mellékutcáit is rendőrkordon 
zártu cl az ünnepély elvonuló közönsége elől, 
amely csak az Irányi-utcán haladhatott vé
gig. Az Irányi-utcában ismét kisebb incidens 
történt Az egyik csoport nem engedelmes
kedett a rendőrség felszólításának, mire két 
embert előállítottak a IV. kerületi kapitány
ságra. A Petőfi téren történt ellenszegülés 
miatt pedig ekkor már lm{ embert kisértek 
be a kapitányságra. Az Egyetem-téren a tö
meg egyik felét a Reáltanoda-utcán enged
ték tovább, a később jövőket pedig az Egye
tem-utcába irányították.

Az erélyes rendőri intézkedések ellenére 
a munkások néhány száz főnyi csoport
ja n Rákócvl-ufon folyfa’ta a felvonulást 

és zajos tüntetést rendezett

A Rókus-kórház előtt a rendőrség útját állta 
a felvonuló csoportnak, amelyet oszlásra 
szólitott fel.

A felszólításnak azonban itt Is többen 
ellene szegültek és a tüntetők közül hár
mat a VII. kerületi, nyolcat pedig a 
VIII. kerületi kapitányságra állítottak 

elő.
A tüntető mehet a Nemzeti Színháznál, 

ahol szintén nagyobb rendőri készültség tar
tózkodott, összevegyült az utcai járókelők
kel és néhány pillanattal később már har
sány kiláltozások hallatszottak:

— Éljen a szocializmus! Kenyeret és 
munkát!

A Blaha Lujza-téren elhelyezett lovas
rendőrök ekkor megkapták a parancsot a 
csoport feloszlatására. A tüntető csoport a 
lovasrendőrök clöl szélszaladt, de

később ismét összeállt és újból tüntetni 
kezdett.

Ekkor a zajongó csoportot a rendőrosztagok 
körülvették és igy sikerült a tömeget a mel
lékutcákba terelni és szétosztásra bírni. A 
rendőrség erélyes föllépése minden további 
utcai rendzavarást megakadályozott. Délután 
6 órakor a pesti utcákon már ismét a meg
szokott vasárnapi hangulat uralkodik.

A tüntetések során előállított tizenkilenc

Herrmann kereskedelmi miniszter 
felajánlotta lemondását

Bethlen miniszterelnök a lemondást elfogadta. — saját pártja 
ás minisztériuma buktatta meg a kereskedelmi minisztert

Beavatott politikai körökben ma már be
fejezett tényként beszélnek Hcrrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter távozásáról. 
Hetrmann Miksa bukásáról már hónapok 
óla hirek terjedtek cl és ezek a híresztelések 
különböző alkalmakból állandóan meg
ismétlődtek. Hcrrmann Miksa most már hó
napok óta gyöngélkedik és egészségi álla
pota hosszabb külföldi gyógykezelést igé
nyel. Egyrészt betegsége, másrészt külön
böző politikai okok is kényszerítik Herr- 
mann Miksa kereskedelmi minisztert a tá
vozásra. A kereskedővilág reprezentánsai 
már hónapok óta valóságos nyílt küzdel
met folytattak még a kormány tagjaival 
szemben is az iránt, hogy Hcrrmann Miksa 
távozását kiKényszeritsék. De Hcrrmann 
Miksa saját minisztériumában is megbu
kott, mikor / 

embert a kerületi kapitányságokon leigazol*  
látták és utcai közbotrányokozás címén 
megindítják, ellenük az eljárást.

Tizenkilenc előállítás
A különböző kerületi kapitányságokra előál

lított embereket az esti órákban átkisérték a 
főkapitányságra, ahol megkezdték kihallgatá
sukat.

A IV. kerületi kapitányságra előállított tünte
tők akik az Irányi-utcában rendeztek zajos je
leneteket, nyolcán vannak: Kubik László aszta
los, Lévai János vasesztergályos, Lindmaycr Jó
zsef szerelő, Müller Lajos nyomdai rajzoló, 
Pitzgcr Jenő esztergályos, Fritz József gyári
munkás, Larics János kifutó és György József 
ács. A Nemzeti Színháznál és a Rókus-kórház. 
körül lezajlott tüntetés nyolc szereplőjét: ötvös 
Károly szobafestőt, Bergcr István asztalost, Hay- 
den Jenő vaskereskedői, Róth József asztalost. 
Bárány Károly szabót, Steinberyer György kár
pitost, Vasvári János cipészt és Löu>y Pál gyári
munkást a VIII. kerületi kapitányságról szállí
tották a főkapitányságra. A VII. kerületi kapi
tányságról Rubin Lajos szabót, Tolnai László 
tanulót és Bazsó Károly szabót vitték a főkapi
tányságra. A Nemzeti Színháznál szétoszlatott 
tömeg egyik csoportja ugyanis a Itúkóczi-utou 
keresztül eljutott a Rottenbillcr-utcába, ahol

hangosan tüntetett és az Iuternaclonálét 
énekelte.

Ennek a csoportnak a szétoszlatása során fog- 
Iák el a rendőrök ezt n három tüntetőt. A főka
pitányságon a kihallgatások még a késő éjsza
kai órákban is tartanak.

szó nélkül tűrte el, hogy minisztériu
mának legfontosabb reszortjait elve

gyék a társminisztériumok.

Legutóbb a statisztikai hivatalt vették el a 
kereskedelmi minisztériumtól és helyezték 
út a miniszterelnökséghez. Ezt megelőzően 
is egész sereg fontos reszort-kérdés került 
át más minisztériumokhoz. így az export
ügyeket részben a pénzügyminisztérium, 
részben a földmivelésügyi minisztérium ha
táskörébe utalták ál. Hcrrmann Miksa 
úgyszólván tétlenül nézte, miként szorul 
egyre szükebbre a kereskedelmi miniszté
rium működési területe. Mint gépészmér
nök úgyszólván teljes kizárólagossággal az 
clcktrifikálási akció irányítására vetette rá 
magát és teljesen figyelmen kívül hagyott 
minden igazi kereskedelmi problémát.
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kzerint Herrmann Miksát a távozásáról 
szóló hirek kissé váratlanul érték, mert csak 
ősszel akarta dladni hivatalát. A kereske
delmi tárca költségvetését még Ő szerette 
volna a parlamentben képviselni. Mivel 
azonban már kormánypárti képviselők is 
egészen nyíltan követelték Hcrrmann Miksa 
távozását,

a kercAkedrlml miniszter formálisan 
felajánlotta lemondását Bethlen István 
gróf miniszterelnöknek, aki art el

fogadta.
Teljesen beavatott kormánykörökben úgy

Gál Jenőt Amerikába hiúja 
egy hangversenyiroda, hogy előadási 

tartson az Erdélyi porról
Gál Jenő egyelőre nem akar menni

Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedben ke
vés hünper iránt nyilvánult meg világszerte ak
kora érdeklődés, mint az Erdélyi-per iránt. Az 
egész müveit világ feszült figyelme fordult a 
modem élet sötét mélységei fele, amelyek meg- 
döbbentő vonalakban rajzolódtak ki a per fo
lyamán. A tárgyalások során valósággal lázban 
volt az egész külföldi sajtó, magának a nagy 
eseménynek színterén, Budapesten pedig egé
szen amerikaivá szélesítette a példátlan érdek
lődés a törvényszék komoly, szigorú kereteit. 
Általános volt a vélemény a per folyamán, hogy 
igy csak Amerikában tudnak érdeklődni egy 
szenzáció iránt. Amerika megérezte, hogy ez az 
ügy az óceánon túl volna megfelelő helyén és 
most jelentkezik, hogy — úgy, ahogy — kive
gye részét a szenzációból.

Ért bizonyítja az a levél, amelyet Erdélyi 
fíéla védőié, Gál Jenő dr- kapott most a tenge
ren túlról és amelyben

egy élelmes amerikai hangversenylroda 
erre kéri a védüt, hogy látogasson el Ame- 
Mba és tartson felolvasásokat az Erdélyi

ügyről.
4 hangversenyiroda az amerikai közönség 
óhajának tesz eleget, amennyiben — a levél 
szerint — napról napra emelkednek hangok a

A tömeggyilkos Reinitz Jakab, 
akit életfogytiglani kényszermunkára Ítéltek, 
perújítást kér és magyarországi nyomozással 
akarja bebizonyítani, hogy ártatlanul Ítélték el

Három esztendő óta lakója a nagyenyedi 
fegyhúznak Reinitz Jakab szatmári kereskedő, 
akinek bonyolult bűnügye hosszú időn át há
rom ország hatóságait foglalkoztatta.

Relnitzet. mint emlékezetes, tömcgggilkosság- 
gal vádolták. Néhány esztendővel ezelőtt több 
máramarosi és szatmári kereskedő titokzatos 
módon eltűnt. Hozzátartozóik csak annyit tud
tak mondoni, hogy az eltűnt emberek egy a 
felvidéki zsidók tipikus ruháját viselő, vörös
szakállas férfivel mentek cl, aki azzal nr ürügy
gyei hívta el őket, hogy a határszélen csem
pészárut ad el nekik. Hosszú nyomozás után a 
gyanú Reinitz Jakabra terelődött és letartóz
tatták. Reinitz Jakab ellen az volt a vád, hogy 
eteket

• kereskedőket a határszéli erdőbe csalta 
ott meggyilkolta és kirabolta őket

A szatmári kereskedő váltig tagadott, de a su-
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Inlormáltók a Hít/Si Napló munkatársát. 
hopv Hcrrmann Miksa lemondása mír fór 
máiban is megtörtént é» mép ezen a na
pon a hivatalos lap is kózli ezt.

K,. Utód kérdésében még nincs döntés. 
Két knmolv jelölt van kombinációban. Ar 
wrvlk Srtwéngí József báró, akit egyes kor
mánypárti képviselők szeretnének a minisz
térium élére állítani, viszont a párt nap
része tiltakozik az ellen, hogy ismét kívül- 
rt,t hozzanak epll emberi a miniszteri szik
be Ezeknek a képviselőknek Drehr Imre 
dr. népjóléti államtitkár a jelöltjük.

kazónsfo kóréból. omrlyrl- az Cffálpí-üjt; 
egyes fordulatai iráni érdeklődnek. Klubokban 
vitaesteket rendeznek, amelyen Erdélyi Béla és 
Forgács Anna tragikus házasságát tárgyaljak, 
orvosi körökben a veronál, a kokain és a zsine
gelés ad vitákra okot, sőt legújabban egy hírne
ves pszichológus is megszólalt egy előadás ke
retében, amelynek ez volt a címe: „Az Erdélyi
ágy lélektani háttere". Mindezek a helyi ma- 
gyarúzgatások azonban, ugylátszik. nem elégítik 
ki az amerikai publikumot .amely a nagy per 
szem- és fültanuira kiváncsi. Éppen ezért az 
amerikai hangversenyiroda megragadta az al
kalmat, hogy „amig az érdeklődés fart", lekösse 
egy egész előadás-sorozatra Erdélyi Béla védő
jét. A tervek szerint Gál Jenő Eszakamerika 
főbb metropolisaiban tartana előadásokat, igy 
feltétlenül New Yorkban, Washingtonban és az
után,, ha az idő engedi, még néhány szomszé
dos városban. A hangversenyiroda a költségek
kel nem törődik. Gál Jenőnek egészen tetszé
sére hízták a honorárium kérdését. Ugylátszik, 
az Erdélyi-ügy kitűnő üzlet lehet Amerikában...

Gál Jenő, akit ebben az ügyben megkérdez
tünk és megerősítette előttünk a meghívás hírét, 
kijelentette, hogy addig, amig az Erdélyi-pór 
a bíróság elölt fekszik, a pör szomorú fejezetei 
nem valók az előadói dobogóra ...

lyos bizonyítékok alapján a román bíróság 
életfogytiglani kényszermunkára ítélte.

Reinitz most a nagyenycdi fogházból levelet 
küldött dr. Glurgiu János kolozsvári ügyvédnek. 
A levélben megírta, hogy ártatlanul ítélték cl és 
perújítást kér.

A fegyházban száz oldalas memorandumot 
dolgozott Id

és ebben részletesen felsorolta a nyomozás sú
lyos hibáit és tévedéseit. Minden egyes vád
pontra vonatkozóan felsorolta a mentőadatokat 
és ennek alapján akarja bebizonyítani ártatlan
ságát. A memorandum főként olyan vonat
kozású bizonyítékokra tér ki, amelyeket Ma
gyarországon vezetendő nyomozással lehet pro- 
dtkálni. Giurgiu ügyvéd felkereste a fegyház
ban Reinitz Jakabot és átvette a memorandu
mot, amelynek alapján most folyamatba tette a 
perújítást.

CIPÓI

Elsőrendű- női fekete 
és barna jtánloscipó 
Elsőrendű, nőt fekete 
jiántoscipö lahkdlsiszcl 
Elsőrendű nőt barna 
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Drajqi pontos 
diuatcipó
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A verés mint — terápia
Érdekes csattanóval végződött e héten a 

budapesti törvényszéken egy régen húzódó 
válóper, amelyet V. Zsoltné, hevesmegyei 
földbirtokos felesége indított férje ellen 
azon a címen, hogy férje durván bánt vele, 
egy ízben megverte, sőt nem riadt vissza at
tól sem, hogy

a nyílt utcán arculfisse.
A házasságnak a férj hibájából való felbon
tását kérte.

A földbirtokoe azzal védekezett a bontó
kereset ellen, hogy felesége hisztériás, ö 
szerette és szereti most is az asszonyt, soha
sem volt durva vele szemben. Amit a fele
sége durvaságnak és tettlegességnek 
zclt, az

ér

éi-
csak terápia volt

ö ugyanis híres egyetemi tanároktól és 
ineorvos szakértőktől tanulta meg, hogy

aa idegesség és hisztéria ellen legjobb 
gyógymód a tettlegessé^.

Ezért, mikor az asszony ideges volt, rászólt, 
majd mikor az nem használt, megütötte.

A hatás Ilyenkor frappáns volt.
Az asszony azontúl jő ideig a legjobb fele
ségnek bizonyult. Más okból és máskor so
hasem bántotta feleségét.

A férj tagadásával szemben az asszony 
nem tudta vádjait perrendszerüen igazolni 
és igy már-már elvesztette perét, mikor vá
ratlanul maga a férj sietett segítségére és 
újabb szerelmével szemben is durvaságra 
ragadtatta magát.

A különélés alatt ugyanis a férj birtokán 
gazdíykodott. Kis idő múlva az egyik elbo-

Vasárnap hajnalban 4 órakor i> Bp 28—Ml. 
rendszámú luxusautó, amely búró Korányt 
Sándor egyetemi tanár tulajdona, gyors tempó
ban robogott a Gellérthegyi utón. Négy férfi 
ült a kocsiban, amelyet Pandl Sándor soffőr ve
zetett. A hajnali szürkületben

a robogó autó neklrohant egy szembejövő 
tejeskocslnak.

Az összeütközés olyan heves volt, hogy a tejes
kocsi tudja átalakította az autó csukott karos
szériáját. A következő percben hangos jajveszé
kelés és aegitségkiáltozás verte jel a Gellirt-rak- 
part hajnali csendjét. A közelben szolgálatot 
teljesítő rendőrörszem a mentőket hívta, akik 
hozzáfogtak a segítségnyújtáshoz.

öt sebesültet kellett bekOtünd.
Az autó utasai közül Kalózét Sándor múzeumi 
altiszt, aki a sőfTőr mellett ült, súlyosan meg
sebesült. A tejeskocsi rudja érte és koponya
alant törést és agyrázkódást szenvedett- Ugyan
csak súlyosan megsebesült Farkas Sándor ko
csis, aki a tcjcskocsi rudjáról zuhant le és fe
jét betörte az utca kövezetén. Az autó többi 
utasai: Zay Barnafiús szigorló orvos, Kiss József 
laboráns és Pandl Sándor sofTör könnyebb ter
mészetű sérüléseket szenvedtek. Kalózért és 
Farkast a Rókus-kőrházba szállították a meu- 
tők. a többieket pedig a helyszínen kötözték be. 
A rendőrség megállapította, hogy

Pandl gazdája engedelme nélkül ■ késő 
éjszakai órákban vette fel kocsijára a há

rom utast,
akikkel a balesetet megelőzően együtt matatott 
és ittas állapotban ült a kormánykerék mellé.

17- Diamvkivágott cipó 
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csájtott alkalmazóit felkereste budapesti la
kásán az asszonyt és a következőket közölté 
vele:

— Ha adatokra van szüksége a válóper
ben, forduljon a férje feltűnően szép iroda
kisasszonyához, aki nemrégen szintén

otthagyta durvasága miatt a földbirto
kost

Az asszony magándetektívvel felkutatta a! 
lányt, magához hivatta és az irodakisasszony; 
tényleg sok adatot szolgáltatott a földbirto
kos ellen. Elmondta, hogy a földbirtokos 
erőszakoskodott vele s mikor elérte célját 
durván, gorombán bánt vele. Elkeseredésé
ben felmondta állását, mire a földbirtokos

rázárlu a szoba ajtaját és heteken ke
resztül tartotta fogságban.

Végre az egyik gazdasági alkalmazott sza
badította ki s igv szökhetett meg a birtok
ról. ,

Az asszony nyomban felküldte a leányl 
ügyvédjéhez, aki viszont közjegyzőhöz sie
tett vele és ott jegyzőkönyvbe vették vallo
mását. A jegyzőkönyv másolatát azután el
küldték a férjnek és közölték vele, hogy azt 
a legközelebbi tárgyaláson

felolvastatják, sőt, ha kell, a leányt te 
kihallgatják.

Erre a férj azonnal beadvánnyal fordult á 
törvényszékhez,

visszavonta védekezését
és a válóper lefolytatása elé nem gördített 
többé akadályt. A törvényszék ezen a héten 
tényleg ki is mondotta a válást.

Pandl Sándort előállították a főkapitányságra 
és nz összeütközés ügyében megindították a
vizsgáin tót_______________________________

O A Magyar általános takarékpénztár rész- 
vénytársaság dr. Horváth Lipót elnök-vezérigaz
gató elnöklete alatt megtartott 47-ik rendes 
közgyűlése elhatározta,# hogy az 1928. üzletévro
osztalék fejében P 7 = Í4% (1927-ben P 6.50 —
13%) fizettessék 1929 március 10-tól kezdvu
Budapesten a társaság főpénztáránál, Trlestben, 
a Tríesti általános biztosító társulatnál (Assicu- 
rnzioni Generáli), vagy a Bánén Commercialo 
Tricstina-nál, Wienben az Alig, öslerr. Bodeu- 
Credit-Anstaltnál, Londonban a Lnzard Brothors
& Co. Ltd. cégnél és Nem-Yorkban a J. & W. 
Seligmann & Co. cégnél.

O A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt igazgató- 
sása megállapította ar 1928. évi zárószámada- 
t-okat és elhatározta, hogy a f .évi március hó 
22-ik napján egybehívandó rendes évi közgyű
lésnek részvényenkint P 3 50 osztalék kifizetését 
fogja indítványozni. Az igazgatóság továbbá 
felhatalmazást fog kérni a közgyűléstől, hogy 
egy általa megállapítandó dőpontban a társulat 
910.000 drb 30 pengő névértékű részvénye 5:1 
arányban 182.000 drb 150 pengő névértékű 
részvényre vonassák össze

O A Gscbwlndt-féle sírsz-. likőr- és nmigyár rfc 
iaazgatősftR# mcgJllapltotta az 1028. évi rárszámad 'sokat 
é*  elhatározta. hofty a folyó évi március hó 13-án egybe
hívandó rendes évi közayOl^s/n rébjvényenkéat 10 
l'ergó osztalék kifizetését fogja indítványozni.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank - Sehopper >. <»- 
RéMréuytérsnsác közgyűlése elhatározta, hogy a múlt 
üzletév| 327.941.13 pengő tiszta haszonból f. é. tftérehM 
. V'’/’1 kordódólcg részvényenként 13 százalékot, vagyis

P (a tavalyi 12 százalékkal, 6 1*  szemben) osztalékot fizet.

i
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Vasárnap délután betörésen 
tettenérték Abday Gusztáv 

volt különítményes tisztet

valóan bűnös utón szerzett órától. Mikor 
felmutatták előtte az órát, kijelentette, hogy 
véletlenül ejtette ki a zsebéből, mikor pe
dig megmotozták,

egy drótdarabból készült csipeszt talál
tak nála,

úgynevezett „riglihuzős“ be
kinyitni az ajtókat. Abday 
tagadott,

amilyennel az 
török szokták 
még ezután is

A rendőrség ugy rekonstruálta a betörést, 
hogy Abday bizonyára becsöngetett a lakás
ba, de miután a csengő nem szólt, senkisem 
jelentkezett, ezért azt hitte, hogy lakók nem 
tartózkodnak otthon. Higlihuzással kinyi
totta az ajtót, bement, felfeszitette az ebédlő
szekrényt és kivett belőle egy vaskazettát, 
amelyben Weigl dr. értéktárgyait tartotta.

Ezzel azonban nem elégedett meg, tovább 
akart kutatni, felgyújtotta a villanyt és be
lépett a szalonba, de erre a zajra már fel
riadt a pandagon alvó hírlapíró cs megza-

Vasárnap a késő esti órákban a Budáról 
Pestre igyekvő kirándulók a Svábhegy alján 
levő Sashegyi-uton döbbenetes esemény köz
pontjába kerültek. A Sashegyi-ut 55. számú 
ülla egyik ablakában megjelent egy férfi és 

gyors egymásutánban több puska, illetve

Betör! Weigl Géza hírlapíró lakásába és az álmából felriadt 
újságíró telfenerte

Vasárnap délután a kommun utáni zava
ros időknek az atrocitások korának egyik 
tokot szereplő alakja került a rendőrség 
kezére.

Abda! Gusztáv volt különítményes tisztet 
betörésen tetten érték és kalandor re- 
génybclllö izgalmas körülmények között 

elfogták.
Weigl Géza dr. hírlapíró lakásán történt 

a különös betörés. A hírlapíró a Koráll-utca 
31. sz. ház ötödik emeletén lakik. Ma délután 
családja eltávozott hazulról és Weigl Géza 
egyedül maradt a lakásban. Pihenni akart és 
ezért, hogy esetleges látogatói ne zavarják 
meg az előszoba villanycsengőjének nyelve 
mellé papírdarabot dugott, hogy a csengő ne 
szóljon, azután pijainára vetkőzve, lefeküdt 
a sezlonra. Pontosan hét óra volt, mikor 
Weigl Géza dr. hirtelen arra riadt fel, hogy 

a szomszédos ebédlőben ég a villany 
és a szalonban a szalontól egy-két lépés
nyire

egy ismeretlen idegen férfi ált
rA mély álmából felriadt hírlapíró nyomban 
arra gondolt, hogy betörő jár a lakásban és 
erélyesen rákiáltott.

— Kicsoda maga, mit keres itt!
Az ismeretlen látogató vad futással, kette

sével-hármasával ugorva a lépcsőfokokat, 
pillanatok alatt lejutott- az emeletről cs mire 
a lármára előkerült a házmester és a ház 
néhány lakója már

kijutott ax utcára.
rAz utcán pillanatok alatt nagyobb csoport
•verődött össze, hangosan kiabálták:

— Fogják meg, fogják meg.
A ház közelében szolgálatot teljesítő 3153. 

számú rendőrőrszem a kapu irányába kez
dett futni és szemközt találta magát egy ele
gánsan öltözött, lélekszakadva futó fiatal
emberrel. A rendőr nyomban látta, hogy ez 
az üldözött,

gáncsot vetett neki, elfogta
es mikor az odaérkező házmester elmon
dotta miről van szó, visszakisérte Weigl 
Géza lakásába. A fiatalember itt erélyesen 
tiltakozott a gyanúsítás ellen. A körülmények 
azonban ellene szóltak, mire a rendőr meg 
akarta kötözni, hogy a főkapitányságra 
vigye. A fiatalember azonban élénken til
takozott:

Hiábavaló volt azonban minden tiltako
zása a rendőr nem hagyta magát megfélem
líteni,

szijbillncset tett a kezére
és bevitte a főkapitányságra, ahol a központ 
ügyeletén megkezdték kihallgatását.

Közben újabb
érdekes fordulat következett be.

'A korállutcai házmesterhez bállitott egy fia
talember és aziránt érdeklődött, hogy mi 
történt. A házmester gyanúsnak tartotta a 
dolgot, arra gondolt, hogy a fiatalember az 
elfogott betörő bűntársa, rendőrt hivott, aki

■ kíváncsiskodót bevitte a főkapitány
ságra.

’Á fiatalember kétségbeesetten tiltakozott és 
elmondotta, hogy csak kíváncsisága sodorta 
a kellemetlen helyzetbe. Egy a környékben 
lakó urileánnyal volt moziban, azt kisérte 
íiaza és mikor a csődületet látta, pusztán kí
váncsiságból érdeklődött, hogy mi történt. 
Nyomban detektívek mentek az illető úri- 
leány lakására, aki igazolta a fiatalember 
állítását, mire elbocsátották.

Ezalatt a főkapitányságon izgalmas ese
mények játszódtak le. Mig az elfogott fiatal 
ember kihallgatására várakozott

hirtelen rosszullétet szimulált
és kérte, hogy engedjék ki a mellékhelyi
ségbe, ahonnan néhány perc múlva vissza
tért. Mikor a nacionáléját felvették, leg
nagyobb meglepetésre kiderült, hogy Abdái 
Gusztáv a neve, volt színész, aki a kommun 
•utáni időkben mint főhadnagy különítmé
nyes tiszt volt és a Brittániások csapatjában 
szolgált. A konszolidáció helyreállítása után 
is különféle zajos botrányokkal kapcsolat
ban szerepelt a neve a nyilvánosság előtt 
Abdái Gusztáv kihallgatása során felhábo- 
frodást szinlelve tiltakozott a gyanúsítás él
tén. Azt állította, hogy véletlenül járt a Ko- 
ráU-utcában, mikor hallotta, hogy a házból 
kiszaladó emberek azt kiáltozzák, hogy 
♦.fogják mcg“, egy alakot látott szaladni, ő 
is el akarta fogni, ezért futni kezdett és a 
tendör a futó betörő helyett véletlenül öt 
fogta el. Mig a kihallgatása tartott, a rend- ! 
őrtisztviselő utasítására rendőrök mentek 
la mellékhelyiségbe, amelyet átkutattak, , 
mert gyanúsnak találták, hogy Abday miéri 
Volt künn.

Mikor a helyiséget átkutatták, legnagyobb
Ineglepetésre

egy aranyóra került elő a vlzvczctő 
csészéből.

Biztosnak látszott, hogy Abday Gusztáv rej
tette ej*  mert szabadulni akart a nyih án-

varia a betörőt munkájában. A paskazettát 
meg is találták az első emeleti lépcsőházban, 
ahol menekülés közben eldobta.

A késő éjszakai óráig tartó kihallgatása 
során újabb súlyos bizonyítékot produkál
lak ellene. Az a rendőr, aki elfogta, miután 
megírta jelentését, visszatért őrhelyére és 
útközben pontosan azon a helyen,

ahol Abday Gusztávot elfogta, a földön 
egy feszitővasal talált, amelyet biztosan 

Abday dobott cl.
A rendőr ezt a feszilővasat azonnal bevitte 
a főkapitányságra, ahol megmutatták Ahány
nak. A fiatalember most már nem tagadha
tott tovább, megtört és

beismerte, hogy ő követte cl a betörést 
Abday Gusztávot beismerő vallomása után a 
rendőrség őrizetbe vette és tovább folytatják 
kihallgatását.

Az utóbbi időben a Koráll-utca környékén 
már több hasonló módon elkövetett betörés 
történt. A betörők minden esetben olyan he
lyeken jártak, ahol a lakók nem tartózkod
tak otthon. A rendőrség valószínűnek tartja, 

,hogy Abday résztvett ezekben a betörések
ben és egy jól szervezett betörötársasághoz 
tartozik.

A főkapitányságon folyik a vizsgálat, hogy 
tisztázzák Abday Gusztávnak viselt dolgait 
és megállapítsák, milyen cselekményeket kö
vetett el az elmúlt időkben az egykor hírhedt 
különítményes tiszt, aki kalandos élet ulán 
jutott a rendőrség őrizetes cellájába.

revolverlövést adott le az utcára a járó
kelők közé.

Merő véletlen, hogy egyetlen golyó sem ta
lált és senki sem sérült meg. Az utcán haladó 
járókelők — főleg hazafelé igyekvő kirán
dulók — derniedlcn álltak meg az úttest

Sortiizet zúdított villája abla 
kából a járókelőkre

Két rendőr fegyverezte le a lövöldöző Javadalml tisztet

pályázatunkra sokezer pályamunka érkezett. Ezek
nek feldolgozásával március 25-ií? elkészülni nem 
tudunk, kénytelenek vagyunk ezért az eafeel— 
meny KáKárcleféséí ójsriíás 10»a-e 
lkalaszfaná.

A pályázaton ennek következtében vészi- 
vettetnek mé(i míndaxclc, akik 1929. 
március k© 31-á# j»álváx&íukaf k©x~ 
xáftkk juffafják. A pályadijakat április hó 
11-én főpénztárunknál visszavonhatatlanul ki fog
juk fizetni.

A pályázat tárgya: Rövid (10—15 szóból 
álló) jelmondat, amely a (©zzysjgm; előnyeire 
mutat reá.
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szélén, abban a hiszemben, hogy valamilyen 
tragikus esemény történt a sötét villában. 
Néhány perc múlva rendőr termett a hely
színen, aki határozott lépésekkel a villa irá
nyába tartott.

— Senklsc közeledjen, mert lelövöm! 
kiáltotta ekkor az ismeretlen férfi a villa 
emeleti ablakából és a következő pillanat
ban

vjabh oortüz zudult a járókelők felé, 
akik ijedten menekültek a puskagolyóit 
elől. Az őrszemes rendőr sipjelzésére csak
hamar egy másik rendőr érkezett a hely
színre. A két rendőr a ........
csúszva megközelítette a villa egyik mellék
bejáróját s óvatosan, halk léptekkel beosont 
a silla nyitva levő helyiségébe, ahol meg
találták a vakmerő lövöldöző férfit. Az 
puskát kapott fel, amint észrevette a szobá
jába lépő kardot rántó rendőröket, a fegy
vert azonban, minthogy töltetlen volt, 

elsütni nem tudta s Igy a két rendőr az 
Ismeretlen lövöldözőre vetette magát, 
akit megkötözve szállítottak be a fő

kapitányságra.
Olt kiderült, hogy az illető Kis Ernő 42 
éves nyugalmazott javadal ml őrtiszt, aki 
tettét teljesen illuminált állapotban követte 
el, úgyhogy kihallgatni a késő éjszakai órá
kig nem lehetett. A sashegyi-uti villában 
Kis Ernő szobájában

három vadászpnskát, három karabélyt 
és négy revolvert találtak a rendőrök, 

amit elkobozlak. A vizsgálat megindult.

sötétben hason-

Megszökött a biinper 
koronatanúja, 

ak t a felmentett vádlott helyett 
a bűn eJkövctésévelgyanusitanak

A kecskeméti rendőrségen Dcne József, 
Lázár János ottani földbirtokos kertésze fel
jelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik :í 
földbirtokos gazdaságában betörést kísérel
tek meg. Dcne elmondotta, hogy éjféltájban 
hangos kutyaugatásra lett figyelmes s az 
ablakon kinézve látta, hogy a földbirtokos 
villájának ablakából két alak mászik ki, akik 
hatalmas batyukat cipeltek. Üldözőbe vette 
őket, mire az egyik eldobta a batyut, mig á 
másik revolvert szegzett a kertészre.

Dulakodás támadt köztük,

a fegyver Ls elsült,

de a golyó célt tévesztett.
/k kertész előadása alapján a rendőrség 

megindította a nyomozást és ennek 
a kecskeméti vasúti állomáson 
Czibolya Imre állástalan pincért, 
sitették Denévcl, aki

nyomban felismerte benne a 
állítólagos revolveres tettesét.

j Gzibolyát erre letartóztatták s e héten szán- 
, ilékos emberölés bűntettének kísérlete és be- 
; töréses lopás miatt a vádlottak padjára ke
rült.

A törvényszéki tárgyaláson azonban érde
kes fordulat történt az ügyben. Dcne József*  
a bünper koronatanúja nem jelent meg a 
tárgyaláson és Lázár János földbirtokos be- 

• jelentette, hogy Dcne mikor az idézést ki- 
j kézbesitelték számúra

j eltűnt a birtokról
azóta nem adott magáról életjelt. A füldbir-

I tokos annak a gyanújának adott kifejezést, 
hogy az egész rcvolvercs betörési históriát 
maga a kertész eszelte ki.

Czibolyút, aki alibit is igazolt, erre fel
mentetlek. A kecskeméti rendőrség mos| 

I uj nyomozást rendelt el az ügyben és min
denekelőtt Dcne Józsefet igyekszik élőkért- 

I teni,

során 
elfogták 
Szembc-

betörés

selyemszerű fényű, tökéletesen mosható, 
szmét nem engedi, 

napon, fényben, világosságban nem fakul, 
nem gyúródik, tartós, olcsó.

CrdAbertfeft*  S&m. F. és Fsai R..-T
Budapest, 510.
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A részvét impozáns megnyilatkozása 
mellett temették el vasárnap délelőtt 

Kaszab Aladárt
Óriási tömeg kisérte utolsó aljára a pesti izraelita hitközség elhunyt elnökét

pedig dr. Gábor 
Sándor h. főtitkár 
a szertartáson. A 
képviseletében Be
nt Országos Ipar-

A részvét impozáns, bcnsöségteljes megnyilat
kozása melleit, hatalmas tömeg kisérte vasár
nap délelőtt utolsó útjára a pesti izraelita hit
község elhunyt elnökét, Ko«rob Aladár gyáros, 
udvari tanácsost, az ismertnevü emberbarátot. 
Tizenegy órára tűzték ki a gyászszertartás 
megkezdését a dohányutcai Izr templomban, 
de már tiz órakor

feketéllett a templom környéke az egybe- 
gyűli sokaságtól, azoktól, akik megjelentek, 
hogy a magyar zsidóság nagy halottját 

utolsó Htjára kísérjék.
Egymásután érkeztek a templomba a társadal
mi és a zsidó felekezeti közélet előkelőségei. 
Tizenegy órakor már zsúfolásig megtelt a ha
talmas templom, melynek oltára elölt négv 
óriási égő kandeláber közepette, magas kata- 
fáikon helyezték cl a gyászlepcllct bevont érc
koporsót.

A gyászszertartáson a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter képviseletében dr. Tóth István 
h. államtitkár, a kultuszminisztérium képvi- 
Beleiében dr. Gcrlóczy Károly miniszteri taná
csos jelent meg. Vass József népjóléti minisz
tert, — aki nz elhalálozás Alkalmából meleg
hangú levelet intézett a gyászoló családhoz, — 
dr. Dréhr Imre népjóléti minisztériumi állam
titkár, Budapest székesfővárost, — amely a 
ravaltalra hatalmas koszorúi helyezett, — dr. 
Buzálh János alpolgármester képviselte. A 
gyászszertartáson dr. Glücksthal Samu és dr. 
Hajdú M arc el elnökhelyettessel az élén testüle
tileg résztvett a pesti izraelita hitközség elöljá
rói kara, a tisztviselői kur 
Gyula főtitkár és dr. Eppler 
vezetése mellett jelent meg 
kereskedelmi és iparkamara 
latlry Artúr, Székács Antal, 
egyesület képviseletében Tolnay Kornél, Haus- 
wlrth Ödön, Dalnoky-Kovács Jenő és Gömöri 
Elek igazgatók, a Kereskedelmi Csarnok részé
ről báró Madarassy-Beck Gyula és Halasi- 
Fischer Ödön, uz Országos Izraelita Iroda kép
viseletében báró Kohner Adolf és dr Eulenburg 
Salamon udv. tan. vettek részt a temetésen, 
amelyen megjelent a Pesti Chevra Kadisa teljes 
elöljárói és tisztviselői kara élén Arányi Ignác 
elöljáró.

A társadalmi éa a felekezeti élet kitűnőségei 
közül ott láttuk a gyászszertartáson dr. fíipka 
Ferenc főpolgármestert. Baracs Marcell, Bár- 
czy István, fíródy Ernő, Rassay Károly, Sán
dor Pál. Désl Géza. Fábián Béla, Gál Jenő és 
Fakots József országgyűlési képviselőket, Vészt 
József és Vtda Jenő felsőházi tagot, Balogh 
Jenő ny. igazságflgymlnisztert, a Magyar Tudo
mányos Akadémia főtitkárát, báró Balás György 
táborszernagyot, Mró somorJay Ltikaslch Géza 
nltábnmagyot, sióagárdi Zöld Márton vezérőr
nagyot, Andréka Károly fókapitányhelyctlest, 
Bödg Tivadar ny. polgármestert. Az Angol-Ma
gyar Bank Igazgatósága részéről, — melynek az 
elhunyt Igazgatósági tagja volt, — gróf Károlyi 
Imre elnök, Kálmán Henrik vezérigazgató fa dr. 
Láng Lajos főügyész jelenlek meg. A Zsidókór
ház és a Kaszab Aladár és Józsa poliklinika or
vosi kara dr. Alapy Henrik igazgató-főorvos ve
zetésével fűteni meg a gyászszertartáson, ame
lyen feljegyeztük, még dr. fasz Bemál egyetemi 
tanár, dr. Pollacsek Elemér főorvos, báró 
Kohner Vili, Erdős Dezső, Párkány Frigyes, 
Belch Samu kormány-főtanácsosok neveit.

ura

Pontban tizenegy órakor a kórua énekével 
kezdődött meg a gyászszertartás. Llnetzkt Bor
nál fökántor gyászdala után <!r. Hevest Simon 
főrabbi lépett a koporsó mellett emelt gyász
fátyollal bevont emelvényre.

— Kaszab Aladár hittestvérünk — mondotta 
gyAszbeszédébcn a főrabbi, -- csodálatos egyé
niség volt, rendkívüli jelenség, aki alkotó mun
kára volt hivatva,

amellyel a magyar haza érdekelt szolgálta.
— Amit tett, csodálatosan mély és kristály

tiszta forrásból mentette: önmagából, sajátos 
lényéből.

Nem magának alkotott: mindig a köz, a 
haza, a jótékonyság oltárának áldozott s 
előtte mindig egy eél lebegett, ar Isten ne

vének megszentelése.
A főrabbi nagyhatású gytaxbeazéde után új

ból felhangzott a kórus éneke és a pesti izrae
lita hitközség elöljárói váltakra emelve a ko
porsót, a cserkészek sorfala között lassú lépés
ben megindultak a templomból kifelé » a temp
lom előtti térségen emelt magas katafalkra he
lyezték a koporsót, amely előtt dr. Glücksthal 
Samu felsőházi tag, a posti izraelita hitközség 
elnökhelyettese, a pesti izraelita hitközség dől- 
j ár óság n, képviselőtestülete, tisztviselői és al
kalmazottai nevében búcsúzott a halottól.

— Kaszab Aladár — mondotta —
elindult megpihenni és álmodni arról, ami 
nem adatott meg neki az életben: látni 
hazája ujjáépBlését, hazája jobb sorsát, fe
lek eve te tagjainak fokozottabb megbecsfilé- 
nét, elindult álmodni egy jobb Jövőről, sze

gény bazája régi fényéről.

Háromszor letartóztatták és szabad 
lábra helyezték egy rejtélyes ügy 

gyanúsítottját
A vizsgálatot eredménytelenül fejezték be

Az a bűnügy. amely most ismét beteken ke-1 
resztül foglalkoztatta a cseh hatóságokat, ez
úttal is eredménytelenül zárult le és ezzel 

megoldatlan maradt ai utóbbi esztendők 
egyik legrejtélyesebb bűnügye.

Az előzmények három esztendőre nyúlnak 
vissza. Ennyi ideig kutattak, nyomoztak ebben 
a különös bűnügyben, mig most ismét lezárult 
a vizsgálat — eredmény nélkül.

Három évvel ezelőtt, 1926. végén óriási fel
tűnést éa meglepetést keltett Léván, hogy

e*j  eiőkető pozsonyi származású urlesalád 
25 éves leánya: Norgancr Zseni zongora

művésznő ellünk
Annyit azonnal is kétségtelenül megállapítot
tak, hogy öngyilkosság nem történt. Norgancr 
Zserej eltűnése után a hatóságok

letartóztatták Korcsmanek Sándort, 
egy valamikor dúsgazdag nagykereskedő 27 
éves flát. Korcsmanek a város egyik legérdeke
sebb figurája volt: alacsony, gnőmszerü alak,

A búcsúztató beszéd elhangzása után a teme
tési menet, élőn díszruhái lovasrondörőkkel, 
megindult a Keropísi-temetö felé. Gyalogos- és 
lovasrendőrök s cserkészek tartották fám az 
útvonalon a rendet. A kocsi- és a villamosfor
galom mindenütt megállt, amerre a hatlovas 
halotlaskocsit kisérik, impozáns többerer főnyi 
temetési menet elhaladt.

A Dohány-utcán és végig a Bákőci-ulon, ame
lyen

gyászfátyollal bevont égő gázlámpák 
jelezték a télles napsütésben, hogy nagy embert 
temetnek, a gyalogjárókon is mindenütt sürü 
sorokban állt a közönség, valóságos kordont 
vonva az úttest két oldalán, amint a többezer 
főnyi gyúszincuet arra elhaladt. Egy órára járt 
az idő, amidőn a Kerepesi-uti temetőbe érke
zett a halottasmenet. A gyászszertartáBl terem
ben Abrahdmsohn Manó fökántor vezetésével 
felhangzott a gyászda], majd Hevesi Simon fő
rabbi megható szavai után Kohner Adplf báró, 
a magyar zsidóság nevében vett érzékeny bú
csút az elhunyttól, majd Arányi Ignác, a Pesti 
Chevra Kadisa elöljárósága, Székács Antal, a 
Budapesti Kereskedelmi Iparkamara, az 
Országos Iparegyesület és a Magyar Kereskedel
mi Csarnok, dr. Baracs Marcellné pedig a Ma
gyar Izraelita Nőegylelak Országos Szövetsége 
nevében búcsúzott Kaszab Aladártól.

A nyitott sir szélén dr. Fleger Jenő gyöngyö
si főrabbi vett kegyeletei szavakkal búcsút Ka
szab Aladártól Gyöngyös szülöttjétől, azután 
elhantolták a koporsót s pár perc után a frissen 
ásóit sir már ott domborodott, két másik sír
domb Vázsongi Vilmos és Heitat Ferenc Buda
pest volt főpolgármesterének sirhantja közölt.

akiről rejtélyes dolgokat suttogtak tf adásban. 
Arról beszélték ezek a suttogások, hogy Korcs- 
manek nagyszerűen ért a hipnózishoz s állan
dóan az okkult tudományok foglalkoztatják. 
Arról is tudtak, hogy Korcsmanek az utóbbi 
hónapokban állandóan együtt volt Norganer 
Zsenivel s

valósággal hatalmában tartotta a kis 
gnómszerü ember a feltűnően csinos, fiatal 

leányt,
aki teljesen szakított társaságával s teljes viaz- 
szavonultságban élt Koresmanekkel való meg
ismerkedése után,

A letartóztatás nagy megdöbbenést keltett a 
városban s még nagyobb volt a meglepetés, 
amikor kiderült, hogy súlyos gyanuokokat pro
dukált a nyomozás arra, hogy a leányt Korcs
manek megölte és holttestét elrejtette.

Hónapokon keresetül tartó vizsgálati fogság 
után Korcsmanek ügyében váratlan fordulat 
történt:

• fiatalembert szabadlábra helyoaiék a 
megszüntették ellene a vizsgálatot, 

mert nem volt bebizonyítható, hogy résm le
hetne a leány eltűnésében, vagy megölésében. 
Alighogy szabadlábra helyezték s a vizsgálatot 
megszüntették ellene,

■jabk bizonyítékok alapján lefartóctat- 
tatták Kopcsmanek Sándort.

Közben pedig Budapesten, egész Romániában. 
Ausztriában és Csehországban hiába keresték 
„ eltűnt leányt. A másodszori letartóztatás után 
u eredménytelen maradt a nyomozás,

Korcsmancket újból el kellett bocsátani, 
mert az ellene emelt gyanuokok összeomlottak’ 
A meghurcolt, összetört ember ezután Párizsba 
költözött, Ahonnan közel 3 évi tartózkodás után 
most tért haza Lévára, ahol

alighogy, megérkezett, újból letartóztatták, 
de rövidesen újból szabadlábra helyezték, 

a nyomozást pedig most végérvényesen befe
jezték az ügyben. Norganer Zseni eltűnése pe
dig, — amelyről egész legendák és regényeid 
keltek szárnyra a Felvidéken, — ugylátszik 
örök rejtély marad.

A Pesti Chevra Kadlsa eldljárósáta yálnaatmá- 
nya és képviselőtestülete mélységes fájdalommal 
jelenti, hogy

Kaszab Már
•dv. t*n.  ár

a Fmtt ív. HitkSiséfi nanydrdoni riafta.
Chevra Kadlsánk kiváló válsnztniánrt »Wa. 

fclekearte tartavának szentelt áldásos ÓMa 81-fk 
évében március 15-én elhalálozott.

A megdlcsóült férfid szent elhatámcM Mm- 
lelkű hitével és erős akarattal szolgálta hitközsé
günk és felekezetűnk ügyeit Működése alatt oda
adással munkálkodott Chevra Kadlsánk sirat 
ügyeiben és szeretettel ápolta a testvért viszonyt 
hitközségünk éa Chevra Kadlsánk között.
Emlékét hűséges kegyelettel togfnk megértett
Temetése f. évi március hő 17-4n vasárnap, 

d. e. 11 órakor volt a dohónyutcai templomból, 
ahonnan a kercpesiuti temetőbe kísértük és az 
ottlevó családi sírhelyére temettük.

Legyen áldott emlflkeaetef
Budapest, 1919. évi márdns havában.

A Kaszab-féle csavar- és vaaárugyár 
részvénytársaság Igazgatósága és lel- 
ügyelő-bizottsága a mélységes gyát*  fáj
dalmával jelenti, hogy 

méltóságos

au kir. udvari tanácsos,
I h vállalat alapító ja és Igazgatóságának 
elnöke, a vállalatnak szentelt harminchét 
évi fáradhatatlan, s áldásos munkásság 
után ez év március hó 15-én elhunyt

Nemes tevékenysége messze túl, saár- 
nyalta vállalatunk kereteit és elhunyta 
az egész magyar közgazdaságnak fájdal- 
más vesztesége.

Drága halottunknak a nemes munká
ban elfáradt, hült tetemét sz év március 
17-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kisér
tük a Dohány-utcai izr. templomból 
utolsó útjára a kerepcsiúti izr. temetőbe 
s ott az örök nyugalom sírjába he
lyeztük.

Nevével összeforrott szelleme élni fog 
vállalatunkban, s ragyogó egyéniségének 
áldásos emlékét szivünkbe zárjuk.

Budapest. 1920 március 17.

Kaszab Aladámé, szöt. Wclsskopf Jóssá, a maga és egész csa
ládja nevében fájdalomtól megtörtén tudatja, hogy áldottszívű férje, 
házasélcténck boldogító társa,

Mély megilletődésse!, a fájdalomtól a föld porába sújtva jelent
jük, hogy hitközségünk és felekezeti életünk vezére, a legmelegebb 
szívű emberbarát,

Kaszab Aladár
áldásos élete Öl ik és házassága 35-ik évében, az isteni Gondviselés 
fájdalmas végzéséből, március hó 15-én elhunyt.

Szíve szeretettel dobogott értünk és mindenért, ami nemes és 
szép volt.

Drága halottunkat március hó 17-én, vasárnap délelőtt 11 óra
kor temettük. A dohányutcai templomból kísértük utolsó útjára, a 
kerepeslúti temetőbe,

Budapesten, 1929 március hó 17-én.

özv. Bamberger Mihályné, 
Kaszab Gyula, 

özv. Frledmann Józsefné, 
Szántó Menyhértné, 

Knszab Zoltán, 
Kaszab Elemér 

testvérei,

özv. Kaszab Sománé, 
Kaszab Gyuláné, 

Dttre Vilmos és neje, sz. Weiss- 
kopf Margit, 

Szántó Menyhért, 
Popper Hugó és neje, sz. Weiss- 

kopf Lujza, 
Kaszab Zoltánné, 
Kaszab Elemérné 

sógorai és sógornők
valamint unokaöccse! és húgai. 

Bészvétlátogatások mellőzését kérjük.

mfltóságM

Kaszab Hladár
m. kir. udvari tanácsos úr, 

a Pesti Izr. Hitközség nagyérdemű elnöke,

a Mindenható kifürkészhetetlen akaratából, folyó hó 15-én, váratlanul 
elhunyt.

Alkotásban és munkában telt el a rövid esztendő, mióta hitköz
ségünk kormányát avatott kezeibe vette. Híveink bizalma, meleg 
szeretete s a község reménykedése vették körül törekvéseiben. Nagy 
lelkének minden elgondolása, nemes szivének minden dobbanása a 
hazájáé, felekezetéé és hitközségéé volt Érettük feláldozta a legdrá
gábbat: önmagát. És most, hogy megszűnt dobogni az a szív, amely 
csak szeretni tudott, a mi szivünk csak zokogni tud és csöndes meg
adással viseli a Végzet által reánk mért csapást

A megboldogultat felekezetűnk és hitközségünk halottjaként 
dohányutcai templomunkban ravataloztuk fel. A gyászszertartás a 
dohányuccai templomban f. hó 17-én, vasárnap délelőtt II órakor 
vette kezdetét és az onnan Vsl2 órakor induló menetben kisértük a 
megboldogultat utolsó útjára, a kerepeslúti izr. temetőbe.

Budapesten, 1929 március 17-én.

, A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága, 
választmánya és kép viselő testületé.
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Szenzációs fordulat 
a Bőser ügyben

90 ember ellen elkészült a vizsgálati indítvány 
sa héten megkezdi a ki hallgatásokat a vizsgálóbíró

A Röser-iskola botránya nem ért véget 
Bzoknak a letartóztatásoknak sorozatával, 
amelyet a rendőrség annakidején foganato
sított. Mint emlékezetes Hőser igazgatón, 
Bader Miksa helyettesigazgatón kivül a fő
kapitányság előzetes letartóztatásba helyezte 
az iskola több tanárát is. A letartóztatások 
után a legkülönbözőbb híreket kolportálták 
arról, hogy

milyen eljárás indul azok ellen is, akik
ről megállapítható, hogy hamis Rüser- 
érettségi bizonyítvánnyal szereztek ál
lást, teremtettek exiszteuciát maguknak.

Később azután, amikor az érettségi hamisí
tási botrány vádlottjai már a? ügyészség fog
házában voltak, olyan hírek kerültek forga
lomba, hogy a régebbi Röser-érettségik 
ügyét nem bolygatják s az eljárás meg sem 
indul meg ebben az üggben.

A ftöser-botrány legérdekesebb részéről: 
arról, hogy mi történik a hamis érettségivel 
rendelkezők ezreivel, semmiféle konkrét 
megbízható hir nem került tehát eddig a 
nyilvánosság elé. A Hétfői Napló informá
ciói szerint most azután döntés történt eb
ben az ügyben is: mint értesülünk

a vizsgálóbíró 99 olyan ember ellen 
készített vizsgálati indítványt, akik an
nak Idején ilyen fiktív Röscr-maturával 

helyezkedtek el állásukban.
A 90 ember közölt igen sok előkelő állású 
lisztviselő van s olyan hivatalok tisztviselői 
Is szerepelnek köztűk. amelyekről aligha 
hitték eddig, hogy hamis Röscr-bizonyitvá- 
nyos magasállásu tisztviselői is lennének 
ezeknek a hivataloknak.

A vizsgálóbíró ezen a héten kezdi meg 
ennek a 90 embernek a kihallgatását, 

amely nem csekély meglepetést jelent majd, 
ha publikussá válnak a kihallgatott gyanú
sítottak nevei is.

A 90 vizsgálati indítvánnyal azonban nem 
fejeződött még be a vizsgálóbíró munkája, 
mert még 60 hamis Röser-érettségi kivizsgá
lásainak feladata vár a vizsgálóbíróra.

összesen ugyanis 150 darab hamisított 
bizonyítvány ügyében indult egyelőre 

nyomozás
s most, hogy 90-ben már vizsgálati indít
ványt hoztak, a többi 60 kivizsgálásához 
kezdenek hozzá az ügyészségen és törvény
széken.

* második részletét, nemcsak nem vállalta a 
hamis tanuzást, hanem

fel is jelentette az asszonyt.

Az egri törvényszék szombaton tárgyalta 
a hatvani postarablás bűnügyének ezt a 
szenzációs epilógusát. A fűtárgyalást Gál- 
bory József, az egri törvényszék elnöke ve
zette. Az asszony a fogadott tanukhoz irt 
levelek felmutatására sem ismerte be bűnös
ségét. A bíróság az öt óra hosszat tartó tár
gyalás után Krausz Lászlónál hamis tanu
zásra való rábírás büntette miatt

három és félévi {egyházra Kellé.
Érdekes az ítélet indokolása is, amely elis
meri, hogy a vádló*  t asszonyt a bűncselek
mény elkövetésében nemes szándék: férjé
nek megmentése vezette.

Krausz Lászlóné felebbezett nz Ítélet ellen.

Őszre marad a sajtóreform

Scitovszky kijelenti: ez évben választ Budapest

csíMadétojást

Ma döntenek a Vásárpénzíár tőke
emeléséről és a Rákosi-szoborról

A fővárt*  tizenkettes bizottsága ma dél
előtt ülést tart, amelyen folytatja a Vásár
pénztár vitás ügyeinek tárgyalását. A tizen
kettes bizottság mai ülésének a napirendjén 
két tárgy szerepel,

as egyik a Vásárpénztár és a Községi 
Takarék viszonyának a megállapítása, a 

másik a Vásárpénztár tőkeemelése.
[A tizenkettes bizottság legutóbbi ülésén is 
ezt a két kérdést tárgyalták, anélkül azon
ban, hogy döntést hozhattak volna. Különö
sen a Vásárpénztár tőkeemelése körül voltak 
fcagy viták. A tanácsi javaslat ugy szól, hogy 
a Vásdrpénztár négy millió pengőre emeli 
jel alaptőkéjét, ezzel szemben a baloldali 
'pártok csak kisebb mértékű tőkeemeléshez

hajlandók hozzájárulni. A Vásárpénztár je
lenlegi alaptőkéje mindössze ötszázezer 
pengő,

ezt a nagyarányú tőkeemelést az adonyi 
bérletgazdasággal kapcsolatosan fölme
rült deficit fedezése teszi szükségessé. 
Ez a deficit több mint egy millió pengő.
A városházán egyébként ma délelőtt 
ülést tart a főváros képzőművészeti bi

zottsága 18,
amelynek napirendjén egész sereg művészeti 
kérdés szerepel. A napirend első pontja

a Rákosl-szoborbizottság megalakítása.

A bizottsági ülésen természetesen szóbakerül 
a Rákosi-szobor elhelyezésének a kérdése is.

A képviselőház ma délelőtt folytatja a köz
igazgatási reformról szóló törvényjavaslat tár
gyalását. A vármegyei reform vitája most már 
harmadik bele fart anélkül, hogy közeli befeje
zésére lehetne számítani. Minthogy pedig e bé
len megkezdődik a képviselőház húsvéti szü
nete, erősen megrövidül a parlament munka
ideje. Illetékes helyen, ahol a képviselőház 
munkarendjének alakulása iránt érdeklődtünk, 
közölték a Hétfői Napló munkatársával, hogy a 
közigazgatási reform vitájának elhúzódása miatt 

aligha lehet szó arról, hogy a sajtóreform 
niég a nyári szünet elölt tető alá kerül

hessen.
A közigazgatási reform tető alá hozatala után 
a képviselőház a különleges házadómentesség
ről szóló törvényjavaslatot veszi tárgyalás alá. 
A ház ad ómen tess égi javaslat vitája előrelátha
tóan igen rövid lesz, amennyiben országos ér
dek az, hogy tavasszal az építkezések minél In
tenzivebb mértékben megindulhassanak. Az 
építkezési tevékenységet a liázadómcntességl 
törvény hatékonyan fogja fellendíteni, ami egy
ben munkaalkalmak teremtését is Jelenti. Éppen 
ezért az ellenzéki pártok a javaslatot minden 
vita nélkül fogják átengedni. Az idő előrehala
dottsága miatt ezután feltétlenül a költségvetés 
tárgyalása kerül napirendre. A költségvetés vi
tája május közepéig tarthat, úgyhogy a nyárt

szünetig már csak egy nagyobb törvényjavaslatot 
hozhat a képviselőház tető alá. Két javaslatról 
lehet szó. Az egyik a fővárosi reform, a másik 
az uj sajtótörvény. E két javaslat közül a kor
mány a fővárosi reform tető alá hozatalát tartja! 
sürgősebbnek.

Scltovszky Béla bciügyniinlazter,
akit ebben az ügyben megkérdeztünk a követ*  
kezüket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Én a magam részéről erősen sürgetem az 
uj fővárosi törvény megalkotását és remélem 
is, hogy ezt a törvényt még a nyári szünet előtt 
tető alá hozhatom. Sürgeti a reform törvény
erőre emelését az a körülmény is, hogy ez éu 
végén a meghosszabbított fővárosi mandátumok 
hatálya is lejár, téhát módot kell adni arra, 
hogy ez év őszén meg lehessen tartani az uj 
községi választásokat. Én ugy látom a helyze
tet, hogy

a. fővárosi reformból még a nyári szünet 
előtt törvény lesi és még ez évben megtart
hatjuk a budapesti községi választásokat.
A belügyminiszter tehát sietteti a fővárosi re-t 

form megalkotását, ebben az esetben pedig nem 
marad Idő a sajtóreform letárgyalására. Beava
tott kormánypárti körökben is ugy tudják, hogy 
I a sajlóreform őszre marad.

Frakkos pesti zsebmetszők 
milliárdos lopása a berlini 

Kroll Theaterben
A hatvani postarabló feleségét 
három és félévi fegyházra ítélték 
hamis tanuzásra való rábírásért

Eger, március 18.
Még 1924 nyarán történt, hogy Hatvan

ban egy éjszaka feltörték a postahivatalt és 
elrabolták a több mint egymilliárd koronát 
tartalmazó pénzes csomagot, amely a hat

vani köztisztviselők egyhavi fizetése volt. A 
nyomozás hosszú időn út eredmény nélkül 
folyt, a hatvani postahivatal akkori főnöke 
pedig az eset fölötti elkeseredésében

főbelőtte magát.

Már ugy látszott, hogy a milliárdos posta
rablás tettese örökre elkerüli az igazságszol
gáltatás sújtó kezét, amikor — két évvel a 
cselekmény elkövetése után — az egri rend
őrségen Krausz István székesfehérvári gép
lakatos bejelentette, hogy a hatvani posta
rabló nem más, mint az ö bátyja: Krausz 
László egri géplakatos és cséplőgéptulajdo
nos. A Horváth Gyula dr. egri rendőrtaná
csos irányilásával megindított uj nyomozás 
meghozta a kellő bizonyítékokat is. A bíró
ság a nagy vagyonának eredetét igazolni 
nem tudó Krausz Lászlót

a postarablásért tíz évi fegyházra Ítélte, 
felesége pedig orgazdaság miatt kisebb fog
házbüntetést kapott.

Krausz Lászlóné azóta mindent elkövetett, 
hogy férjél a börtönből kiszabadítsa. Tanu
kat szerzett, akikre hivatkozva, perújrafel
vételért folyamodott A perujrafelvételi ké
relmet a bíróság elutasította, ellenben az el
járás során olyan dolgok pattantak ki, ame
lyeknek következtében Krausz Lászlóitól

hamis tanuzásra való rábírás miatt
vád alá helyezték. Kisült ugyanis, hogy 
Krausz Lászlóné

húsz harminc millió koronás jutalmak 
lgé résé vei

olyan tanukat Igyekezett szerezni, akik a 
postarnblás éjszakájára férjének alibijét 
igazolják. Két ilyen fogadott tanú eleinte 
kötélnek is állt, később azonban, amikor

nem kapta meg a kialkudott előlegnek

IA világhírű |
eredeti müncheni q

Salvatersör
évszázadok óta a földkerekség n 

leg'obb itala |

A berlini rendőrigazgatóság átiratban ér
tesítette a magyar hatóságokat, hogy a né
met fővárosban elfoglak egy budapesti 
származású veszedelmes zsebtolvajt, akinek 
előéletére vonatkozóan felvilágosítást kér
nek.

Néhány nappal ezelőtt a berlini Kroll 
Theater előadásán megjelent egy Berlinben 
időző amerikai milliárdos a leányával. Az 
egyik földszinti páholyban foglaltak helyet. 
.4 nézőtéren mindenki megbámulta az ame
rikai miss nyakán ragyogó csodálatosan 
szép gyöngysort. A szomszéd páholyban 

három frakkos fiatalember
foglnll helyet Az előadás végén, mikor a 
közönség már kifelé cgyekezelt, a tolongás
ban a három fiatalember az amerikai ur és 
a leánya mellé került a páholy folyósón. 
Ekkor segítette fel a folyosón, közvetlenül 
a páholyuk ajtaja mellett a páholynyilogn- 
tónő az amerikai hölgy bundáját. Ebben a 
pillanatban egyik fiatalember mintha vélet
lenül történt volna,

közeiébe férkőzött a leánynak,
aki megérezte, hogy megrántja a bundáját. 
Azt hitte azonban, hogy ez csak n sürgés
forgásban véletlenül történt. Annál nagyobb

volt azonban a megdöbbenése, mikor kifel? 
menet észrevette, hogy

vagyont érő gyöngysora eltűnt 
Lármát csapott, előkerültek az ügyeletes 
rendőrök, okik az amerikai kisasszony elő
adásából nyomban arra gondoltak, hogy & 
páholyfolyosón lökdösődő fiatalemberek kö
vették el a lopást. Kiállták a szinház kijá
ratát és a frakkos fiatalemberek közül 
egyet sikerült elfogni, akiben az amerikai 
leány felismerte azt, aki a folyosón közvet
len közelébe férkőzött. A fiatalembert nyom
ban megmotozták és

és az inge alá süllyesztve megtalálták a 
milliárdos értékű gyöngysort.

A rendőrigazgatóságra vitték, ahol kiderülj 
hogy Wagner Jenő a neve, budapesti zseb
metsző. Bevallotta, hogy két társával együtt' 
előre tervezték a vakmerő lopást. Megtud*  
tik, hogy az amerikai milliárdos és leánya 
estére színházba mennek. Kibérelték a mel
lettük lévő páholyt, hogy a gyanút eltereljék 
magukról, elegánsan felöltöztek, frakkot 
húzlak és igy követték el a lopást. Beis*  
merő vallomása ellenére azonban kél tár
sát nem akarta megnevezni. Wagnert Ictaf*  
tóztatták és a Moabit fogházába szállilották<
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Sárospatakon. 
Gróf Ktebels- 
eredeti tervétől 
21-ikén reggel

kulluszmlntezter
Sátoraljaújhelyről jelentik: 
berg Kunó kultuszminiszter 
eltéröleg csütörtökön, e hó 
érkezik Sárospatakra, n magyar Cambridge 
felépítésére szánt terület megtekintésére.

— Szeles idő várható, éjjeli faggyal. A 
budapesti Mtkeorologiai Intézet vasárnap 
egyelőre továbbra is éjjeli fagyot jelez és 
igy egyelőre a vórva-várl tavaszi Időre kilá
tás még nincsen. A még mindig hűvös idő
járást uz Európában uralkodó újabb hideg 
légáramlatok okozzák, amelyet csak nap
palra tud a minderősebben sütő nap egv 
kissé folmclegitcni. Tekintettel arra, hogy 
az időjárás még bizonytalan ideig szelesnek 
látszik és nz éjszakai fagy megszűnésére kö
zeli kilátás nincsen, árvízveszélytől tartani 
nem kell, sőt mindvnlőszinfibbnck látszik, 
hocv az időjárás szerencsés alakulása kö 1 
vetkrztóbm komolyabb árvlzveszcddem ' 
Magyarországon elkerülhető lesz. Az időjó- , 
rászól különben vasárnap n Mcteorologiai . 
Intézet a következő prognózist adta ki; 
Állandóan derült idő várható, éjjeli faggyal, 
megélénkülő szelekkel, később változás való
színű.

— Az Erzsébet Népakadémia ünnepi közgyű
lése. Ax Erzsébet Népakadémia vasárnap dél
előtt ünnepi közgyűlést tartott abból az alka
lomból, hogy a népnkadémia a Szentkirályi-utca 
7. szám nlnlli saját épületébe költözött, llosvay 
Lajos dr. elnöki megnyitójában vázolta a nép
akadémia múltját, utána Széni Arrrcxzfíné, 
Nyegre Rózái költeményeket szavalt, majd Be- 
vihigua-Rorsody Béla, n hadtörténelmi muzeum 
adjunktusa tartott a Dórcr-családrói és a 
nürnbergi magyar hétről előadást.

— Díszjelvényt knptnk h Magyar Turista 
Egyesület alapító tngjul. A A!agyar Turista 
Egyesület vasárnap a régi képviselőit/: x üléster
mében dlazguülést tartott. Cholnoky Jenő dr. 
elnöki megnyitója után Zsemberg Gyula dr. be
számolt n Magyar Turista Egyesillet elmnlt 4® 
esztendejéről. Ezután egész sereg társadalmi és 
sportintézmények kiküldötte üdvözölte nz 
egyesületet, majd Cholnoky Jenő egy-egy dísz
jelvényt nyújtott át ax nlnpitó tagoknak.

— Árad a Znia. Zalaegerszegről jelentik: 
’Az utóbbi napok olvadása következtében a 
Zala veszedelmesen inegduzzadt. Zalnszcnt- 
győrgvön ma reggel 8 és 10 óra között har- 

, mlne centiméterrel nőtt a vízállás, az andrás- 
hidni hídnál pedig nagy jégtorlasz állja út
ját n víz lefolyásának. BÖdi Zoltán alispán . 
intézkedett a jégtorlasz cltnkarilása iránt. 
Zalaegerszeg határában a földek nagyrészt7! , 
elöntötte a víz, de a várost nem fenyegeti 
veszély.

— A pórisai magyarság márciusi ünnep
sége. Párizsból jelentik: A párizsi magyar
ság szép ünnepéllyel hódolt ma a márciusi , 
nnpok emlékezetének. Az ünnepély szent
misével kezdődött, amelyet Sarlay Géza, a 
magyar kolónia lelkésze celebrált. Az ünnep
ségen megjelent nz egész párizsi mngyarság. 
többek között Villant Frigyes báró követ, 
valamint flevesy Pál genfi miniszterrezidens. 
A szentmise után a Magyar Ház disztenné*  
ben ünnepi lakoma volt.

— Mária román királynő lálngntása Foch 
taaranllnúl. Párizsi tudósitőnk jelenti: Mária 
román királynő, Ilona hercegnő kíséretében , 
ma reggel Párizsba érkezett, ahol megláto
gatta a beteg Foch marsallt. Este Salnt- 
fíriacba érkezett, ahonnan rövid tartózko
dásra Spanyolországba szándékozik utazni. 

Korma Jenő az Országos ügyvédotthon 
elnöke. Vasárnap délelőtt tartotta Nguldszl 
János dr. elnöklete alatt az Országos Cgy- 
védotlhon Egyesület az ügyvédi Kamara ; 
Rzákházábnn czidei tisztújító közgyűlését, 
melyen Faludy .Tenő dr. ügy-vezvtő igazgatő 
beterjesztette a{ elmúlt év zárszámadását és 
Jelentését, majd betegségére való tekintettel 
lemondott tisztségéről. Ezután a választáso
kul ejtették inog és elnökké egyhangúlag , 
Kozma Jenő országgyűlési képviselőt, Szabó 
Imre dr. fővárosi főügyészt, filcíclimann La
jost és Oppler Emilt alclnökökkó választat
ták meg. Kozma Jenő, Gleichmann Lajos és | 
Bakonyi Pál felszólalása után a közgyűlés ( 
véget ért.

— A „Törekvés" szerenádja József főher- 
rrgneh. A „Törekvés" Dal-. Zene- és önkép
ró Egylet kiváló dalárdája József főherceg • 
ö királyi fenségének, mint az egylet örökös 
disrrlRökének tiszteletére névünnepe alkal
mával zenekarának lampiones kísérete mel
lett nm. hétfőn este 8 órakor a föhercegi 
paleta erkélyr alatt szerenádot ad. Az üd
vözlő besrédel Gyenes Kálmán MÁV igargn- 
tóvtgl osztályfőnök, ax egylet tiszteletbeli el
nöke far^a. i

A botilcyoilnisrtérlmn fordltóosrtályának i 
uj kirendeltsége. A magyar kir. Beliigyminisx- 
tórium elnöki ferdilA osztálya ax ügyfél-farga- i 
lom kényelmére és köanvebh MianyelitósAra a 
IV., Muzeum körút 39 11. emelet A. (Telefen: 
850-11. antamnln) IV számú klrendelts.tg<’l ■ 
(felvevő helyet) láteMtell A ferdité esztálv 1 
egész nspan ál elvállal hitelesítendő és egyéb i 

majAojellegii — tnrditásel.al is bAmiclv I 
nyetrrAI — bármely neylvra hatóságilag szabi- 1 
iyozett. Mérsékelt ÁijsraLáa alapján. '

— Aa •iwóg«i TórMiduIoaiblztosltó fatércl I 
MibkvA tea«i, hagy n bvlegálloMdmybán levő 1 
birt«nH«Hak HssAre f évi a,inain, hó Il ik 
tmpjmAI kandiéira ismét dél órától II óráig 1 
fizott ki az esedékes késraénr.segély elírt. Fel- I 
hívja tehát nr Intézet »■ összes hetcgállrnnány- 
han levő s ké«rrórvs"gélri»cn részesülő biztosi 
toliakat, hngy sególy.ikér’ a betegségi Igazolvá
nyon feltüntetett esedékességi napon d. e. 8 és 1 
11 óra között jelenikfizxenck. jf-

A zavaesasüan rósztvatt diám elvesztik fdidvOMt
Madrid, március 17. 

madridi egyetemet rendelettel 1030. 
‘ v dé

kánt és az Igazgatási titkárokat hivataluk
tól felmentenék és helyükbe királyi biztos- 
sógot neveztek ki, amely azokat a tanáro
kat és diákokat, akiket felelősség nem ter
hel, ismét vissza fogja helyezni jogaikba.

A király dekrétumokat irt alá, amelyek 
ötnek kivételével vnlnmennyi egyetemen és 
főiskolán n hallgatókat a beiratás elveszté
sével és vizsgáik későbbre helyezésével bün-

A
október haváig bezártóu. A rektort, a

— A robogó vonat elgázolt és * Berettyó fo
lyóba dobott egy budapesti ügynököt. A gyomai 
csendőrsfgel vasárnap reggel érlcsilctték, hogy 
u Berettyó vasúti l>id alatt a parton egy Össze- 
roncsolt holttestet talállak. A nyomozás első 
percében a csendőrök bűntényt sejtettek, de ké
sőbb kiderült, hogy nz összeroncsolt férfi Réti 
Andor budapesti ügynök, aki néhány nap óta 
n környéken tartózkodott és szombaton este 
Mezöturról gyalog sietett Gyomára, útközben 
azonban a bereltyói vasúti hídon a robogó vo
nat utolérte, amelynek mozdonya elkapta, kezét, 
lábát és a fejét összeroncsolta és azután a Be
rettyó folyóba taszította. A szerencsétlen ember 
holttestét n nyomni hullaházba szállították.

—■ Letartóztatták kél régen elkövetett gyil
kosság gyanúsítottjait Zalaegerszegről jelentik: 
Még 1919-ben Kemenesalja községben rejtélyes 
köriüményelc között meghalt Hauptmann 
György’ jómódú gazdalcgény, akinek a holt
testét a község határában találták meg. öt 
évvel később egy mezei kutban találták meg 
Sebő György kemencsaljai parasztlcgény holt
testét. A legénynél nagyobb összegű pénz volt 
és a csendőrség megállapította, hogy Sebő 
György gyilkosság áldozata lett. A legszorgo
sabb kutatás sem derítette fel egyik gyilkos
ság tettesét sem. Moll azután a budapesti fö- 
Icapitílnyságra bejelentés érkezett Páli Sándor 
budapesti kőműves és felesége, valamint Bö- 
röc Imre pesterzsébeti lakos és felesége ellen, 
akiket a kemencsaljai kettős gyilkossággal hoz
lak összefüggésbe. A két házaspárt lekisérték 
Zalaegerszegre, ahol mind a négyen tagadták a 
terhűkre rótt bűncselekményeket, de mivel sú
lyai gyanuokok merültek fel ellenük, a két há
zaspárt átklsérlék a szombathelyi ügyészségre.

ROUKY TWKNTM
A ROYAL ORFEUMBAN!
—■ Vasárnap robbantották a Rongy vá

páink jegét. A szeszélyes Rongyva-patak, 
melyet a békeszerződésben hajózható folyó- 
nak nyilvánítottuk, a csehek késlekedése 
folytán még szabályozatlan és a sátoralja
újhelyieket állandóan árvízveszéllyel fenye
geti. Különösen nagy ez az árvízveszély 
néhány nap óta és éppen ezért most szom
baton megkezdték o befagyott patak jegé
nek robbantását. A robbantást vasárnap nz 
esti órákig folytatták és sikerült a patak 
jégtábláit Sátoraljaújhely körül annyira 
robbantani, hogy a patak vize a jég alatt 
jelentékenyen leapadt és igy n várost a le
folytatott sikeres robbantások után árvíz- 
veszedelem egyelőre nem fenyegeti.

JOSEPIIIkK BAKER
A IMITÁL •RFEVMBAM
— Bcnzinrobbanús két sebesülttel. Tamás 

István rendőrőrmester felesége, vasárnap 
délelőtt egy festéke*  edényt melegített az 
Etele-tér 1. számú házban lévő lakásának 
tűzhelyén. A festékesedényt forró tűzhelyre 
állitotla és hogy a festéket feloldja benzint 
öntött be. A benzin felrobbant és a felcsapó 
lángoktól meggyulladt Tamásai ruhája. A 
házban lakd Farkas Antal egyetemi hallgató 
berohant a lakásba és segítségére sietett, de 
közben snját ruhája is lángot fogott. A ze- 
rcncsétlenül járt Tamás Istvánná is a meg- 
mentisire siető egyetemi hallgató borzalma
san össxeőgtek. Végül is a ház többi lakóinak 
sikerült eloltani n tüzet. Értesítették a men
tőket, akik mindkét sebesültet az Uj Szent 
János-kórházba szállitatták.

ROCKT TWINÍS
A n<HAL OBFEEMBANi
— Vasárnap Gyónta községben hárman kísé

rellek meg öngyilkosságot. Emödl Gyula 25 
éves gyomai gazdálkodó szerelmi bánatában re
volverével mellbelőtte magát. Ugyancsak vasár
nap reggel kísérelt meg öngyilkosságot Pataki 
Istvánná 06 éves földmüvesnsszony, aki bezárt 
lakásában felakasztotta magát. Mire rátaláltak 
meghalt. Kovács András gazdálkodó szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka gyulai lakásán 
marólugoldntot ivott. Tettének oka ismeretlen. 
A szerencsétlen embert súlyos sérülésével a 
gyűlni közkórházba szállították.

— Szántó György: Bábel tornya. A latárjárás- 
kornheli magyarság pompás regénye a „Bábel 
tornya". Szántó György sajátságos, egyéni meg
látással, lebilincselő formában, igaz stihismflvé- 
szettcl vetíti elénk újonnan megjelent könyvé
ben a tatárjárás korszakát és a problémái, nme
ivel a magyarságra a latárdulás jelentett. Izzó 
őserővel vonultatja tel elöltünk a történelmi 
korszakot minden érdekességével, eseményével 

■ íö üM. A rendkívüli perspektívát feltáró, kltfl- 
• ocn megirt regényt, miként Szántó György 
lábbi nagysikerű munkáiét is a Dante könyv- 
kiadó vállnlnt adta ki Ízléses, klállitásbnn.

lelik meg.
17.Hendaye, március

A madridi egyetemnek több mint tiz ta
nára határozottan elhárított magától min
den felelősséget a kormányintézkedések 
esetleges következményeiért. A rendőrség 
bevonulása az egyetemekre igen kellemet
lenül érinti a tanárok jórészét.

Jimcnez-Asua madridi egyetemi tanárt 
bezárták. Hir szerint dr. Recasenst, az or
vosi egyetem dékánját szintén letartóz
tatták.

— Kedden Indul tovább Nanklng felé a kínai 
repülő. Mint ismeretei, pénteken délben a má
tyásföldi repülőtérre érkezett saját repülőgépén 
Ven Lin Csen kínai repülő Krisztián Johansen 
dán pilóta kíséretében. Ven Ltn Csen, aki egy 
most szervezkedő nankingi repülővállalat élén 
áll, sportgépén repül Hamburgból Nankingba, 
hogy egy Európa—kínai közvetlen Icgiösszeköt- 
tcíés lehetőségét tanulmányozza. Azért szállt le 
Budapesten, mert nincsen engedélye a Jugo
szlávia felelt való átrepüli sre és ezt a buda 
pesti dán főkonzul utján akarja megszerezni, 
aki a kínai érdekeket is képviseli. A fökonzul 
érintkezésbe lépett a jugoszláv követséggel és 
a belgrádi minisztériummal és valószínű, hogy 
az engedélyt a hétfői nap folyamán megkap
ják. Ebben az, esetben kedden reggel startolnak. 
hogy a Balkánon, Kisázsián, Perzsián és In
dián keresztül Nankingba repüljenek. Az exo- 
likus vendég dán kísérőjével autón bejárta a 
fővárost és megtekintette Budapest nevezetes
ségeit.

— Simon Böskét akarta látni és kiesett a 
gyorsvonat ablakán. Győrből jelentik: Ax 
elmúlt hét csütörtökjén egy ismeretlen fia
talembert szállítottak a vasútállomásról a 
győri közkórházba súlyos agyrázkódással 
és koponyaalapi tőréssel. A fiatalember 
ugyanazon a vonalon utazott, mint a haza
térő Miss Európa. Minden áron meg akarta 
közelíteni Simon Böske fülkéjét, minthogy, 
azonban III. osztályra váltott jegyei, nem 
tudott bejutni Simon Böske szakaszába. A 
fiatalember ezen úgy próbált segíteni, hogy 
Icbocsálolta az ablakot és azon kihajolva 
próbált belek inteni Simon Bőikének szom
szédos fülkéjébe. Mialatt kihajolt. Lében- 
szentmiklós község közelében egyensúlyát 
vesztette, kiesett a teljes sebességgel robogó 
gyorsvonatból és eszméletlenül terült el a 
földön. Nyomban meghúzták a vészfékei és 
a fiatalembert ugyanazzal a vonattal Győrbe 
hozták. Személyazonosságát még nem tud
ták megállapítani, mert semmiféle igazoló 
irat nem votl nála, állapota pedig olyan vál
ságos, hogy eddig nem lehetett kihallgatni.

ROCKY TWINiS
A ROTAU ORFEUMBAN

Sarok csiszoló 
valamint egyéb cipőgyár! segédmunkás Rür- 

>ő»on felvétetik, lYIIW Cipőipar, OlzeUa-ut 53

.IOSEPBINIE BAKER 
A ROYALORFEUMBAN
— összedőlt egy épület a Kálvária-utcá

ban. A vasárnapra virradó éjszaka a Kálvá
ria-utca 16. számú házban különös szeren
csétlenség történt. A ház udvarán egy kisebb 
épület áll és ennek fala éjjel három órakor 
megrepedt. Ebben a kis épületben Matkovlts 
József házfelügyelő lakott családjával és 
amikor észrevette, hogy az épület fala repe
dezik, családjával együtt elhagyta az épüle
tet. Néhány perccel később az egész épület 
hatalmas robajjal összeomlott. Szerencsére 
a házfelügyelő még idejekorán észrevette a 
falrepedést, ennek köszönhető, hogy a külö-

KOCKA TWINS
ARfiYALORFEUMBAN
— Testvérei után való bánatában fel

akasztotta magát. A testvéri szeretetnek 
szinte regénybe illő tanujelét adta Tamás 
János szarvasi gazdálkodó István nevű fia, 
aki nz elmúlt influenzajárvány alkalmával 
öt testvérét vesztette el. István ettől az idő
től fogva búskomorságba esett és szombat
ról vasárnapra virradó hajnaion édesapjá
nak istállójában felakasztotta magát. Mire 
rátaláltak, a szerencsétlen fin már kiszen
vedett.

—■ Felakasztotta magát a volt szarvasi Jegyző. 
Cztnkoczky Pál, volt szarvasi számügyi jegyző, 
vasárnap reggel édesanyja házának padlásán 
felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már meg
halt. Tettét gyógyíthatatlan betegsége miatt kö
vette el.

— Elfoglak egy lelkiismeretlen soffőrt, aki 
gázolás után elmenekült. Ma délután a Hun- 
gária-uton egy robogó taxi elütötte Konkoly 
Gábort postakocsist, akit a mentők súlyos álla
potban vittek kórházba. A gázold autó meg
állás nélkül tovább robogott. A közelben szol
gálatot teljesítő Pál István rendőr saját maga 
kezdett nyomozni és egy, a gázolás helyén talált 
cédula alapján elindulva elfogta Pénzes I. taxi- 
soffőrt, akiről kiderült, hogy ő vezette a gázoló 
autót. Pénzest előállították a kapitányságra.

__ Nrgyventagn oliw» orvoslársaság érkezik 
Budapestre. A budapesti Rockefelier-intézet 
vezetősége vasárnap Rómából értesítést kapott, 
mely szerint e hét közepén,, szerdán vagy csü
törtökön negyventaga olasz orvos-professzo
rokból álló társaság érkezik Budapestre. Az 
olasz orvos-professzorok Budapesten megte
kintik a Budapesten működő Rockefeller-aia- 
pitvány munkásságát, mindazokat ax intézete
ket, amelyeknek létesítésében, vagy fejlesztésé
ben a négy év óta működő Rockefelier-alapit- 
ványnak része volt és egyben azokat ax intéz
kedéseket, amelyeket a magyar egészségügy a 
malária-betegség leküzdésére tett. A vasárnapi 
napon intézkedés történt az olasz orvostudósok 
megfelelő fogadtatására.

Ami a férfiakat 
legjobban érdekli

Hn kevés pénzért elegánsan akar rnházkodnü 
keresse fel László Sándor férflszabómeater ki
tűnő hírnevű férfiszabóüzletét, Rákóczi út 50, 
ahol saját műhelyében készít rendelésre, mér- 
tek után, többszöri próbával, elegáns férfiöltö
nyöket háromféle árban: 80, 90 és 100 pen
gőért, a legdivatosabb finom szövetekből. Min-’ 
den darab a cégfönök irányítása és ellenőrzési 
mellett készül a legtökéletesebb kiállításban és 
legdivatosabb szabásban. Szövetmintákat és 
mértékvételhez utasítást vidékre bérmentvd 
küld. Felhívjuk L olvasóink figyelmét eseti 
harminc év óta fennálló cégre.

— Serlegavntó ünnepség SAtoralJanfbelym*  
Mint Sátoraljaújhelyről jelentik, fényes keretek} 
közt folyt le az ottani Nemzeti Kaszinóban a 
Kossuth-serlegavató ünnepség, amelynek aorán 
Kiss Gábor igazgató mondott avató bes sédet, 
Orbán Kálmán dr. polgármester a díszvacsorán 
a kormányzóra, dr. Szirmay István vármegyei 
főügyész pedig a honvédségre emelte poharát.

— Nem kétséges, hogy az uj m. kir. osxtóly-
sorsjáték sorsjegyei épp úgy, mint ax utolsó 
években, mindig rövid idő alatt ismét teljesen 
elkelnek. Aki tehát részt akar venni ax uj aor»- 
látékban, biztosítson magának sorsjegyet már a 
legközelebbi napokban. ,

JOSEPHINE BAKER 
A ROAAI, ORFEUMBAN

JOSEPHINE BAKER 
A HOYAL ORFEUMBAN
— Sikkasztott a tisztviselők Jóléti alapjá

ból a pénztáros. Kalapos Sándor banktiszt
viselő ellen néhány nappal ezelőtt sikkasz
tás miatt feljelentést teltek a főkapitány
ságon. Kalapos az egyik fővárosi nagybank 
tisztviselőinek segitőalnpjának a pénztárosa 
voll és ebben n minőségében nagyobb össze
get kezelt. Nemrégiben elszámolásra szólí
tották fel és ennek során kiderült, hogy a 
rábízott pénzből húszezer pengőt saját cél
faira fordított, mire feljelentést tettek el
lene. A feljelentés alapján előállították a 
főkapitányságra és sikkasztás büntette miatt 
előzetes letartóztatásba helyezték.

BOCK1 TWINÍS
A ItOl'AL ORFEUMBAN
— Mindenkinek Jogában áll meggyőződni ar

ról, hogy a Salamander Cipő Rt. magyar fiók
telepei, az egész világon elsőrendűnek elismert 
cipői számos cikksorozatának árát husvét előtt 
lényegesen leszállította Ezzel ez az exccllcns 
cég a nagyközönség azon rétegeit Is megnyerte 
vevőiül, akik eddig n magasabb ámivó mellett 
nem járhatlak gnranciálit Stdamandcr-cipőben. 
Saját Érdiekében figyelje tehát a lapunk más he
lyén feltüntetett Safamander-közlcmétiyt.

Megóvás nénzkölcsönnel
HREITEELD szűcs. VAci-u. 21. AuL 887-27.

Bankbmokóttetórtuk Allah olosó kamattal

— Agyonsujtotta a villanyáram. Békéscsabai 
tudósítónk jelenti: A békéscsabai városi villany- 
világitási áramhálózat felülvizsgálása közbeni 
Hankó György 28 éves szerelőmunkás az egyik 
transzformátorházikón dolgozott. Lejövetele al
kalmával puszta kézzel fogódzkodott a házikót 
tartó vasrudakon, miközben a lábai is ilyco 
va3rudakon állottak. A nedves cipőkben dolgo
zó munkás testén egyszerre keresztülfutott ag 
áram, amely Hankó Györgyöt nyomban agyon-*  
sújtotta. Egyik társa segítségére sietett, de ad 
áram öt is ledobta a magasból. Ennek azonban 
néhány zuzódáson kívül semmi baja sem lett.

JOSE IMII NE BAKER 
A ROYALORFEUMBAN
— Követte-a férjét a halálba. Békéscsabáról 

jelenti tudósítónk: özvegy Kukta Mályásné gyu
lai lakos, egy gyulai építőmester özvegye, afe
letti bánatában, hogy a férje nemrégen meg
halt és egyedül maradi vissza kis gyermekévek 
a lakásuk udvarán levő kútba vetette magát*  
Amikor a hozzátartozói ráakadtak, már ki szen
vedett. Nem tudta túlélni a férje halálát.

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek
hideg idő dacára, erős látogatottság mellett folytatA hideg tdó dacára, erős látogatottság mellett folytak 

? versenyek. A Soprana-dijat Masíár S. kezében szép 
küzdelem után Miss Franciska nyerte meg.

I. Futam: 1. Hópehely (Felser). 2. Dry (Nagy). >. 
Avanti D. (Katinka). Indult még 4 16. Tót. 10:1®. 13, 15. 
19. Olasz 10:36. II. Futam: t. Habonban (NovákjL 3. Fé
rfion (Maszár I.). Indult még 3 ló. 10:tR, 17. 12, Ölese 
1034. III. Futam: 1. Klcine Paine (Maszár l.). 2. Dante 
(Maszár I.). Indult méo 4 ló. 10:15. 12, 15. Ólam IO:«. 
IV. Futam: I. Ravasz (Zwülingcr), 2. Dlnna (Masxár F-J. 
fr dult még 4 ló 10:19 17, 25. Olasz 10:60. V. Futam: 1. 
Miss Franciska (Mészár I.). 2. Hnrpar.s (Maszár F.). In- 
vu2‘ ,* ”% L**-  ,?:43-n27í Ol“s« 10:35. VI. Futam. 1.
iVak oiíí’iotM ’ 2‘ ÍSal8ó)• ,ndult méa 3 ***

Jxdelrni után Misa Franciska njre..-
1. Futom: 1. Hópehely (Feber), 2. Dry (Ni 

Avanti D. (Katinka). Indult még 4 ló. Tót 
19. Olasz 10:36. II. Futam: 1. Habonban C

ÁRVERÉSBŐLi
KávéhAst. vendéglőt bs-cn texteek. anttalok. székek. 
rörapparAU k. mAryányas’.talok, n kkelAI Wnyok «s mZS 
Orfc'l beiendesAaek Mgyon olc*on.  BOSENFELD*  
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utieuelet kért és gyilkosság 
miatt letartóztatták

Tíz övvel ezelőtti gyilkossággal gyanúsítanak egy kereskedőt

öm 41
Tiz év után most került rendőrkézre egy 

gyilkossággal vádolt kereskedő, aki 1919- 
ben az egyik Szeged melletti tanyán va
dászpuskájával hátulról orozva lelőtte egyik 
régi haragosát. Abban az időben nem sike
rült a tettest kézrekeriteni, később meg
állapították a gyilkos személyazonosságát, 
körözőlevelet is bocsátottak ki ellene, de 
igy sem sikerült elfogni a gyilkossággal 
gyanúsított Kellert Jenő kereskedőt.

Vasárnap délelőtt rendkívül érdekes for
dulat állott be ebben az ügyben, amikor 
megjelent a főkapitányság utlevélhivatalá- 
ban Kellert Jenő és útlevelet kért. A kérvé
nyéhez csatolt okmányok alapján — mint 
ilyenkor szokásos — a bűnügyi nyilvántar
tóban átvizsgálták a Kellert Jenőre vonat

További áradással fényé 
. get az újból befagyott 

Rákospatak
RAkosszentmihályon változatlan a helyzet

Rákosfalva és Zugló között ax alsórákosi 
téteken vasárnap nem történi lényeges vál
tozás a Rákospatak áradásában. A szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka a beállott 
hidegben

befagyott ax alsórákos! rétek hatalma# 
árterülete

és vasárnap délelőtt vastag jégkéreg borí
totta az árterületeket elöntő Rákospatakot. 
A jégkéreg lehetővé tette, hogy az elöntött 
házak lakói kimentsék bútoraikat a vix alá 
került házakból, de a hatóságok mindent 
elkövetnek, hogy a jégzajlás meginduljon. 
'Abban az esetben ugyanis, ha az. árterületen 
a jég összetorlódik és néhány nap múlva 
melegebbre fordul ax időjárás,

borzalmas katasztrófa fenyegetheti 1M- 
' kosfalva és Zugló még el nem öntött 
í részelt
f Ax elöntött utcasorok lakóit as egyik 
rákosfalvai elemi iskolában helyezték el. As 
első éjszakán a kilakoltatott emberek siral
mas állapotban kerültek az iskolába. A csa
ládok csak legszükségesebb holmiaikat tud
ták magukkal vinni a rohamosan növekvő 
áradat elől és

Igcu sokas hiányos ÖRÖsékb^a abeüe- 
kőitek a csónakokon.

'A nagy hidegben sokan megbetegedtek és 
most ezeket is az iskolában ápolják.

Számítanak ugyanis arra, hogy a hegyek
ben a napokban tovább folytatódik a nagy
arányu olvadás, ami ismét erősen megduz- 
kasztja a Rákospatak vizét. Ez esetben 

njabb árhullámmal kell számolni

és a hatóságok már meg is tették a szüksé
ges intézkedéseket, hogy egy újabb áradás 
esetén megfelelő segítséget tudjanak nyúj
tani a oorssujtotta lakosságnak.

M
A rendőrség is állandó permaneneiában 

van aa alsórákos! rétek elöntött területén. A 
kiürített házak körül rendörjárörök cirkál
nak, hogy az esetlegei fosztogatásoknak ele
jét vegyék.

Tavasz ébredése
a Corvin Áruházban

Blaha Lujza-térl 8 -u a xii naptól kezdve
tavaszi ix3i felöltők, női ruhák, női kalapok,
tavaszi r_ői nthaselymek, női- és férfiszövetek láthatók

6 különböző kirJ.áíuukban csodálatos újítást mutatunk bo; az Ön szeme előtt eltűnnek akirakat 
bán levő tárgyak, női kalapok, ruhák stb. és ezek helyén teljesen uj dekoráció jelenik meg.

A legújabb
divat revüje

20 mannequin e hét minden napján délutál 
4 órától kezdve áruházunk éttermében (11. eme
let) párisi és bécsi legújabb dlvatkreációka’ 
mutat be. Az ön tetszését azonban elsősorban 
saját kreációink fozjákmegnyernl. melyek czuita 
is - mint mindig - Ízléseset: és rendkívül olcsók

kozó feljegyzéseket és ebből megállapítot
ták, hogy

tix évvel ezelőtt már elfogatóparancsot 
bocsátottak ki ellene.

A rendőrségen nyomban letartóztatták Kel- 
lert Jenőt, aki kihallgatása során elmon
dotta, hogy már

az elmúlt évtizedben többször kapott a 
főkapitányságon útlevelet.

Tiltakozott a gyanúsítás ellen és alibibizo- 
nyitványokat jelentett be, de ennek ellenére 
sem bocsátották szabadon, hanem nyomba" 
átszállították a gyilkossággal gyanúsított ke
reskedőt az ügyészség Markó-utcai fog
házába.

Rákosszentmihályon is teljesen sivár a 
helyzet. A Csömöri-ut felé közeledvén, 
egyre nagyobb és nagyobb területeken fo
lyik egybe és hullámzik a megolvadt hó. A 
Csömöri-ut mint vízválasztó húzódik végig 
a község közepén, egyik oldalán hatalmas 
területeket öntött el a vix, a másik oldalon, 
miután a Csömöri-ut természetes töltést is 
képez, alig hatalmasodott el a szennyes ára
dat. Mikor a viz elérte kulminációs pontját, 
átszakitotta ugyan egyik részén a Csömörí- 
utat, de a gátépítő munkások rövidesen 
újra feltöltötték az úttestet földdel és igy 
elejét vették annak, hogy a baloldalról, az 
úgynevezett Almássy-telepről a viz a jobb
oldalra, a György-telepre is átzuduljon.

Most, mikor a viz jórésxe már eltakaro
dott az elöntött területekről, még mindig 
látszik a házak falain, meddig ért a viz. És 
még mindig nagy területek állanak viz 
alatt, összetákolt kalibák, fehér vályog
kunyhók emelkednek ki mint kétségbeesett 
S. O. S.-jelek a hőlé-tengerböl,

magas téglarakásokra pallót fektetve, 
közelítik meg ax emberek otthonaikat.

Mindenfelé elhasznált bútordarabok, háztar
tási cikkek himbálódznak a széltől korbá
csolt szennyes lé hálán. Szegény emberek 
holmiai.

A Csömöri-ut 159. számú húz mellett 
Összedőlt deazkatákolmány. Már amúgy is 
alig állt a lábún, még csak ez a víztömeg 
hiányzott neki. Kaezián János gyári mun
kás lakott benne feleségével és gyermeké
vel. Szerencsére már az áradás elején elköl
töztek.

Mintegy 30—40 házat öntött el az áradat, 
amelyek lakóit a szentmihályj elemi isko
lába telepítették. Most már nagyrészük el
hagyta a szükségszállást és visszatért hú
saiba. De még mindenki rettegésben él. 
Félnek az emberek attól, hogy fejükre sza
kad az épület.

Még a helyiérdekünek is megnehezítette 
a közlekedést az árvíz, az Iiona-utcában _ 
busz centiméteres vizáradat borította d a I nal maga elé telte a magával hozott aláirt 
síneket, úgyhogy a szerelvények csak nagy I fényképek százait Simon Böske ugyanis, 
üggyel-hajjal tudtak közlekedni. | hogy az autogramdélelőtt lefolyása gyors és

Zalaegerszeg, március 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Háromszoros öngyilkossági kísér
let tartja izgalomban Üsző község lakos
ságát.

Néhány héttej ezelőtt érkezett a községbe 
egy budapesti leány, II. Erzsébet, aki még 
Pesten megismerkedett egy üsző községbeli 
gazdá lkodócsalád fiával, Sas Ferenccel, 
akibe szerelmes lett A fiatalembert Pestről 
szülei visszahívták, a leány követte Sas 
Ferencet, aki viszonozta is H. Erzsébet 
zelmeit, de szülei

ellenezték a tervbe vett házasságot
H. Erzsébet szombaton délelőtt elment

ér*

------ -------- ---------- --------- a
fiatalember szüleihez, rá akarta bírni Őket, 
hogy egyezzenek bele a házasságba. A. szü
lök megtagadták ezt, mire a leány éles 
szóváltások után

szinte extázisbán rohant ki a lakóház
ból az istállóba, ahol felakasztotta 

magát.
Tettét még idejében észrevették és meg
mentették. Délután az elkeseredett H. “ 
zsébet

Er-

felvágta ereit,
majd miután sérülését bekötözték, egy 
múlva

Ingkővel megmérgezte magát
A makacs életuntat rendkívül súlyos álla
potban szállitották a kórházba.

Rendőri segédlettel szabadították ki Miss Európát 
a tömeg veszedelmesen szorító gyűrűjéből

Már a kora délelőtti órákban nagy tömeg 
gyülekezett a Színházi Élet Erzsébetköruti 
üzlete előtt, ahová Simon Böske autogram- 
délelőttjél hirdették. Órák múltával a tömeg 
egyre nőtt és komolyan veszélyeztette az 
Erzsébet-körut forgalmi rendjét is. A kiren
delt rendőrosztag parancsnoka a Mosonyi- 
utcából kért segítséget, ahonnan féltizenegy 
órakor egy csapat looasrendőr vonult ki a 
Színházi Elet boltja elé. Itt már olyan nagy 
tömeg álldogált, hogy a rendőrségnek

kétfelé kellett osztani a várakozókat.
A tömeg egyik részét az Erzsébet-körut pá
ratlan oldalára, mig a másik felét az Erzsé
bet-körut páros oldalúra sorakoztatták.

Tizenegy óra elölt néhány perccel virágos 
autó tűnt fel az Erzsébet-körű tón, melyben 
egy világos bundát, szőke fiatal hölgy inte
getett mosolyogva. A tömeg éljenzésbe tőrt

— Éljen Simon Bőske! Éljen Miss Európa! 
Mikor Simon Böske autója nagy nehéz

séggel a Színházi Élet boltja elé gördült,
a kordon felbomlott és a tömeg ellen
állhatatlan erővel tódult Misa Európa 

felé.
Tumultuózus jelenetek játszódtak le, mig 
végre a Iovasrendöröknek sikerült Simon 
Böskét kiszabadítani a tömeg szüritő gyűrű
jéből.

A Színházi Élet boltjában fölvirágozott 
■ pult mellé ültették Simon Böskét, aki azon

UAlAnAtaovolc a divatreviihÖZ P 1 50. melV Ö8Z W,h? ^dencónek szabadlábrahelge zését, amit • weiepojcgyeg a ajvairevuuvz r .1 .uu,^iuvj.v w*  vi«snóióbiró elutasított és igy Hajtsák továbbr/ 
8Z°^4rt PJTV komntett uzsonnával Is SZÓ gdlunk |, fl Mnrkó-ulcoi ügyészség fogházának a lakói! 
Előjegyzései áruházunk összes pánzlátaiuál marad.

fff?fTTT|ITTTYTTTTTTTTTTTTTTTnTTT7TT7TfflTr^rrííTTTTTT?TffiTTTfTfflTnTTTTTfTTT!f!T!nfB 
pénteken, e hó 22 én

GYERMEKFELÖLTŐK 
FIUÖLTÖNYÖK 
elsőrendű férfi kelmékből
3 évesnek pengő
Nagyságonként 1.-— pengő emelkedő!.

LEÁNYKARUHÁK
Divatos gyapjukelmékhől, .50
nagyon csinosan dlszitvo _
3 évesnek pCDgO
Nagyságonként 75 fillér emelkedés.

Mait hétről megmaradt 500 darab 
női tavaszi köpenyt, finom angol 
mintázata kelmékből holnap, hétfő
től kezdve darabonként 19 pengő

ért végleg elárusítjuk.

CALVIN-TÉR 7

zavartalan legyen
már napok óta készftgette otthon fény- < 

képes autogramjait.
amelyet most jótékonycélra épp pengőért 
árusított A közönség azonban nem hagyta 
olyan gyorsan el az üzletet, ahogyan azt a 
rendezöbizottság szerette volna, mert min
denkinek volt Simon Böskéhez egy-egy me
leg szava, kérése. Sokan virágot is hoztak' 
magukkal, úgyhogy rövid félóramulva máit 
egész virágerdő takarta Miss Európa töré
keny alakját.

Az utogramdélelőtf félkettőkor ért véget, 
amikor lehúzták az üzlet redőjét és ax újon
nan jelentkezők részére már beszüntették az 
autogram kiadást. Simon Böske ezerkétszáz 
autogramot adott el egypengős árban ax új
ságírók szanatóriuma javára.

♦
Ma este a Gellért-szállőban Simon Böske 

közreműködésével jótékonycélu bált rende
zett a Budai Nők Kulturális Egyesülete, fi 
fényesen sikerült bálon ax előkelő közönség 
között Ripka főpolgármester családjával is 
megjelent.

Simon Böske, mint értesülünk, budapesti 
tartózkodása során hétfőn este a Király 
Színház előadását tekinti meg, utána pedig 
Fedák Sári vacsoráján vesz részt, amelyet 
Simon Bőske tiszteletére rendez a mü- 
vésznő.

Vasárnap letartóztattak 
egy bélyegtolvaj bírósági 

irodatisztet
Több napig tartó nyomozás után dőaetea 

letartóztatásba helyezték és ax ügyészségi fog
házba kisérték a hivatali sikkasztás bűntetté- 
vet gyanúsított Hajtsák József központi Járás- 
bírósági irodatisztet, aki — a nyomozás adatai 
szerint —

több mint hatecer peagfl érték! akuiáay- 
bélyeget szedett le a beadott telekkönyvi 

okmányokról.
Néhány nappal ezelőtt leplezték le Hajtsák 

Józsefet, akiről a nyomozás megállapította, 
hogy a megtévedt írodaliszt, már közel másfél 
év óta űzte bűnös visszaéléseit mégpedig oly
képpen, hogy a felek által benyújtott telek
könyvi beadványokra ^felragasztott bélyegeket 
nem pecsételte le, hanem azokat később, egy 
alkalmas percben eltávolította és az

Igy axerzett bélyegeket azután RHJd Ősz- 
kérné belvárosi traflkosnffnek adta el ér

tékesítés végeit.
Hajtsák József Iradatlszt beismerő vallomást 

tett a rendőrségen és azzal védekezett, hogy 
felesége hápom év óta beteg, öt gyermekének 
pedig szerény fizetéséből még a mindennapi 
betevő falatot sem tudta előteremteni. Kihall
gatása után Georgcvits Béla dr. rendőrfogai- 
innxó előzetes letartóztatásba helyezte Hajtsák 
Józsefet, Reőd Oszkár né ellen pedig orgazda
ság elmén indították meg az eljárást.

Haltsákot letartóztatása alán nyomban át- 
szállitották ar. ügyészség fogházába, ahol 
Engedi Róbert dr. vizagálóhiró vasárnap kezdte 
meg kihallgatását. Hajtsák védője, dr. Virágé 
Gyula azzal érvelt, hogy az irodaliszt csupáá 
bélyeghamisítás vétségét követte el és ezérl
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s z mi Á z -mozi
Súlyos szerencsétlenség ért a Nemzeti 
Szinház színpadán egy fiatal színészt

A >Kriszfus követésed próbáján lezuhant a két méter magas 
emelvényről és összetörte magát

\ Nemzeti Szinház tradíciójához híven most 
is busvét hetében passió-játékot rendez. Az idén 
* „Krisztus követése" cimü passiót próbálják, 
Amelynek bemutatójn péntekre van kitűzve. A 
rendkívül nagy apparátust és munkál igénylő 
darab azonban még nem készült cl teljesen, 
úgyhogy a színház igazgatósága mára is próbát 
irt ki a darabból A mai próbán azonban egy 
igen sajnálatos és majdnem végzetessé váló 
baletd történt a Nemzeti Szinház színpadán.

A Krisztus követése cimü Passiónak egyik 
'jelenetében ugyanis a tömegnek egy magas pó
diumra kell felmennio, amelyet ezen a próbán 
egy Ideiglenesen összeállított emelvény pótolt. 
Szerepe szerint Greguss Zoltán, a szinház egyik 
fiatal és tehetséges Ingja Is felment az emel
vényre. Egyszerre csak velötrázó kiáltás hang
zott el és a színpadon összegyűlt színészek 
megrémülve látták, hogy

Grcguss Zoltán vérrel borítva nyöszörögve

A szezon diadala:
AZ AKDIKÁSSY-UTI SZIJOTAZ

MŰSORA

Szabó Dezső Különös botránya
az Uj Színházban a kolozsváriak előadásán

Előadás közben hangosan kritizálta a darabot, azután 
feltűnő módon távozott a színházból

ünnepi hangulatban kezdte el szombat 
este Janovics Jenő kolozsvári társulata négy 
napos budapesti vendégjátékát az Uj Szín
házban. A nézőtér zsúfolt somiban az elő
kelő közönség között sok iró. művész foglalt 
helyet, akik a legnagyobb érdeklődéssel kí
sérték n Janovics Jenő megindult hangon 
tartott elöljáró beszédet.

A közönség felállva ünnepelte Janovics 
Jenő szónoklatát, aztán felgördült a függöny 
és megkezdődön Tabéry Géza erdélyi írónak < 
egvfelvonásosa, amelv színes kot hűséggel nz 
első magyar játékszín megalakulásának tör
ténetét varázsolta a nézők elé. Ezután kő 
vétkezett Ossip DQmov orosz iró három fel 
vonásos Iragil.oni'diája. Alig gördült fel a 
függöny és alig kezdték meg Ossip DQmov 
darabjának első felvonását, amikor az első 
borban egy markáns arcú ur

hangon megjegyzései kezdte kísérni a 
rcndceés expresszionista Irányzat felé 

törekvését és a modern színpadot. 
Emellett az ur mellett ült Bán ff g Miklós

Fiatnlafttf 
.Jókedv

Ktf Ittasét 
Muzsika

Látványosság

FARKAS IMRE uj operettje:

SZUPÉCSÁRRÁS
Hétfő kivételével minden este.

VÁIKO^I SZI.VHÁZHelyárak: 65 HllórtőJ 0 pengőig

terült el az emelvény lábánál.
Azonnal hívták a mentőket, akik megállapítot
ták, hogy a szerencsétlen színész igen súlyos 
húzódásokat szenvedett. A mentők azonnal a 
szomszédos Rókus-kórházba szállították a sze
rencsétlen fiatal színészt .akin műtétet hajtot
tak végre.

Grcguss Zoltánról kollégái azt állítják, hogy 
térbizonybnn szenved.

Ez alkalommal is félénken ment fel a nem tul- 
tnagas emelvényre, ahonnan, ugy látszik, leszé
dült. Grcguss Zoltánt, aki tavaly a szegedi szín
háznak votl tagja, most mór Ismételten éri 
ilyenfajta szerencsétlenség, mert tavaly a sze 
gedi szinház színpadáról egy alkalommal

a zenekarba esett.
Tavaly csak egy zenésznek lélekjelenléte men
tette. meg a komolyabb bajtól. Gregus állapota 
súlyos, de nem életveszélyes.

gróf, aki halkan odaszólt szomszédjának:
— Bocsásson meg, de igy nem tudom él

vezni az előadást!
Az erős termetű, markáns arcú ur azon

ban nem hagyta magát zavartatni, mert 
ilyen megjegyzéseket tett továbbra is:

— Pfuj, ocsmányság ilyet előadni, mi 
szükség volt erre, hogy ezt hozzák Er
délyből. Erdélyben van sokkal neme

sebb dolog Is. Gyalázatos dolog!
A szokatlanul hangosan kritizáló ur kö

rül ülő közönség kínosan figyelte nz ideges 
közbcszólásokat. Egy napilap kritikusa eré
lyesen és hangosan rászólt:

— Csendet kérek!
Ilyen tónusban folyt le az első felvonás, 

amikor a függöny legördülésc utáni másod
percben az elégedetlen ur mégegyszer han
gosan mondta meg véleményé’ a darabról 
és nz előadásról, ma jd elhagyta a nézőteret.

Ez az ur. ahogy a világosban kiderült, 
Szabó Dezső volt, a nagynevű, de szóki
mondó magyar iró.

Az

A rendőr és a tolvajlány szerelme 
a nagy város életének tükrében

Asphalt cimü Hímet négy filmszínház mutatja be egyszerre
A nagyváros idegőrlő, száguldó tempójában 

egy minden akadályt elsöprő szerelmet ismertet 
meg a történet. Berlin egyik legforgalmasabb 
gócpontján irányítja a forgalmat a közlekedési 
rendőr, ugyanakkor a sarki ékszerüzletben 
ravasz módon ellop egy drágakövet az aszfalt 
egyik gyönyörű virága, » tolvajleány. A leány 
a rendőr kezére kerül, de ez szinészkcdésévcl, 
könnyeivel csak azt a kedvezményt kéri a szi
gorú rendőrtől, elszállítása előtt lakására me
hessen irataiért.

— Nyomorban voltam, azért tettem, — ha- 
zudja a gyönyörűen felékszerezett démon a 
kötelességtudó rendőrnek, akinek szive meg
indult a női könnyek Arján.

A fiatal, jóképű rendőr a leányt lakására 
kiséri. A nő azonban kihasználva a férfiúi 
gyengeséget, rabul ejti a rendőrt és becsületét.

Kínos, gyönyörű szerelem virágzik kt a két 
egymással ellentétes felfogása ember között, 

de jön a leány hasonszőrű barátja. Nagy harc 
Indul meg a leányért. A harcban a rendőr 
győz és egyetlen ütéssel halálra sajtja a Gigo-

Körülbelül ez a meséje az „Asphalt" cimü

FOKÚM

ORLEANS1 SZŰZ március 21.
színházi napló
Szigeti Józsefnek Csizmadia mint kisértet 

című régen eltemetett és régen elfelej
tett színmüvét mutatta be ma az Uj Színház
ban vendégszereplő kolozsvári társulat. Ezt 
a színmüvet csak talán azért vette elő a ko
lozsvári társulat, hogy alkalmat adjon a 88 
éves Szentgyörgyi István hervadhatatlan ta
lentumának bemutatására. Szentgyörgyi, akit 
a zsúfolt nézőtér közönsége kitüntető meleg 
tapssal fogadott, valóban életerejének teljé
ben mozgott és beszélt a színpadon. Alakí
tása a mai szinészkulturai szempontból mu
zeális értékű. Az előadás másik erőssége 
Laczkó Aranka volt, aki megdöbbentő tragi- 
kai erővel alakította az anyaszerepet. A fia
talok közül Marsi Ilonka, Kemény László, 
Mészáros Béla és Hogkó Ferenc tetszettek. 
A közönség ma is tűntető tapssal fogadta a 
kolozsváriak produkcióját.
J\A ég nem volt példa arra, hogy primadonna 
í * * nélkül próbáljanak egy operettet. Ez 
történik már a második hete a Fővárosi 
Operettszinházban, ahol a „Riviéra express" 
teljesen készen várná a premiert, ha történe
tesen primadonnája is lenne. A primadonna 
kérdés megoldása azért olyan nehéz, mert 
ez a szerep voltaképen nem is primadonna
szerep. A primadonnának összesen három 
betét száma van és kevés prózája. Ezért 
nem vállalkozott eddig a szerep eljátszásra 
sem Honthy Hanna (aki mellesleg négyszáz 
pengő fclléptldijat is kért), sem Lábas Juci, 
sem Péchy Erzsi. Tekintve, hogy az Operett
színház a közeljövőben dűlőre akarja vinni 
a „Riviéra express" sorsát, ma tárgyalásokat 
kezdett Zilahy Irénnel, aki minden bizonnyal 
örömmel vállalja a „Riviéra express" prima
donna szerepét.
TTnnepéhjes külsőségek kíséretében (azonban 
U nem egészen telt nézőtér előtt) folyt le 
Vendreg tata ötvenéves szinészkedésenek jubi
leuma. A kitűnő és közkedvelt öreg színészt 
régi nagy szerepében, az Aranykakasban látta 
újra a közönség. A kedves homorú bűbájos 
öregurat és a közreműködő „star színészeket" 
kicsi szerepekben rendkívül melegen ünnepelte 
az összegyűlt közönség. Az előadás előtt a nyílt 
színpadon ünnepségek játszódtak le. Fiilel- 
Szántó miniszteri tanácsos, Klebelsberg Kitnó 
gróf meleghangú üdvözlő levelét olvasta fel. 
Ezután Szirmai Imre a Színész-szövetség nevé
ben, Góth Sándor a vigszinházi kollégák nevé
ben mondott lendületes és szép beszédet a köny- 
nyékig meghatott művész előtt. Itt említjük 
hogy az Artista Egyesület egy remekbe készült 
arany babérágat nyújtott át a kiváló művész
nek, aki a mát nappal befejezte színészi tevé
kenységét.
íy llcnőrizhetctlcn hírek szerint Misiin- 

guette a legnagyobb párizsi rcvüszlár és 
népszerű kísérete, csütörtökön Pestre érke
zik. Legalább is valaki Mistinguctle részére 
hatszobás appartementet foglalt a Royal 
szállóban. Místingucttet a hírek szerűd egy 
fiatal artistaszerclme hozza Budapestre.
J ashnij, a Kék madár kitűnő igazgatója 

** és kunferánsza Pesten tartózkodása alatt 
szerződtetést ajánlatot telt Szokolay Olly- 
nak, a Fővárosi Operettszlnház közkedvelt 
szubrett primadonnájának. Jushnij megtisz
telő ajánlata, amely a „Kék madár"-kabaré
ba invitálta Szokolay Ollyt, a „Kék madár" 
berlini szezonjára szólott. Szokolay Ollgnak 
a Fővárosi Opcrettszűiházznl szemben köte
lezettségei vannak és igy kénytelen volt el
utasító választ adni Jushnijnak, aki egy ma
gyar primadonnával akarta kiegészíteni vi
lághírű társulatát. Jushnij c héten elutazott 
Berlinbe és onnan ma táviratot küldött S:a- 
kolay Ollynak. Jushnij táviratában megis
mételte szerződési ajánlatát és most már 
arra kérte Szokolnyt, hogy a nyári srünldc- 

filmnek, amely fájó igazsággal mutatja a 
világvárosi élet döbbenetes képét. Az „Asphal- 
tót" azonban nemcsak a belső értékek, hanem 
technikai bvavitrja is a legkiválóbb filmek so
rába emeli. Az Ufa három hatalmas műter
mét egyetlen egy óriási műteremmé alakítot
ták, hogy ott megépítsék azt a nagy világ
városi utcát, amely mint egy nyitány vezeti 
be az

Asphalt Idegőrlőén lendületes dráma! jele
neteit.

Az Asphalt női főszerepét 
Bctty Amaun, 

az Ufa uj sztárja játssza. Ez a Putty Li a-szert? 
német filmszépség a filmművészet egyik leg- 
ragyogőbb csillaga. A másik főszerep Gusztáv 
Fröhliché, aki művészi aJakitásának éa ábrá-
roló képességének talán sohasem volt annyim 
birtokában, mint ebben a filmben. Elsősorban 
kellett volna szólni Joc Mayról, a rendezőről, 
aki az „Asphaltban**  élete egyik legragyogóbb 
müvét aJkotta meg.

Az Asphalt cimü filmet csütörtöktől kezdve 
az Ufa, Radius, Oinnia és Orion mutatják be.

jét töltse az orosz „Kék madár"-ral. Szoko
lay Olly még nem válaszolt Jushnij meghí
vására, de nagyon valószínű, hogy az aján
latnak nem tud ellenállni és a nyári sza
badságát feláldozva — az orosz „Kék ma- 
dár"-ral nyári turnéra megy.

Terézküruti Színpad a hét elején tartotta 
uj műsorának bemutatóját. Nőtt Ká

roly, Lőrinczy Miklós és Faragó Sándor cyy- 
egy kitűnő egy felvonásn sóban Salamon Bé
lának, Gárdonyi Lajosnak, Rajna Alizénak, 
Kondásnak, Berkinek és Posner Magdának 
nyílt alkalma a közönség megnevettetésére. 
A szinház vendége Biller Irén, aranyos volt. 

Tf ár volt veszekedni a Biró Lajos JJoszot- 
kánytáncért" a Belvárosi Színháznak. A 

nagy iró grand-guignol szerű, valószínűtlen sze
mélyekre felépített drámája valahogyan el
üt attól az írói oevrétől, amit a világhírű iró 
többi művei gondolatunkban alkotnak. Ettől 
eltekintve egy sereg hálás szerep talált kitűnő 
színészt. Makay Margit mélyről jövő és belül
ről fűtött alakítása, Gellért Lajos egzaltált féri- 
alakításának remeke, Délig meggyőző figurája 
és Toronyi Mefisztó-szerü portréja minden elis
merést megérdemel. A közönség tapsaiból azon
ban kijutott Körösg Angélának, egy uj színész
nek, Bálint Györgynek és Gyöngyösi Erzsinek. 
A székely írók vasárnap tartották második 

estélyüket a Zeneakadémián. Előkelő kö
zönség gyűlt össze, akik melegen ünnepelték az 
uj székéig irodalom nálunk is előnyösen ismert 
hajtásait. — A magyar Tőzsde Club ma este 
Schubert hangversenyt rendezett, amelyen 
Schubertról dr. Hevesi Sándor, a Nemzeti Szin
ház igazgatója tartott nívós előadást. Az esté
lyen Basilides Mária, az Opera kiváló tagjty 
Szathmárg Tibor zongoraművész és a ,Jta’ 
gyár Trió" hangoersenyezett. A fényesen sike
rült műsor után tánc kezdődött.
7Uf agyar Nyugdíjas Színészek Egyesületének

* A- alapszabályait a belügyminiszter jóvá 
hagyta és ezen az alapon március 24-én már 
megtartják első közgyűlésüket. Az egyesület 
vezetősége a Hétfői Napló utján kéri fel azo
kat a nyugdíjas színészeket, akik valamely szí 
nesz nyugdíjintézetnek tagjai és még ezideig 
nem jelentkeztek, hogy belépésüket mielőbb, jc 
lenfsék be Heves Béla elnöknek, Király-utca 27. 
szám alatt.

A spanyol járvány miatt elmaradt annak 
Idején Fehér Gyula harminéves jubileumi 

ünnepsége. Miután Csordás tiszti főorvos be
szüntette az influenza frontról szóló jelenté
seit, a Fehér Gyula jubileumát rendező bizott
ság március 23-án esti háromnegyed 11 órai 
kezdettel kitűzte a Nemzeti Színházban tar
tandó fényes díszelőadást

Az Orleánsi Szűz 
csodálatos élete

pereg le előttünk abban a pompás francia film
ben, amelyet a PALACE filmszínház csütörtök*  
tál tűz műsorára. .1 francia filmgyártás repre
zentatív remeke ez a film, amely az egyház, a 
köztársaság és a legelőkelőbb írók és művészek 
segítségével jött létre. Csodálatosan szép ké
pekben elevenedik meg a francia középkor le
gendás szüze, Jeanne d’Arc. akit máglyára 
küldtek cs boszorkány  kén! elégettek azok, akik 
féltették hatalmukat Jeanne. d’Arc. csodatevő 
hatalmától. A film pompásan alkalmazkodik a 
Jeanne d’Arc legendához és erősen kihang
súlyozza az ebben rejlő művészi erőket. ÁS 
„Orleansí Szűz csodálatos élete" című film, 
amelyet a Palacc filmszinhá; mulat be, a szezon 
egyik legnagyobb és legmüvésribb eseménye.
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Ausztria— Csehszlovákia 
3:3 (2:1)

Prága, március 17.
(4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésf.) óriási érdeklődés előzte meg a két nem
zet legjobb csapatainak összecsapását. Már a 
kora délutáni órákban valóságos népvándorlás in
dult meg a Sparla pályájára, úgyhogy a mérkő
zés kezdetekor mintegy 27.000 lőnyi rekordkö
zönség övezte a pályát.

Klug Frigyes magyar bíró sípjelére a kővet
kező csapatok állottak fel:

Csehország: Hochmann—Búrger, Hoyer—Cár- 
van, Kada. Cipóra—Podrazil, Soltis, Swoboda, 
Sihy, Sokolar.

Ausztria: Franzl—Schramscies, Janda—Hoff- 
rnann, Smistig, Lueff—SiegI, Wesselyk, 
Gschweidl, Horváth, Wessclv.

Az első félidő 18. percében roppant élénk 
iramú játék után SiegI Ausztriát a vezetéshez 
juttatja, sőt újrakezdés után már Wesselyk rá 
is dupláz az eredményre. Az osztrák csapat biz
tosan tartja az eredményt és veri vissza a cse
hek ellentámadásait, azonban 3 perccel a befe
jezés előtt Sihy javit. Szünet után a csehek ke
rülnek frontba. Soltys már a 3- percben ki
egyenlít. A csehek kitűnő fedezetsoruk révén 
állandóan frontban vannak és sorozatos táma
dásaik befejezések épen Swoboda révén a veze
tést is megszerzik, azonban Wesselyk csakha
mar egyenlít.

Klug Frigyes mindkét fél megelégedésére ki
tünően vezette a nehéz mérkőzést.

A nagy mérkőzés előjátékaképen Prága és 
Kládno városok közötti mérkőzést játszották le, 
amelyben Rtadno győzött 5:4 arányban.

Nagy favoritgyőzelmek a 
második profiligában

A második liga vasárnapi fordulója favorit
győzelmeket hozott. Sőt a favoritok annyira 
mentek, hogy az egy Rákospalota kivételével 
i— amely „csak**  három gólt rúgott ellenfelének 
— valamennyien négy góllal terhelték meg 
ellenfeleik hálóját.

A vasárnapi forduló eredményeiről a követ
kező tudósításaink számolnak be:

Pécs-Baranya—Erzsébetváros 4:2 (6:2)
Pécs, március 17.

800 néző előtt vívta le mérkőzéséi a két csa
pat és a mérkőzée a helybeli csapat részére 
csaknem meglepetéssel végződött. A Baranya 
igen gyenge játékkal kezdett amit ügyesen ki
használt az Erzsébetváros és a 37. percben 
Braun, majd a 43. percben Mór a vésik révén 
kél gólos vezetéshez jtflOtf*A  félidőben levo
nuló Pécs-Baranyát saját közönsége kifütyülte 
gyenge játékáért. Ugy látszik, ez hatott a csa
patra, mert a második félidőben a 2. percben 
Trilz javit, a 24. percben Palkó egyenlít, majd 
a 31. percben 11-esből ismét Tritz és a 36. 
percben Halas révén megszerzi a győzelmet.

Attila—Torul 4:1 (0:0)
Miskolc, március 17.

Nagy várakozás előzte meg a Turul játékát, 
8mely főképen az első félidöbcli teljesítményé
vel meg is felelt a várakozásnak. A második 
félidőben a játék eldurvul, a bírónak ugyan
csak osztogatnia kell a büntetőrugásokat A 7. 
percben 11-esből Riff lövi a vezető gólt, ame
lyet a 11. percben 11-esből Lengyel egalizál, 
de a 16. percben újabb 11-esből Riff ismét 
megszerzi a vezetést. Az Attila fedezetsora ré
vén lassan fölénybe kerül és a 30. percben 
Siklóasy, majd a 44. percben újra Riff révén 
bebiztosítja a győzelmet.

Zala-Kanlasa—Terézváros 4:0 (1:0)
Nagykanizsa, március 17,

A Nagykanizsán vendégszereplő, az utolsó 
pillanatban leigazolt Jerzabekkal megerősített 
Terézváros csapata súlyos vereséget szenvedett 
az Ismét magára talált Zala-Kanimától. Zala- 
Kanizsa csapatában különösen a csatársornak 
volt jó napja, amely kevés szerencsével még 
több gólt iá lőhetett volna. Egyénileg Limbek, 
Bakonyi, Farkas és Mészáros tűntek ki, de vé
gig jól dolgozott a védelem is. A Terézvárosból 
Mihalik és Hegedűs játéka emelkedett ki, Mül- 
ler a gólok ellenére is jól védett. Az I. félidő 
gólját Limbek lőlte, a második fölWö góljai 
a következő sorrendben estek: Bakonyi, Lim
bek, Limbek. A Terézváros a TI. félidő végén 
teljesen kifulladt.

Pesterzsébeti Husoa—Vác FC 4:0 
Rákospalota—Bak TK 3*

X A MOKTÁB uapata ■ bankközi
vivő csapatbajnokságban. A Pénzintézeti Sport
egyesületek Ligája vasárnap rendezte zárt bank
közi kardcsapatversenyét. Győzött a MOKTÁR 
csapata két győzelemmel, 2. Postatakarékpénz
tár egy győzelemmel, 3. Pénzinlézelj Központ 
í-« ygyőzelemmel. A Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank csapata a mérkőzések folyamán vissza- 
lépett. ___________

Alakíttatott 18*4
LBGJOBB
PÁD LEGOLCSÓBB

I A, Á' PAP.,
Kárpitosára, vas*  
és rézbutorgyára

8><tayeg, pokróc, fflggOny, Ocy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

GKHVEIl JÁNOS
BUU;|>««t, ErzStMMMHIt M.

Bw kualtaul » HU. dtaCM. pMtta

A Hungária elvesztett egy 
pontot a kispesti salakon
Nehéz csatát vívott Újpest Szegeddel — A Ferencváros elszánt 
'küzdelem után hozta magával a debreceni pontokat — A Vasasok 
meglepetésszerii győzelme a Nemzetiek fölött — Döntetlenül vég

ződött a budai deiby
A pompás verőfényes idő és a feljavult 

talajú pályákon megjelent rekordszámba 
menő közönség csalhatatlan jelét adta annak, 
hogy fcltartózhalatlanul beköszöntött a ta
vasz. A föld hidege ugyan még jégkéreggel 
vonta be az árnyékosabb helyeket, de ahol 
a nap sugarainak mi sem állott útjában, ott 
a Tél ijedten menekült, ho$y átadja helyét a 
természet ébredésének.

A vasárnapi fordulónak örvendetes ese
ménye, csapataink hatalmas formajavu

lása,
amely végeredményben nem várt meglepe
téseket hozott.

A legnagyobb meglepetést a Hungária 
szerezte híveinek, amciy Kispesten érté

kes pontot adott le vendéglátójának.
A mérkőzés régen látott, elszánt és pon
tokért menő idegölő küzdelem volt.

Kispest lelkesedése és elszánt akarata 
csodákat müveit 

és növeli a derék piros-feketék teljesítmé
nyét, hogy a Hungária csak 11-esből tudott 
kiegyenlíteni. Kispest a szerzett pontjával 
megelőzte a Somogyot és igy a nyolcadik he
lyet foglalta ej.

Nehéz küzdelmet vívott a Ferencváros 
Debrecenben.

de a Boeskay még mindig nem készülhetett 
fel annyira, hogy győzelmét megakadályoz
hatta volna. Az eredmény nem befolyásolta 
egyikük helyzetét sem a bajnoki tabellán, 
csak

■ Boeskay gólaránya tovább romlott 
l’jpest csatársora megtorpant a pompás 

Bástya védelem clőtL
Fölényét balszerencsétől is sújtva nem tudta 
kihasználni, és a végé^egy szerépcjiés befi
zet szülte „potyagór*  szérezte meg részére n 
két pontot. Újpest eme győzelmével megerő
sítette második helyezését.

A forduló másik nagy meglepetése, hogy 
a Vasas legyőzte a Nemzetit.

A Vasasok a létért való küzdelem tudatában 
kihasználták a Nemzeti gyenge formáját és 
legyőzték a régi riválist. Ez

a győzelem pillanatnyilag megszilárdí
totta a csapat helyezését 

és felzárkózott a Somogy és Kispest mellé.
A „budai derbi",
a Budai 33-asok és Hl. kér. FC küz

delme döntetlent eredményezett.
A 33-asok már biztos győztesnek látszottak, 
amikor egy 11-cs formájában lecsapott a 
végzet és az egyik ponttól megfosztotta u csa 
patot.

Szaporodtak a pontok — 
a helyzet változatlan 

bajnokság állása 
övelkezŐ:

a vasárnapi forduló után

1. Hungária 21 pont (49—14)
2. Újpest 20 pont (43—24)
3. Ferencváros 18 pont (43—10)
4. III. Kér. FC ló pont (18—20)
3. Boeskay 14 pont (21—27)
6. Nemzeti 13 pont (16—19)
7. Bástya 12 pont (26—18)
8. Kispest 10 pont (14—25)
9. Somogy 10 pont (13—28)

10. Vasas 9 pont (15—43)
11. Budai 33 ö pont (13—42)
12. Sobarla 4 pont (15—21)

Ádáz küzdelem után tizen
egyessel menteit meg egy 

pontot a Hungária
Kíspest—Hungária 1:1 (1:0)

Szokatlan képet öltőit tegnap délután Kispest 
város egyhangú, szürke, kisvárosias, vasárnapja: 
Zsúfolt, a lépcsőkön lógó, tömör emberfürtök- 
kel terhelt villamosok egy irányba, Kispest tá
voli sporttelepe felé ontották az emberáradatot. 
Egymás nyomában vágtató autók, tüdőt kínzó 
porral árasztották el a gyalogszerre) igyekvő 
sportrajongókat. A sporttelep kapuja előtt meg
torpant minden forgalom. Kispesten iné# nen? 
látott autópark torlaszolta el mindenfelől az 
utat, ugy, hogy a pályára nagy tőrtetés után is 
ó percek után lehetőit csak bejutni. Zsúfolt tri
bün és a tömött állóhely télikabátjaiból fekete 

koszorú fonta körül a játéktér piszkos, vörös 
salakját. Kispest ugyanis nagy fáradsággal ma
gas salakkal feltöltve tette játékra ulknlniassá 
a hét közepén még mocsár képét mulató pályát. 
Mindenben felkészülten várta hajlékába nagy 
ellenfelét, amely nem minden elfogultság nél
kül lépett a küzdőtérre. A balsejtelmek részben 
valósággá váltak. A honi pálya földje és kör

nyezete megacélozta Kispest akaratát, meghat
ványozta mindenkor rettegett lelkesedését s 
ezzel és a helyismeret előnyével egyensúlyozta 
a Hungária kétségtelenül nagyobb technikai tu
dását.

Izgalmakhan bővelkedő, páratlanul heves 
írumban folyt le a mérkőzés kétszer negy

venöt perce,
melynek végén mindkét csapat legénysége holt- 
fáradtan, de megelégedetten vonult be az öltö
zőkben. Az eredmény ugyanis híven fejezi ki 
az erőviszonyokat. Mindegyik nyerni akart, s 
ebben minden energiát kifejlettek és ha a sze
rencse tegnap is kacér, bármelyik győzhetett 
volna. A futballs/erencse azonban tegnap kö
zömbös képpel nézett nz ellenfelekre, akik 
semmit sem várhatván tőle, várva-várták, hogy 
békén kiegyezhessenek egymással.

A Hungária bár egy fájó pontot vesztett, 
mégsem vádolhatja magát, mert keserves 
munkával kellett kiverekednie azt az egy 

pontot Is.
Védelme nem volt elég erős arra, hogy hiba 
nélkül álljon ellen a lelkes Kispest támadások
nak, csatársora pedig mindent elkövetett, hogy 
átüsse Kispest sziklaszilárd védelmét A szokat
lan pálya befolyáso'ta ugyan játékát, de ez 
adott helyzet és nem mentség. Határozottan hi
bás volt azonban játéktaktikája. Az I. félidő
ben is bosszú, magas labdákkal kellett volna 
operálni, ami különben a II. félidőben sem volt 
tisztán íátott játékelv. A kombinációs, lapos 
húzásokat rendre meghiúsította a fürge és éber 
kispesti halfsor. Ahelyett, hogy széthúzták 
volna a mezőnyt, egyéni játékot forszíroztak és 
a jobbszárnyat teljesen elhanyagolták. Haar és 
Molnár sokat pihenlek társaik hibájából és igy 
játékukat non: lehet objektív mértékkel mérni. 
Sok bennük maradhatott. Az Opata—Hirzer— 
Kalmár-szörny kifáradt a nagy munkában. Opa 
tónak nem volt jó napja és nem értették meg 
egymást Hirzerrel. Hirzer brilliáns formában, 
nagyszerű egyéni játékot folytatott. Szédületes 
loiulülettel keneszlülvUt kitörései, nagy élvezet 
let jelenteitek -a nézőnek, do a befejezés pilla
natában mindig közbejött egy kispesti játékos 
lába. Bombáival sem volt szerencséje: Kalmár 
sehogyseru talált magúra. Nem volt igazi diri
gens. ö is egyéni érvényesülésre törekedett — 
kilátástalanul. Fogiák is, de állandóan elkésett

HUNGÁRIA -ÜTI PAUYA

Hétfőn, március 25-én délután fél 4 órakor 
HUNGÁRIA—RAPID (Bécs) 

nemzetközi mérkőzés.
Előtte fél 2 órakor 
VASAS—BÁSTYA 
t oszt, ligabajnoki mérkőzés

egy pillanattal. A Hungária-halfsomak nem volt 
jő napja. Fáradhatatlanok voltak, de csak vé
delemre tellett erejükből. Wébcr egészen gyenge 
volt, ami a többiek teljesítményét is befolyá
solta. Hasznos labda alig indult ki tőlük. Leg
többet Kiéber nyújtott átgondolt védekezésével. 
A gyenge halfsor mögött túlságos erős munkát 
rótt a hátvédekre a sürü, kispesti túmodások pa- 
rirozása. Ennek ellenére is megfeleltek, mert 
ha nem is tetszetősen és fölényesen, de a leg
egyszerűbb eszközökkel tisztázták a helyzete
ket. Németh a kapuban hiba nélkül, néhány ne
héz helyzetben kitűnően védett.

Kispest nagyszerű formát futott ki 
mindvégig egyenrangú ellenfele, gyakran 
rettegett ellenfele volt a bajnoki tabella 

élén büszkélkedő Hungáriának.
Kétségtelenül élvezto a honi pálya előnyeit, de, 
ezt észszerű játékkal ki is kellett használni. 
Meglette. Az egyénileg gyengébb csatársor min
dig hosszú, magas labdákkal dolgozott. Távol
ról sem kombinállak és mégis tetszetős volt 
játékuk. Az dőre vágott labdára hihetetlen für
geséggel vetették magukat és mert gyorsak vol
tak, megszerezték azt, a nézőben azt a gondola
tot keltve, hogy a partner akaratából kerüli 
hozzájuk a labda. A labda birtoklásáért kö
römszakadtáig tudtak küzdeni Ugyanezek a tu
lajdonságok: fürgeség, nagyszerű startolás, lan
kadatlan küzdés a labdáért, jellemzik a halfsor 
játékát, amely igy: okoskodás és gondolkodás 
nélkül is szerves egységbe forradt a csatársor
ral. Nem Is volt náluk csatársor és halfsor, 
mindenki mindenes volt. Elől voltak, ha kellett 
és hátra vonultak, ha ugy diktálta a szükség.

A játék Hungária támadással, igen heves 
Irammal indul. Már az első pillanatokban feltű
nik Kispest élénk támadó kedve és nagy len
dülete. Hullámzó mezőnyjáték folyik mindkét 
részről, veszélyes akciókkal s percről percre ki
alakul a vélemény: Kispest nagyon veszélyes, 
viszont Hungária csatársora aligha birkózik 
meg a kemény kispest) védelemmel. A 9. perc
ben eredménytelen Hungária komer, de rögtön 
nlánna bomba helyzetet teremt. Kispest, de 
Presovszky közelről hibáz. Hungária, különösen 
Hirzer. nagyon iparkodik, de Raix és a védelem 
nagyon résen van. A 20 percben újból, Kispest 
veszélyeztet,

Senkel II. hossza áladására Kiss ráfaf a 
mintegy 10 méterről éles, lapos Ilivé seri 
Németh mellett a balsarokba küldi a lab

dát, (1:0).

A Hungária Hirzer révén erős támadásba fog, 
do az utolsó pillanatban Kispest tisztáz. Hír- 
rcr két lövéso melle megy Hullámzó mezőny
játék, melyben Hungária többnyire taccsra lát
szik. Az utolsó negyedórában némi Hungária 
fölény. A 34. percben Kalmár erős lövését Dé
nes szépen fogja. Pillanatokkal később ugyan
csak Kalmár bombáját Dénes elvetéssel közvet
lenül a knpuvonalon fogja el. Sokan már gól
nak látták. A nagy iram, erősen érezteti hatását 
mindkét részen, csak a? akarat törhetetlen. A 
41. percben meleg helyzet Németh kapuja előtt, 
de Kiss öt méterről föld lő Eredménytelen 
Hungária korner és vége a félidőnek.

í L L Ö I . LT I PÁLYA

Vasárnap, március 24-én d. u. fél 4 órakor 

Ferencváros - Újpest, 
Előtte fél 2 órakor 

Hungária—III. kér.
L oszt ligabajnoki mérkőzések

Szünet után
Kispest kezd, de az első öt percben a Hungária 
visszaszorítja. Kispest azonban résun van és 
ádázul védekezik Az offenziva kiemelkedő je
lenete Hirzer közeli lövése, majd szabadrúgása, 
melyeket Dénes gyönyörűen véd. Kispest most 
felszabadul s kornerrel fenyeget. Negyedóráig 
heves iramú mezőnyjáték. A 18- percben Hirzer 
kitűnő helyzetbe dolgozza magát, de fölé lö. A 
22. percben végre kiegyenlít a Hungária.

Molnár lövése Wegner kezére jut U-ca, 
melyet Hirzer féiuiugas lövéssel a háló jobb 

sarkában góllá értékesít.
Kispest minden erejét összeszedve küzd a győ
zelemért, de Hungária védelme most biztosab
ban áll a lábán. Az öldöklő iram okozta fárad
ság szemmelláthatólag érezteti hatását és most 
már mindkét fél inkább csak az eredmény tar
tására törekszik. Molnár és Hirzer mellé lőnek. 
Kiss kél lövését Német szépem fogja. Két Hun
gária, majd két Kispesti korner és az utolsó 3 
percben heves, de eredménytelen támadássoro
zat Kispest részéről és lezajlott a kispestiek 
derbyje.

Szeged csapata hősies 
küzdelem után elbukott 

egy „potya" gólon
Újpest-Bástya 1:0 (0:0)

Újpest múlt vasárnapi bombaformája és a 
Bástya hatalmas győzelme mintegy 5000 főnyi 
közönséget vonzott az újpesti Stadionba. Újpest 
hétről-hétre javuló formája, valamint a Bástya 
képességeit megelőző hírek, indokolttá is tet
ték ezt az érdeklődést. Hogy a közönség mégis 
csalódottan távozott a mérkőzésről, annak az 
nz oka, hogy

ugy a Bástya, mint az Újpest csapata meg
közelítőleg sem tudta kijátszóul multheti 

formáját.
Újpest pompásan kezdett
A Bástya fedezetsor túlságosan védelembe 

húzódott
és ez még megkönnyítette a lilafehér csatársor 
dolgát, amely igy állandóan munkában volt 
A Bástya csatársor 60 percen keresztül ezért teb 
jes tétlenségre volt kárhoztatva, ha pedig 
akcióba lépett a friss újpesti védelem, biztosan 
visszaverte. A második félidőben már okult a 
Bástya. Fedezetsora ekkor felemelkedett igazi 
feladata magaslatára, foglalkoztatta csatársoj-át 
is, amely veszélyes támadásokat is vezetett és 
ez a csatársor Újpest minden fölénye ellenére, 
nyílttá tehette volna a mérkőzés kimenetelét. 
De

a szerencse, amely a szegedi védelmet gyak
ran pártfogásába vette, nem űzött csúfot 
akkor, amikor arra Újpest Is rászolgált.

Az újpesti közönség, amely látta ugyan, hogy 
csapatának nem megy a játék, túlzott fanatiz
musával igyekezett izzó hangulatot teremteni 
és éppen ezért kétszeresen válik dicséretére 
ugy a csapatoknak, mint a mérkőzést vezető 
bíráknak, hogy ettől függetlenül a legsimábban 
folyt le a két csapat mérkőzése.

/l

Az 1929. évi j Országos 
/ Mező

gazdasági 
Kiállítás 
és Vásár
megnyílik

március 21-én.

Közvetlen villamoskocsi a 29. számú, 
nmely a Rókustól a kiállítás kapujáig 

visz.
(Az uj lóversenytér melleit)
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UJpeM csapatának

minden részében fogyatékosságok Tollak ész
lelhetők. Egyedül Acht végezte kifogástalanul 
dolgát. Fogoly Ili. kínosan bizonytalan vyll, ez 
ráragadt gyakran Kővágóra is, aki ráadásul 
c saknem öngólt vétett A fedezel sorban csak 
Bvrsányi elégített ki, Wilhchn korán lesánlull, 
Lutz játékából gyakran kicsillant a nyers erő. 
A csatársort Veder Igyekezett összefogni, de 
Spitz, — aki mellesleg n csatársor legjobb em
bere volt, — néha túlsókat vállalt magára 
Avarnak határozott pechje volt, kiszökéselvc! 
és lövéseivel. Tőről; gyenge volt, P. Szabó mész
áré felülmúlta, pár pompás lövésével cxccllált.

A Bástya
legjobb része közvetlen védelme volt. Benedek 
kolosszális dolgokat produkált, bár a szerencse 
gyakran kisegítette a közvetlen veszélyből 
Emmerling a mezőny legjobb játékosa volt, de 
Weiglhoffcr is minden dicséretet megérdemel, 
mert sérülése ellenére, pompásan ellenállott 
A fcdezetsorból Kroncnbcrgcr emelkedett ki, 
aki sikerrel fogta Törököt. Tóth és Simóko 
Mozgalommal, de kevés helyezkedés! és pasz 
■zolási tudománnyal rendelkeztek. A csatársor
ban Porták kimagasló klasszis, de Solti is régi 
napjaira emlékeztetett. Vargának voltak sike 
rölt momentumai, de gyáva volt, ölvedy telje 
■en formán kivül van.

A játék
Újpest támadásával kezdődik, mégis a 3. perc 
ben a Bástya veszélyeztet, de Solti beadása a 
kapu előtt Schwarz fejéről lecsúszik Újpest 
válaszol, de Spitz lövése a kapu mellett silvit 
rj, mig Avar bombáját Benedek kornerre menti. 
Újpest állandósítja fölényéi, a Pástija teljes erő 
»el védekezik és ha nincs más akadály, ott áll 
Benedek, aki kélizbcn is lábakról szedi le a 
labdát. A 30. percben Avar a kifutó Beneda 
mellett középre emeli n labdát, de Spitz kapu 
mellé fejelt A 35. percben Kővágó előretör, tőle 
Wetzer kapja a labdát, aki Spiizhcz passzol. 
ennek átemelt labdáját Avar kapufára fejeli, 
ebből Kroncnbcrgcr felszabadít. A 43. percben 
Adandó újpesti támadások közben Borsók sző 
kik. Kővágó beéri át, Acht kifut és a hátvéd 
lábáról lecsúszott labda csaknem öngólt ered
ményezi

Szünet után
Törők szabadrúgásból a 2. percben Avar bőm- 

hafejese hajszállal süvít c' a kapu mellett. Eme 
bevezetés után I*.  Szabó lövése parádés vé
rlésre kényszeríti Benedeket, majd ugyancsak 
P. Szabó lövése a kapufát súroljál A Bástya 
erőtlen támadásai Acl.t kezében nyernek be
fejezést, amikor a 13 peteben eldől a meccs 
sorsa. Ströck iveit beadására egyszerre ugranak 
Spitz és Benedek és a dabda a csatár háláról a 
gólba gurul (1:0). A Bástya támadását most a 
kifutó Acht hárítja cl, majd a 18. percben Por
tiák kerül nagyszerű helyzetbe, de korai lövését 
Ach| fogja. Erre a sorsra jut Solti beadása is. 
Ismét Újpest kerekedik felül, de Neder öt lé
pésről leadott bombáját Avar tartja fel. Hallat
lan pech! A 33. percben állandó újpesti táma
dások ulán Borsók szökteti Soltit, akinek kö
lti! lövését Acht nagy bravúrral menti A 34. 
perelvén Porzóknak az egyenlitésre nyílik remé
nye, de pompás lövése a kapu mellett süvít cl. 

A Ferencváros sikerrel küz
dötte le az idegen környezet 

okozta nehézségeket
Ferencváros—Bocskay 3:1 (2:0)

Dcbrcccn( március 17.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A Ferencváros különvonatánnk ötlete 
meghiúsult, de ennek ellenére is jutott néhány 
tucatnyi ferencvárosi hivő n debreceni diószegi- 
úti pályára, amelyet körülbelül 4000 főnyi kö- 
iönség övezett.

A gyönyörű, napsütéses időben lejátszott 
mérkőzésen, veszélyteljes rohamokat állott vé
gig a debreceni védelem, Am a támadósor sem 
volt tétlen és bizony

igen gyakran forgott veszélyben a ferenc
városi kapu.

A fővárosi vendégcsapatból Amsell, Takács 1, 
furái és Takács II emelkedtek ki, mig a fede- 
Xftsor gyönge játékot produkált. A Bocskay 
csapatában a közvetlen védelem, a fedezylsor- 
ban Reviczky, a támadósorban pedig Tcleky, 
Markos és Vinczc teljesítménye érdemel elis
merést.

A mérkőzés a debreceniek támadásával in
dult- Az 5-ik percben azonban már a Ferenc
város került frontba és Hübncr a lövésre kész

A világ 
legjobb kreo' 

táncosnője^
Bessle de Saussaure 

et Edy de Valero 
esténként

Takács II lábáról szedi le 0 labdát. A 10-ik perc
ben ismét meleg helyzet adódik a Bocskay-kapu 
előtt. Hübncr kifut, de' Takács II lövését Wum 
pelics a kapuvonalról tolja kornerro. A jól iveit 
sarokrúgást llübner Ismét Takács II lábáról 
szedi le. A 25-ik pereljen Markos kiszökik, Am
se II elébefut, de a debreceni Jobbszélső a lab
dát az üres kapu mellé helyezi. Nagy helyzet 
volt! A következő percekben már a Ferencváros 
kerül frontba. Szedlacsek labdáját Kohut kapja, 
akinek süvítő bombalövését Hübncr kornerre 
boxolja. A 28 ik percben Takács II ofTszájd 
helyzetben kap labdát.

A debreceni védelem tétován megáll, mire 
Takács II rövid gondolkodás ulán begurltja 

a lubdát.
A biró sípja néma marad, mire a publikum 

parázs tüntetést rendez a játékvezető ellen. A 
Bocskay elkeseredett ellentámadásba megy át, 
ennek ellenére azonban isinél a fővárosi ven
dégcsapat jut gólhoz. A 35-ik percben

Takács II kitör és 20 méterről küldött éles 
lövését Hübncr meg sein kísérelheti védeni.
Félidő: 2:0.
A második félidőben a Bocskay erős táma

dásokba fog, amelyek eredményeként a 3-ik 
percben Markos komort erőszakol ki. Zemlcr 
jól iveit sarokrúgását Amsell kiejti és miközben 
Takács I a kapust akadályozza a védekezésben, 

a labdát Zemlcr kaparintja meg és a hálóba 
küldi.

2 : 11 Előbb a Bocskay, majd a Ferencváros 
rohamozik, miközben mindkét részről öt ered
ménytelen komor ősik. A 25-ik percben Takács 
II a félpályáról megszökik és Kohuthoz pasz- 
szol, aki jó helyzetben kapu mellé lő. A 28-ik 
percben

Kohut ég Turay közös akciójából utóbbi 
nehéz szögből belövi a Ferencváros harma

dik gólját,
beállítva ezzel a végeredményt. A továbbiak fo
lyamán, a mérkőzés ellaposodott.

Talán nem is olyan rossz 
csapat az a Vasas!

SIUUAlUIT A GLOUls

A 90-ik percben csúszott 
ki a győzelem a Harminc

hármasok kezéből
Budái 33—III, kér. FC 2:2 (2:1)

A két budai csapat futballcsapja mindenkor 
csemegéje volt a futballévadnak. Ezúttal is elég 
nagy érdeklődés mutatkozott a bajnoki talál
kozó iránt és a két együttes hívei ismét szép 
.számban vonultak fel a kedvenc biztatására. Am 
a mérkőzésen ezúttal korántsem láttunk oly el
szánt küzdelmei, mint amilyen az eddigi talál
kozókat jellemezte. Részben a kedvezőtlen ta
lajviszonyok is hozzájárultak ehhez. A bizony
talan talaj ugyanis már a mérkőzés első részé
ben kiszedte az erőt mindkét csapatból, ame
lyek szünet ulán kedvetlen, csapkodó játékot 
folytattak. A két bajnoki pont a Budai 33-asok 
felé mosolygott. A budai csapat az első félidő
ben szerzett gólelőnyét a meccs utolsó percéig 
megtartotta. Az idegmunka azonban éppen a 
90. percben mondotta fel a szolgálatot és

a győzelem éppen nz utolsó percben csú
szott ki a Harminchármasok kezébőL

Ekkor egy tizenegyessel kiegyenlített az óbudai 
csapat, sőt két 33-as játékost még ki is állított 
a biró. Még szerencse, hogy a játékidő lejárt, 
mert a 9 emberrel játszó fekete-fehér csapat 
könnyen leadhatta volna a másik pontot is.

Pedig a győzelmet megérdemelték volna a 
Harmlnliármasok. .

Az egységesebb, veszélyesebb csátórjáték az ő 
oldalán volt. Ticska és Ember öntöttek életet a 
támadás játékába, amelynek győzelmi sánszait 
elősegítene a Steiner—Kaltenecker—Kovácsi 
összeállítású fedezetsor is. Nagyon jó játékot 
produkált a védelem is. Lantos nehéz labdákat 
leli ártalmatlanná, mig az Oláh—Lőtvy-bckk pár 
csirájában fojtotta cl a veszélyesnek ígérkező 
támadásokat.

Meglepően gyönge játékot produkált a III. 
kér. FC.

amely ugyan többet támadott ellenfelénél, azon
ban ennél korántsem tudott veszélyesebbé válni. 
Meglepetés elsősorban Drösslcr gyönge teljesít
ménye, amely kihalóit nz egész csatársor mun
kájára. Hasztalan küldte rohamra a Steiner— 
Magyar—Mauser össze-állitásu fedezetsor csatá
rait, a 33-as védelem ártalmatlanná tette a csa
tárok támadásait. A legjobb csapalrész ezen az 
oldalon is a védelem volt. Különösen a Senkey 
— Werner hátvédpár jó játéka érdemel ki min
den dicséretet

A III. kerület ötperces kezdeti rohamát csak 
Igen nehezen tudja megbontani a 33-as véde
lem. Az első félóra a III. kerületé, ennek meg
felelően az óbudaiak jutnak vezetéshez és a 21. 
percben Schiller révén. A Budai 33-as csak az 
utolsó negyedórában jut szóhoz. A. 34. percben 
Ember Ticska labdájával keresztültör és Em
ber lövése Neuhaus feje fölött ér a hálóba. (1:1). 
A kiegyenlítő gól lelket önt a 33-as csapatba, 
amely továbbra is támad és a 43. percben 
Ticska éles lövése védhctetlenűl jut Neuhaus 
kapujába. Félidő 21.

Szünet ulán előbb változatos játék alakul ki, 
majd a játék átterelődik a 33-asok térfelére és 
a látszólag fáradt 33-asokat csak védelmének 
önfeláldozó munkája menti meg a levegőben 
lógó kiegyenlilö-góltól. Szemmcllátható azon
ban, hogy a fekete-fehér csapat mégsem fogja 
elkerülni balsorsát. Lőmy combon rúgja Ková
csot, akit néhány percre kivisznek a pályáról. 
I’gy perc hiányzik a befejezéshez, amikor Löwy 
a tizenhatoson belül a labda helyett ismét em
bert talál. Az áldozat ismét Kovács, akit most 
már végleg kivisznek a pályáról. A biró tizen
egyest itél, Löwyt pedig kiállítja, söl nyomban 
utána Emberi is, aki tiszteletlenül viselkedett 
a bíróval szemben. A tizenegyest Senkey jut
tatja a hálóba, megszerezvén ezzel a kiegyen
lítő gólt. Újrakezdéskor a 33-asok már 9 ember
rel állnak lel, de kezdés ulán a biró sípja a 

■ lolri.

KflJDBCSY szakorvos

Vasas—Nemzeti 1:0 (0:0)
Amikor a Vasasok csillaga az elmúlt őszön 

aláhanyatlott, éppen mi ' '
hogy kár volm 
tálni. Az 
hajlandók 
lajdonilani 
fölött, az 
mct. Nos,

azoknak___.
hogy ebben a csapatban nagy értékek, 

nagy erények vannak eldugva.
A győzelem teljesen reális és hü kifejezője az 
erőviszonyoknak.

Maga a játék egyáltalán 
mondható. Erős védelmek, 
támadósorok ütköztek meg 
a mérkőzésen. Mind a két 
teljesítményt nyújtott. A 
pompás játékot produkált 
mint a Szülik—Rottler—Rozgonyi összeállítású 
közvetlen védelem, mig a csatársorban csak 
Báder nyújtott elfogadhatót.

A Nemzeti együttesében Szendrő és a két 
szélsőfedezet volt csapat támasza. Gallina 
bizonytalan volt, Rémay Ill.-nak nem ment a 
játék, Volentik abszolút gyönge volt.

Unalmas, lassú tempóban indult a mérkőzés. 
Az első izgalom csak a 31. percben adódik, 
amikor Hossó labdája a kapufáról vágódik 
vissza. A 40. percben Remmer beadását Gal
lina nem éri el, a labda a gólvonalon gurul 
végig és az utolsó centimétereken elkerüli a 
hálót.

Vasas-támadások vezetik be a második fél
időt. A 6. percben Odry bombalövését Szülik 
bravúrral menti. A 27. percben Fröhlich lövése 
a belső kapufáról pattan vissza, majd a 32. 
percben megszerzi a Vasas a mérkőzés egyet
len, egyben győztes gólját.

ai .. mutattunk rá arra,
iá még a Vasas-csapatot elparen- 

credményről következtetve, sokan 
volnának a futballszcrencsének tii- 
a csapatnak vasárnap a Nemzeti 

ellenfél otthonában aratott gyözel-

van Igazuk, akik arra esküsznek,

nem volt szépnek 
de annál gyöngébb 
a Millenárison ezen 

csatársor gyönge 
győztes csapatban 
a fedezetsor, vala-

A BBTE nyerte a hűvös
völgyi mezei futóversenyt
Egyéni győztes: Belloni Gyula 
(MAC) — Nyolcvan induló közül 

33 futó feladta a versenyt
A jövő héten eldöntésre kerülő mezei baj

nokság előjátékaként rendezte meg a BBTE 
jubiláris mezei futóversenyét tegnap délelőtt a 
Hűvösvölgyben. A verseny rövid, de annál ne
hezebb terepen folyt le, úgyhogy a start után 
kővetkező néhány métert kivéve, mindenütt 
magas s a csípős hidegtől megkeményedett hó
réteggel kellett a futóknak megküzdeniök. A 
terep nehézségét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy
a verseny 88 Indulója közűi 33 — közöttük 

Szerb Is — a versenyt feladni kényszerült.
Szerb kiválása folytán meglehetős fölénnyel 
Belloni nyerte a versenyt s igy a MAC-futó a 
bajnokság legjogosabb aspiránsa lett.

Az ifjúsági versenyt az ismeretlen Gomolal 
nyerte

a favorit Vcrbőczi előtt mintegy 60 méterrel; a 
csapatban pedig az MTK aratott biztos győzel
met tartalékos csapatával is a szépen szereplő 
Szolnoki MÁV felett.

Eredmény:
Szenior verseny.

/. osztály: 1. Belloni Gyula (MAC) 21 p 41.8 
mp. 2. Gyulay Gábor (MAC) 21 p 59.8 mp. 3. 
Kultsár István (MAC) 22 p 05 mp. 4. Balogh 
(Vasas). 5. Pető (MTE). 6. Dianicska (Vasas). 
7. Gégény (ESC). 8. Hrcnyovszky (MAC). 9. 
Rózsa (MTE). 10. Osuszth (MTE) 11. Hitiig 
(MAC). 12. Eper (ESC). 13. Szucsánszky (Va
sas). 14. Ferihegyi (MTK). lő. Papp (FTC). 16. 
Halász (MTK). 17. Aczél (FTC). 18. Hegedűs 
(ESC). 19. Kemeniczky (MÁV). 20. Konecsny 
(MTE).

II. osztály: 1. Balogh (Vasas). 2. Pető (MTE). 
3. Dianicska (Vasas).

Kezdő: 1. Bolyos (FTC). 2. Bányai (BBTE).
3. Hajdú (Sz. MÁV).

Csapatversenyben: I. oszt.: 1. MAC (Belloni
1. Gyulay 2, Kultsár 3, Hrenyovszky 8, Hitiig 
11) 25 pont. 2. MTE (Pető 5, Rózsa 9, Osuszth 
10, Konecsny 20, Zsurbej 22) 66 pont. 3. Vasas 
(Balogh 4. Dianicska 6, Szucsánszkv 13, Erther 
23, Varga 29 75 pont. 4. ESC 109 pont. 5. FTC 
116 pont.

//. osztály: 1. MTE (Pető, Osuszth, Konecsny, 
Zsurbej, Rózsa) 43 pont. 2. Vasas (1, 3. 8, 17, 
23) 52 pont. 3. ESC (1, 7 , 12, 28, 32) 83 pont.
4. FTC 8G pont.

Kezdő: 1. FTC (1, 5, 6, 12, 15) 39 pont. 2. 
MTE (7, 8, 9, 10, 14) 48 pont 3. Szolnoki MÁV 
(3, 4, 11, 13, 18) 49 pont.

Ifjúsági verseny.
I. Gomolni Lajos (FTC) 12 p 27 mp. 2. Ver

bőczy (BBTE) 12 p 44.4 mp. 3. Krippingcr 
(FTC) 12 p 47.8 mp. 4. Balogh (MTK). 5. Né
meth (Szolnoki MÁV). 6. Bürlein (MTE). 7. 
Tűri (MTK). 8 Gelencsér (MTK). 9. Auslánder 
(MTE). 10. Isteníts (Szolnoki MÁV). 11. Rózsa 
(MTK). 12. Sumi (Vasas). 13. Kónyái (Szolnoki 
MÁV). 14. Kollmann (Vasas). 15. Bujtár (ESC).

Csapatversenyben: 1. MTK (Balogh 4, Tűri 
7, Gelencsér 8. Rózsa 11, Torbágyi 23) 53 pont.
2. Szolnoki MÁV (5, 10 13, 19, 28) 75 pont. 3. 
MTE (G, 9, 17 ,21, .24) 77 pont. 4. Vasas 89 pont.
5. FTC 114 pont.

Nurmi 4 angol mérföldön uj 
világrekordot állított lel 

Ncwyork, március 17.
A Madison Squareban tartott fedettpálya ver

senyen Nurmi ismét starthoz állott és 4 angol 
mért öklön /9 p. 27.6 mp-cl uj világrekordot állí
tott fel, amellyel kéttized mp el felülmúlta a má-______ —---------------- -------------- --- .......... v. n kiiiiiuiiu a iqu- 

rendel tn-4és 7-s-ie , 'ik fltin óriásnak, Ritolának legjobb crcdmé 
Vlil, JAsaebkUrut 0. ax. lérU és uöl batesekneb ' nyét.

Hollandia - Svájc 3:2 (2:0)
Amsterdam, március 17. ’

10.000 néző előtt folyt le a két nemzet mér
kőzése, amely Hollandia megérdemelt győzel
mével végződött. Emeli a hollandok teljesítmé
nyének értékét, hogy a svájciak már a 7. perc
ben Van Ellent lerúgják és emiatt a csapatukat 
felforgatni kénytelenek. A svájciak erőszakos, 
durva játéka kínos feltűnést keltett és Rtunke 
dán bírónak ugyancsak osztogatni kellett a sza
badrúgásokat. Az első félidő 42. percében még 
nincs eredmény, amikor Ramscyer Bakhuyt elől 
erősen hazaad egy labdát, amely a meglepett 
Sechchaye mellett a hálóba jut. Két perc múlva 
Bakhuyt pompás góllal kárpótolja magát.

A második félidőben a svájciak erőszakos 
játékukkal negyedórán keresztül frontban van
nak, de a holland védelem a helyén van. A 17. 
percben Widner hendsze miatt megítélt 11-es- 
ből Van Kool háromra szaporítja a gólok szá
mát. A svájciak most fölénybe kerülnek és a 20. 
percben Van dér Meulent labdástój a kapuba 
nyomják, majd a 43. percben Grimm szépít az 
eredményen.

Egyéb külföldi futball eredmények.
Bécs.

Bajnoki eredmények: Floridsdorf—WSC 3:f 
(0:1). Urban lövi a vezető gólt, Juranic egyen
lít, majd Lángé két góljával biztosan győz Flo
ridsdorf. — Wacker—Hertha 5:0 (2:0). Gól
lövők: Windtner 3, Tax és Puchan.

Nemzetközi mérkőzés: MAC—DFC (Prága)' 
5:4 (3:2). Góllövők: Machhörndl 3, Walzhofer 
2, illetve Kannhüuser.

Kupamérkőzés: Vienna—Rasensport 6:0. 
Pozsony.

Admira—Bratislava 2:2. Az Admira Schall és 
Koch góljaival már 2:0-ra vezetett.

Tornászvilágbajnokok mutatkoz
tak be vasárnap Budapesten
A tornászat a legritkábban szereplő sportág 

a nyilvánosiság piacán, bár esztétikai és test
nevelési értéke felülmúlja valamennyi .nálunk 
népszerűségre vergődött sportágat, talán a leg
kevesebb publicitást tudja felmutatni.

A tornászsport tiszteletére előkelő és exklu
zív publikum gyűlt egybe vasárnap délelőtt 
Rádius-filmszinházban, ahol

a BTC nemzetközi tornaünnepélyének ke
retében két világbajnok mutatkozott be a 

magyar közönségnek,
amely lelkes ünneplést rendezett a két ..világ- 
sampionnak.

Stuketj, a 31 éves marbiirgi járásbiró, a pá
rizsi olimpián kétszeres világbajnokságot nyert. 
Ö nyerte az összetett tornászversenyt és olim
piai bajnoka lett a gyürühinta-gyakorlatoknak. 
A Nemzetközi Tornászszövetség lyoni verse- 
nyén a gyürühinta-gyakorlatokon aratott győ
zelmen kivül a nyújtón nyerte meg az első di--» 
jat. Primosic, a tornászok másik nemzetközi 
vendége pedig Amsterdamban végzett a má
sodik helyén.
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A Győri Vívó Club 
a legjobb vidéki kardcsapat

országos vidéki egyéni kardbajnokságAz „ ____________ -_____ „
szombati küzdelmei után vasárnap került sorra 
a vidéki kardcsapatbajnokság. A küzdelemtől 
visszalépett Szegedi VC távollétében lebonyolí
tott bajnoki verseny helyezési sorrendje:

1. A Győri VC 8 győzelemmel, tussarány 58:65.
2. A Szombathelyi VC 8 gy., tussarány 65:58.
3. A Pécsi Egyetemi Atbletíkai Club.
4. A Kaposvári TSE.

Hajdú János dr. győzött a Hun
gária vasárnapi kardversenyén

Győztes: Hajdú János dr. (Róna-iskola) 8 gy, 
2. Szenté Oszkár (Royal VC) 6 gy., 3. Vujevich 
Oszkár (BEAC) 6 gy., 4. Horváth Kálmán 
(BEAC) 6 gy., 5. Szilassy Pál (BEAC) 5 gy., 6. 
Lányi Imre (Hungária VC) 5 gy., 7 Gözsy Sán
dor (BEAC) 3 gy., 8. Baroh Imre (Royal VC) 
3 gy., 9. Pécsi Miklós (BSE) 2 gy., 10. Robinson 
Ernő (Hungária) 1 győzelem.

A Műegyetem mezei csapata maradt a 
főiskolai bajnok

A Magyar Főiskolai Sportszövetség a Margit
szigeten bonyolította le vasárnap délelőtt a fő
iskolások mezei futóversenyét. A bajnoki cí
mért a védő Műegyetemen kivül a Tudomány
egyetem, a Közgazdasági egyetem, a Testneve
lési Főiskola és a Ludovika Akadémia csapatai 
szálltak síkra.

A csapatbajnokságot átkerült a műegyete
mieknek megvédeniük, 

mig az egyéni versenyt a fiatal és tehetséges 
műegyetemista Kassai nyerte. Az eredményt itt 
adjuk:

Bajnok: Kassai Dénes (MAFC) 18 p. 05 mp. 
2. Magdics László (MAFC) 18 p. 19 mp. 3. Nagy 
Sándor (BEAC) 18 p. 20 mp. 4. Szabados 
(EKAC) 5. Budai (EKAC).

Csapatban: Bajnok a MAFC csapata 31 pont
tal. 2. az EKAC 41 ponttal. 3. a BEAC r” 
ponttal.

X Az északi kerület mezei fulóbajnokságalt 
vasárnap rendezte a MASz északi kerülete. A 
szenior bajnokságot 7 km., az ifjúsági bajnok
ságot 3 km-es távon futották és mind a két 
szám a Miskolci Vasutas SC teljes győzelmét 
hozta, amely második csapataival még a máso
dik helyeket is okkupólln. Egyénileg győzött: 
Besznyák 24 p. 23 mp. nlntt, 2. Farkas 24 p. 
33 mp, 3. Németh 25 p. 33 mp., 4. Szabó 25 p. 
40 mp., 6. Papp 25 p. 43 mp.

A aserkrarMsért és IcMósérf felelj 
Dr El.EK HUGÓ.
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