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Poliatsek Elemér oruostanár zsebkéssel 
átuágta Bálint Rezső professzor nyakát, 

hogy megmentse a hirtelen fulladástél
BOlint Rezső gégeuizenyo következtében rosszul lett és 
fuldokolni kezdett a lakásán, mire a vendégségben lévő 
Poliatsek tanár motűeszköz hiányában hirtelen előrántott 
zsebkésével az utolsó pillanatban keresztDlmetszette a 

torkát és ezzel megmentette az életét
A budapesti orvosi körökben és előkelő tár

saságokban vasárnap futótűzként terjedt el 
a. hire egy különös és izgalmas operációnak, 
amelyet szenzációs körülmények között hajtott 
ttégre Poliatsek Elemér dr. egyetemi magán
tanár, az ismert gége- és torokspecialista Bá
lint Rezső dr. egyetemi tanáron. Tegnap dél
után történt Bálint Rezső professzor Főherceg 
Sándor-téri lakásán az operáció, amellyel Po- 
latsek Elemér professzor elvitathatatlan és 
minden bizonnyal sokáig emlékezetes tanú
bizonyságát adta az orvosi kötelességtudás
nak, az emberi szolidaritásnak, gyors elhatá
rozók épeaségnek és mindenckfelett annak a 
biztosságnak, amely egy kitűnő és nagytudásu 
orvost oly nagyszerűen jellemezhet.

Veszedelmes és katasztrófáit*  körülmények 
' között történt ez az operáció, amelyet az 

orvosi gyakorlatban szinte példátlanul álló 
módon, közönséges zsebkéssel pillanatok 

alatt hajtott végre a tanár.
olyankor, mikor minden pillanatnyi késedelem 
katasztrófát jelentett és minden pillanatnyi 
babozás egy emberéletet, ebben az esetben egy 
kiváló és nagytudásu orvosprofesszor, Bálint 
Rezső tanár életét jelentette volna. Az óriási 
Ísltünést keltő, különös esemény részletei a 

övetkezők:
Bálint Rezső dr. egyetemi tanár a Baross- 

utcai belgyógyászati klinika kiváló vezetője, 
néhány hét előtt megbetegedett. Kezelőorvosai 
megállapították, hogy

pajzsmlrlgy-daganatban szenved.
rA professzor rendszeres orvosi kezelés alatt 
állt és ugylátszott, hogy betegsége lassan 
visszafejlődik. Az utóbbi napokban azonban 
váratlanul gégevizenyőbe ment át a pajzs- 
mirigydaganal és állapota rosszabbodott. 
Szombaton reggel már rosszul érezte magát, 
orvosi kötelességludása azonban nem engedte 
meg, hogy elmaradjon a szokásos napi klinikai 
rendelésről és ezért mindenáron el akart menni 
a klinikára, hogy elvégezhesse munkáját. Mint 
az orvosak ilyenkor szokták, elhatározta, hogy 
piócát tesz a torkán kidudorodó pajzsmirigy 
daganatra, hogy a vérszivó állatok alkalmazá
sával szerezzien könnyebbséget.

A professzor útmutatása szerint a felesége 
két piócát helyezett el ■ torkán.

A vérszivó állatok rátapadtak a bőrfelületre és 
elvégezték munkájukat. A piócák alkalmazása 
után Bálint professzor jobban érezte magát,

bement a klinikára,
résztvett a szokásos napirendelésen és az or
vostanhallgatók oktatásán.

A kora délutáni órákban tért haza lakására. 
Valamivel később a délutáni órákban felkereste 
a gyengélkedő tanárt egyik kartársa és barátja 
Poliatsek Elemér dr. egyetemi magántanár, az 
ismert torokspecialista. Ugyancsak meglátogatta 
őt klinikájának első tanársegédje. Főmet Béla 
dr. egyetemi tanársegéd. A három orvos nyu
godtan beszélgetett Bálint Re^sö dr. sg|jónjá- 
bán. Beszélgetés közben azután olyan vWatlan 
és hirtelen meglepetésben volt részük a vendé
geknek, amely a legnngyobbfoku megdöbbenést 
és ijedtséget váltotta ki belőlük.

Diskurzus közben egyszer csak nyakához 
kapott Bálint Rezső tanár, hörgés szakadt 
fel a torkából és haláLsápadt, majd Illára 
vált arccal a szószoros értelmében élette
lenül csuklóit össze derékban foteljében. 

Két vendége megdöbbenve és ijedten ugrott 
fel helyéről. Poliatsek Elemér dr., aki ismerte 
Bálint tanár betegségének előzményeit, nyom
ban megállapította azokat a tüneteket, amelyek 
a hirtelen rosszullétct okozták. Poliatsek pro
fesszor pillanat alatt felismerte a helyzetet: 

a pajzsmirigydaganat hirtelen gégevize
nyőbe ment át, a vizenyős váladék ellepte 
a torkot, gégét és a légzőcsövet és csak 
másodperceken múlt, hogy a fulladás be

következzék.
Poliatsek Elemér tanár rögtön átlátta, hogy 
itt minden szempillantásnyi késecHlcm a biz
tos katasztrófát, a halálveszedelmet jelenti. A 
helyzet megdöbbentő és kétségbeejtő volt. Az 
idegen lakásban poliatsek tanár nem tudhatta, 
hol tartja műszereit orvoskollegája és hogy 
van-e egyáltalában a rendelőjében olyan mű
szer, amellyel végre lehetne hajtani az operá
ciót, amelynek alkalmazására pedig azonnal 
szükség volt, mert

a katasztrófa bekövetkezése csak másod
perceken mullott.

Ebben a kétségbeejtően aggasztó helyzetben 
Poliatsek professzor nem veszítette el lélekje
lenlétét és olyan bravúros eszközhöz folyamo
dott, amely még egy ilyen nagytudásu orvos- 
speciálista részéről is példátlanul álló teljesít
ménynek számit.

Előrántotta mellényzsebéből zsebkését, ki
nyitotta és a zsebkés bosszú pengéjével 

hajtotta végre az operációt,
amelynek késése egyet jelentett volna Bálint 
Rezső professzor rögtöni tragikus halálával.

Balkezével felszoritotta az áll irányába a 
pajzsmlrigydaganatot és a zsebkésével a 
balfültőtől a jobb fültőtől húzódó hatalmas 
metszéssel felnyitotta a nagybeteg torkát. 
Hatalmas vágással átmetszette a gégét, 
hogy a gégeszáj ezáltal kinyíljon és a ful

dokló beteg levegőhöz jusson.
Egy pillanat alatt történt ez a nagyszabású 
műtét, amely különben a legsúlyosabb operá
ciók közé számit és amelyet más cselben mű-' 
tőben, nagy előkészületek után, gondos és 
precíz előkészítéssel szoktak végrehajtani. A 
nagyszerű orvos-professzort azonban ebben a 
kritikus helyzetben sem hagyta cserbe a kéz
ügyessége: a szinte katasztrófális körülmények 
között végrehajtott súlyos műtét, meghozta a 
kívánt eredményt. A hatalmas vágással meg
nyitott gégcszájon kibuggyant a vér és meg
kezdődött a fuldoklási rohamot okozó gége- 
vizenyő eltávozása. Ugyanekkor azonban az 
erekből áramló vérsugarak eldugaszolták a 
légzőcsatornát. Most az ilyen operációknál 
szükséges csőre lett volna szükség, hogy azt a 
torokba vezetve biztosilsa a lélegzés lehetősé
gét. Ilyen műszer azonban természetesen a pil
lanatnyi felfordulásban nem állott rendelke
zésére. Poliatsek professzor azonban még most 
sem veszitette el lélekjelenlétét. Előkapta a 
szívműködés vizsgálására használni szokott 
hallgatócsövet, nz úgynevezett sztetoszkópot, 
amelyet rendszerint megánál hord. Ez a mű
szer két részből áll: egy csőből és egy tányér
szerű részből. A tanár villámgyorsan lecsavar
ta a műszer tányérját és

a szívműködés hallgatására szolgáló csö
vet vezette be a felmetszeti gégefőn ke

resztül a légzőcsőbe.
Még cgy-két izgalmas és kritikus pillanat telt 
cl, de akkor mór Bálint Rezső tanár megvolt 
mentve a megfulladás halálos veszedelmétől.

Mindez természetesen villámgyorsan, pilla
natok alatt játszódott le, de időközben Fornct 
Béla tanársegéd és a professzor hozzátartozói 
mór telefonáltak Lénárd egyetemi tanársegé
dért, aki műszeres táskájával nyomhnn autóba 
vágta magát és alig pár perc alatt megérkezett 
a Főherceg Sándor-téri lakásba.

A két tanársegéd most már megfelelő mű
szerek birtokában, szakszerű kezelésbe 
vette a karosszékbe roskadt Bálint Rezsőt, 

aki mellett a lejátszódott izgalmak hatása alatt 

halálsápadtan, verejtékezve állt, kezében az 
operáló műszerré előléptetett zsebkéssel az 
életmentő Poliatsek Elemér professzor.

A többi most már percek alatt pergett le. A 
szakszerűen bekötözött és első segítségben ré
szesített Bálint Rezső tanárt nyomban megfe
lelő módon autóba fektették és a közeli Pajor
szanatóriumba szállitották, ahol azután ápolás 
alá vették. A Pajor-szanatórium 111. emeleté
nek hatos számú különszobájában helyezték el 
a nagybeteg professzort, akinek ágyánál nyom
ban megjelent Hültl Hümér egyetemi tanár, a 
kiváló sebész-professzor és nyomban megvizs
gálta. Ennél a vizsgálatnál derült ki, hogy dr. 
Poliatsek Elemér kritikus körülmények kö
zött, kétségbeejtő helyzetben, villámgyorsan 
végrehajtott operációja szerencsére sikerrel 
járt.

A kitűnő professzor kezében nagyszerűen 
működött a közönséges zsebkés, 

amelynek használatával megmentette az élet
nek dr. Bálint Rezsőt. Kiderült az is, hogy a

Herrmann kereskedelmi miniszter 
vasárnap váratlanul hazaérkezett

Megszűnik a közgazdasági minisztérium
Vasárnap este a bécsi gyorsvonattal, amely 

negyvenöt perces késéssel futott bo a Keleti 
pályaudvarra,

hazaérkezett Herrmann Miksa kereske
delmi miniszter.

A kereskedelmi miniszter megrongált egészsé
gének helyreállítása céljából több mint három 
héttel ezelőtt Árosába utazott, ahonnan most 
tért vissza a fővárosba. A keleti pályaudvarnál 
a kereskedelmi minisztérium képviseletében 
dr. Samassa Aurél, az elnöki osztály vezetője, 
továbbá dr. Lázár János és dr. Meskó Oszkár 
személyi titkárai, valamint fia és leánya vár
ták a kereskedelmi minisztert, aki barnára sült 
arccal, látható jó egészségben érkezett haza.

Politikai körökben befejezett tényként be
széltek még a legutóbbi napokban is Herrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter távozásáról, a 
válság megoldásának az időpontja azonban 
ugylátszik eltolódik. Herrmann Miksa keres

Zsitvay igazságíígyminíszter 
három fontos szakaszt módo
sít a sajtónovella tervezetében

Zsitvay Tibor igazságugyminiszter tegnap 
nyilatkozott a kartclltörvényröl és a sajtó
novelláról. .1 Hétfői Napló legutóbbi számá
ban elsőnek közöltük azt a hirt, hogy a 
kormány a kartellek letörése érdekében 
törvényjavaslatot akar a Ház elé terjeszteni. 
Ezt a: értesülésünket megerősítette a pén
teki minisztertanács döntéséről kiadott hi
vatalos kommüniké amely szerint a minisz
tertanács Zsitvay Tibor igazsógiigyminisz- 
tert és Búd János közgazdasági minisztert 
utasította a kartelltörvény előkészítésére. 
Zsitvay igazságügyininiszler tegnapi nyilat 
kozatában kijelentette, hogy a kartelltörvény 

gondosan sterilizált mű tő szerszám helyett al
kalmazott zsebkés szerencsére nem okozott 
fertőzést és

a műtét Így minden tekintetben sikerrel 
járt.

Bálint Rezső professzor a vasárnapra virradó 
éjszakát súlyos állapotban töltötte ugyan, mert 
mint minden operáció után most is seblázas 
tünetek mutatkoztak, láza azonban szerencsére 
csak 39 fokig emelkedett és ez reggelre 389 
fokra szállt le.

Vasárnap reggelre állapota nagymérlékhefí 
javult, bár természetesen állapota még súlyos 
és aggasztó, de remélik, hogy a további gondos 
orvosi ápolással túl jut a veszedelmen. A nagy
beteg betegágyánál vasárnap megjelentek ősz*  
szcs ismerősei, nagynevű orvosprofesszorok'*  
kiváló sebészek, akik valamennyien a legna
gyobb elismeréssel adóztak Pollatschck Elemér 
dr. kiváló teljesítményének, amellyel a magyar 
orvostársadalom egyik kiválóságát megmen
tette az életnek.

kedelmi miniszter ugyanis még a mai nap fo
lyamán megjelenik hivatalában és átveszi a 
kereskedelmi minisztérium vezetését, Herrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter, — bár megron
gált egészségi állapotára való tekintettel maga, 
is távozni óhajt, — hajlandónak nyilatkozott 
arra, hogy a kereskedelmi tárcát a május ele
jén kezdődő költségvetési vitában képviselje. 
Herrmann Miksa tehát előreláthatóan a költ
ségvetés letárgyalása után válik meg állásától. 
Utódja Búd János közgazdasági miniszter lesz, 
aki ezidőszerint még Baulieux-bcn üdül, de a 
jövő bél folyamán már ő is visszaérkezik Bu
dapestre. Beavatott kormánypárti körökben 
ugy tudják, hogy Búd János egyelőre meg
tartja a közgazdasági tárcát is, a közgazdasági 
minisztérium azonban már nem lesz hosszú 
életű. Búd János május havában elkészíti a 
kormány úgynevezett nagy gazdasági program
ját, juniusban azonban a közgazdasági minisz
térium végleg megszűnik.

előkészítése beható tanulmányozást igényel, 
nem kétséges tehát, hogy

a kartelltörvény őszre marad.
Őszre marad a sajtónovella is.

A Hétfői Napló munkatársa teljesen be
avatott helyről hiteles információkat kapott 
azokról az érdemleges módosításokról, ame
lyeket Zsitvay Tibor igaz.ságiigyminiszter az 
eredeti tervezeten eszközölni óhajt.

Három lényeges kérdésben tesznek ér
dembevágó módosilúsofe.

Az egyik módosítás a felelősség megállapí
tására vonatkozik. A sajtónovella eredeti 
tervezete úgynevezett köztörvényi felelőssé*  
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yrt állapit meg, ami azt jelenti, hogy a 
szerzőn kivül minden egyes esetben a fele
lős szerkesztőt is felelősségre kell vonni. 
Zsitvay Tibor tegnapi nyilatkozatában azt 
mondja, hogy, a fokozatos felelősség és az 
együttes felelősség nem 'árják ki egymást." 
Az igaz-.ágiigvminis/lcniek ez a kijelentése 
- - mini jó) informált helyről közük — 
azt jelenti, hogy a sajlórcform egyes sajtó 
utján elkövetett bűncselekményekre a foko- 
rnlos, más bűncselekményekre vonatkozóan 
pedig a kŐzlörvéiivi felelősséget fogja meg- 
állapítani. /'■(!'■"/ TíbOr iga/ságiigvm.inisz- 
ter ugyanis elfogadja a sajtónnkelcn dr. 
Porost László, az I sti Kurír felelős szer
kesztője állal előterjesztett azt az indít

Bethlen miniszterelnök 
ma hazaérkezik Olaszországból
A képviselőház kéthetes húsvéti szünet 

után holnap tartja első ülését. A képviselőház 
holnapi ülésének napirendjén

a közigazgatási reform részletes tárgyalása 
szerepel. Kormánykörökben ugy számítják, 
hogy a közignzgnásí reform részletes vitája 
április végéig is elhúzódhat — tekintettel arra a 
nagy érdeklődésre, amit a kormánypárti kép
viselők tanúsítanak a javaslat iránt. A képviselő
höz munkarendje a nyári szünetig megállapí
tottnak tekinthető, bár végleges döntés ebben 
az ügyben csnk Hetiden miniszterelnök hazaér
kezése után várhaló He/h/en István gróf minisz
terelnök, aki a húsvéti ünnepeket Olaszország
ban töltötte, még nem küldött hivatalos értesí
tést hazaérkezésének időpontja felől, a minisz
terelnökségi palotában azonban ugy tudják, 
hogy

Bethlen István gróf ma, hétfőn érkezik haza
és nyomban át is veszi hivatala vezetését. A mi
niszterelnök ugyanis még elutazása előtt kö
zölte, hogy kedden este résztvesz az egységes 
párt teáján, amelyet Rubinrk István akdnök 
rendez.

Egvelőre nincs szükség a képviselőhöz mun
karendjének részletes és pontos megállapítására, 
éppen azért, minthogy a közigazgatási reform 
vitája még legalább három hetet vesz igénybe. 
A közigazgatási reform tető alá hozatala után a

A BESzKÁR rövidesen megkezdi 
a villamossínek áthelyezését

Milliók kiadása felesleges beruházásokra
A főváros közönségét nagyon érdeklik a 

rillnmosvasutnknál folyó tcrvezgelések, annál 
Is inkább, meri a Beszkúrt titokzatosan elzárt 
rezidenciájából nagyon gyéren és szűkszavúan 
jutnak nyilvánosságra a hírek. A fővárosnak
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ványt, hogy
úllamelleneN bűncselekményeknél köz
törvényi, más sajtó utján elkövetett 
bűncselekményeknél pedig a fokozatos 

felelősség elve érvényesüljön.

Teljesen elejti az igazságügy-miniszter az 
anyagi kártérítésről szóló ■ szakaszt, a tiltott 
közlésről pedig külön törvényjavaslatot ké
szít, hogy nz e téren bekövetkezett anomá
liákat végleg megszüntesse.

Ezek a módosítások kétségtelenül igen 
lényegesek, ellenzéki körökben azonban 
természetesen c módosítások ulán is a leg
erélyesebb harcot folytatják a sajtórcform 
ellen.

pénzügyminiszter hat legutóbb beterjesztett tör
vényjavaslata kerülne sorra, a kormány azon
ban attól tart, hogy esetleg ex-lexbe kerülhet, 
ha a Ház idejekorán nem kezdi meg az 1929— 
30. évi költségvetés tárgyalását. Wekerle Sán
dor pénzügyminiszter ragaszkodik ahhoz, hogy 
a parlament legkésőbb május első hetében meg
kezdje a költségvetés táigyalásöt, éppen ezért 
a pénzügyminiszteri javaslatok közül csak egyel 
vesznek elő és pedig azt, amely „a különleges 
és ideiglenes házadórnentesség' -rö] szól. A pénz- 
ügyminiszer többi javaslatai, amelyek között 
szerepelnek a két és ötpengős ezüstérmék beve
zetéséről. valamint az állal forgalmiadó eltörlé
séről. a földadó kulcsának leszállításáról szóiéi 
javaslatok is, későbbi időpontra maradnak. 
Közben természetesen egyes rcsszorlminiszterek- 
nck is lesznek javaslataik, úgyhogy már most 
is problematikusnak tekinthető a fővárosi re
formnak még a nyári szünet előtt való letárgya- 
lása. Hetiden István grót miniszterelnök hús
véti nyilatkozatában azt mondotta, hogy a költ
ségvetés letárgyalása után fenmaradó munka
időben a Ház vagy a sajtőnovellát, vagy a fő
városi reformot veszi elő. Annyi máris bizo
nyos, hogy a sajtónovella őszre marad, viszont 
kormánykörökben olyan hangok hallatszanak, 
hogy a belügyminiszter városházi pártján ak nyo
mására ti fővárosi reformot őszre szeretné ha
lasztani Emiatt már a képviselőhöz szerdai 
ülésén interpelláció fog elhangzani.

ez a legnagyobb közüzeme
teljesen elzúrkózottan, mindentől és min
denkitől különállóan jár a maga utján.

Mostanában különösen a Beszkúrt beruhá
zási programjával kapcsolatban felveendő köl
csön ügyével foglalkoznak az. illetékes körök. 
A villamosvasutak nagyarányú beruházásokra 
fejlesztésre törekednek s ha mindent megva
lósítanál;, nmi! terveznek a vágányhálózat 
hatalmas kibővítését, a földalatti gyorsvasul 
kiépítését - ugy

nagyösszegü kölcsön felvétele elkerülhe
tetlen.

Egyelőre még csnk kezdetleges stádiumban 
vannak az, erre vonatkozó tárgyalások s igy c 
tekintetben biztos adatok még nem kerültek 
nyilvánosságra.

Az idei évre előirányzott beruházásokat 
azonban, amelyekre a folyó bevételek nyújta
nak fedezetet, minden körülmények között 
elvégzik. A Beszkúrt költségvetésében erre _az 
esztendőre ötmillió pengő van felvéve külön
böző sürgős beruházásokra. Ezek közölt 
szerepe) a most forgalomba került uj villamos
kocsikhoz hasonló további

húsz, uj Ikerkocsi beszerzése, 
ötven régi kocsi átalakítása, a Villányi-uli 
villamos vonal kiépítése, s továbbá az áram- 

■*  ' ' egy részének modernizálása.
‘ ’ ' ” • ’ ‘ a táska-

termclőtelcpck egy részének 
Ezekre a munkálatokra a Beszkúrt 
pénzekből ölmilló pengőt fordít.

Még a nyár előtt megkezdik 
a vlllamossinpámknnk az úttest 

való áthelyezései 
nini a beruházások második csoportjába tar
tozik. Legelsőnek a Rákóczi-nti vágányok át fek
tetését hajtják végre, majd a körutakon és a 
többi útvonalakon is mindenütt az úttest kö
zepére helyezik a síneket. Minden megállónál 
járdaszigeteket építenek s a munkálatokat nagy 
munkáslét számmal, olyan tempóban fogják 
végezni, hogy a forgalmat lehetőleg minél rö- 
videbb időre s minél kisebb mértékben aka
dályozzák.

Szükségesnek tartjuk annak a megállapító 
sál, hogy a villamossínek áthelyezésével 
horribilis kiadásokat, nem tekinthetjük 
nak, mint

fölösleges pénrpocsékolásnak,
mert a forgalom előrelátható fokozatos 
désc mellett, a kötött jellegű közlekedési esz
közöknek, amilyen a fektetett síneken közle
kedő villamos is,

mielőbb cl kell tiinnlök
a belső nagyforgnlmu útvonalakról — igy a Rá- 
kóctl-ntról és a belső kőrútokról is — és át 
kell adniok a helyet a szabadon mozgó autó
busz-forgalomnak.

A villamosnak a közeljövőben a főbb köz
lekedési útvonalakon cf kell távozni a normális 
fejlődés utjóból és ezt még clódázni sem lehet 
semmiféle mesterséges áthelyezési és átépítési 
művelettel sem.

Vidmar, a budapesti olaszkövetség 
sajtófőnöke egy vitaestélyen ki
jelentette, hogy Mussolini nem 
támogatja a magyar fasisztákat

A Pénzintézeti Tisztviselők Országos EgyCy 
sületénck Akadémia-utcai helyiségeiben 
szombaton este érdekes vita folyt le a 
fasizmusról. A vitában többek között fel
szólaltak I'elcky Géza dr., Piklcr J. Gyula 
is, akik valamennyien élesen támadták a 
fasiszta rendszert Mussolini diktatórikus 
kormányzását. A hallgatóság sorában helyet 
foglalt Antono Vidmar, a budapesti olasz 
követség sajtófőnöke is, aki egyszerre felállt 
helyéről, felment a szónoki emelvényre és 
szót kért. A budapesti olasz sajtófőnök visz- 
szautasitotta a fasizmus elleni támadásokat, 
rámutatott azokra a történeti okokra, ame
lyek a fasizmust Olaszországban cletrchiv 
ták, majd a következő érdekes kijelentése
ket tette:

— Nagy tévedésben vannak azok, akik 
azt hiszik, hogy Mussolini a fasizmust 

exportcikknek szánta.
— Mussolininek távolról sem áll szándé

A kultuszminisztérium elkészült 
a jogi oktatás reformjáról szóló 

törvény javaslattal
Magyary Zoltán és Haas Aladár miniszteri tanácsosok készí

tették a javaslatot, amely eltörli az eddigi doktorátust
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 

néhány nappal ezelőtt kijelentette a Ház
ban, hogy szándékában van a jogi oktatást 
megreformálni. A miniszter kifejtette, hogy 
lehetetlennek tartja a régi rendszert, amely 
lehetővé tette, .hogy olyanok is megszerezzék 
a doktorátust, akik csak a vizsgák napján 
látogatták az egyetemei, előadásokat soha
sem hallgatnak és különböző jegyzetekből, 
szemináriumokban készülnek el a vizsgála
tokra. A jogi doktorátus az utóbbi időben 
teljesen elveszítette hitelét, éppen ezért szük
ségét látja annak, hogy

az egyetemek jogi fakultásán uj rend
szert vezessen be.

Mivel ezt a kérdést csak törvényileg lehel 
megoldani, a kultuszminiszter nyomban 
megtette a szükséges intézkedéseket a jogi 
oktatás reformjáról szóló törvényjavaslat 
előkészítésére.

A kultuszminiszter Magyary Zoltán mi
niszteri tanácsost és Haas Aladár miniszteri 
osztálytanácsost bízta meg az uj törvényja
vaslat szerkesztésével. A Hétfői Napló 
munkatársának értesülése szerint Magyary 
és Haas miniszteri tanácsosok

az elmúlt héten beható tárgyalásokat 
folytattak ebben az ügyben egyrészről a 
budapesti, pécsi, debreceni és szegedi 
egyetem jogi fakultásainak vezetőivel, 
továbbá az igazságügyminisztérium több 

körepére

járó 
más-

fejlő-
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kában, hogy a fasizmusnak olyan külföldi 
propagandát csináljon, mint amilyet a szov
jet kifejt. Sőt ellenkezőleg,

Mussolini egyáltalán nem kívánja tá
mogatni a külföldi fasiszta szervezke
déseket. Sem a németországi, sem a 
franciaországi csellcges fasiszta szer
vezkedések az olasz fasiszta kormány

ban segdtőkezef nem kaphatnak.
Az olasz fasiszta nagytanács tisztában van 
azzal, hogy a fasizmusnak kizárólag Olasz
országban van talaja, csakis Olaszországban 
valósit hat ja meg céljait. Meg kell tehát 
nyugtatnom azokat, akik azt hiszik, hogy 
Mussolininek az a terve, hogy más orszá
gokban is elősegítsen egy fasiszta uralmat 
A fasizmus, amely Olaszország geográfiai 
egyesülése után az olasz nép szellemi egye
sülését eredményezte, máshol talán épp az 
ellenkezőjét érné el. mint Olaszországban: 
széjjel húzná a nemzetek erőit.

magasrangu tisztviselőjével.

Az illetékes faktorok meghallgatása után 
a miniszteri tanácsosok hozzákezdtek a ja
vaslat elkészítéséhez. Beavatott helyről 
szerzett információink szerint a törvény
javaslat legfontosabb pontjai a következők: 

a jogi fakultást az eddigi nyolc félévről 
tiz félévre emelik fel, kötelezővé, teszik 
az előadások hallgatását, épp ugy, mint 
a Műegyetemen és az orvosi fakultá
son, végül pedig eltörlik a doktorátust, 
ugy, hogy ezentúl a jogi absolutórium 
megszerzése után államvizsgát kell csak 

tenni.
és ez elegendő lesz ahhoz, hogy a levizsgá
zott ügyvédi vagy btrói pályára léphessen. 
Visszatérnek tehát a régi állapotok, amikor, 
ügyvéd, vagy biró lehetett valaki anélkül, 
hogy meg lett volna a doktorátusa. A dok
tori cimét csak azok kaphatják meg, akik 
a jogtudományokkal mélyebben kívánnak 
foglalkozni.

A törvényjavaslat a jogi oktatás reform
ját már a jövő tanévben életbe kívánja 

léptetni.
Értesülésünk szerint Klebelsberg Kunó 

gróf kultuszminiszter az elkészült törvény
javaslatot a legközelebbi minisztertanács 
elé viszi, hogy azután a legrövidebb időn 
belül a Ház elé terjeszthesse.
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Schnürmacher káuűs vasár
nap kiszabadult a fogházbűi

Az Dgyflszsfig megszüntette az átjárást a casino de Paris von 
bdriűja ellen, akit a magyar hatóságok KOrozoieveie alapján 

Lyonban latariozta.tan ás Kiadtak Magyarországnak
Vasárnap délelőtt Medvés-Medikó István 

dr., a budapesti királyi büntető törvényszék 
vizsgálóbirája szabadlábra helyezte Schnür- 
tnacher Ignácot, a Casino de Paris volt bér
lőjét, akit nyolcrendbeli óvadéksikkasztás 
vádja miatt tartóztatott le a lyoni rendőrség 
a magyar hatóságok megkeresérére és akit 
kiadatási eljárás során szállítottak Buda
pestre.

1928. év elején kezdődött a bünügv. 
Schnürmacher Ignác, a Casino de Paris mu
latót átadta Halmai Tibornak, az ismert! 
táncoskómikusnak. Schnürmachernek óvadé
kos alkalmazottai voltak, akikét Halmai Ti
bor átvett és erre vonatkozóan külön fel
jegyzést eszközöltek az óvadékleveleken. A 
feljegyzés szerint Halmai nem ujitotta meg 
társulatának a szerződését, az alkalmazot
takat elbocsátotta és a helyiséget bezárta. 
Ekkor nyolc alkalmazóit óvadéksikkasztás 
miatt feljelentette Schnürmachert azon a 
címen, hogy mint a helyiség előző tulajdo
nosa, nem számolt el óvadékukkal.

A rendőrség körözőlevelet bocsátott ki 
Schnürmacher ellen,

akí időközben családjával együtt Fiúméban 
telepedett meg, ahol kávéházat nyitott. A 
körözés miatt az egykor dúsgazdag lisztke
reskedő és kávéháztulajdonosnak menekül
nie kellett Fiúméból és előbb Nizzába, majd 
a franciaországi Lyonba költözött.

Három menyasszony véres hábo
rúja vasárnap az Aradi-utcában
A két volt menyasszony boxpárbaijal és esernyőcsatával akadó, 
fyozta meg, hogy a vőlegény egy harmadikkal kössön házasságot

Nem mindennapi látványnak voltak szem
tanúi vasárnap délelőtt azok, akiknek a 
VI. kerületi elöljáróság Aradi-utcai épülete 
előtt vezetett el ütjük. Szinte mozifilmszerii 
gyorsasággal pergő egymásutánban, viha
ros botrányjeleneteknek egész sorozata ját
szódott le és nem egészen egynegyed óra le
forgása alatt ruhákról és kabátokról lesza
kadt szövetdarabok, gombok és két esernyő 
tarkították a csatatérül szolgáló úttestet, an-

Tutankhamon ősi, titokzatos világának 
eleven életrekeltése.

Ez

Boleslav Prus
nagy történelmi regénye

A Fáraó
Három kötet (csaknem 1000 oldal)
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Dante kiadás
Budapest, VI., ö-utca 27.

Lyonban megnyitotta as Internacionále 
kávéházat,

amelyet főként az ottani magyarok látogat
tak. A szorgalmasan dolgozó Schnürmchcr 
tekintélyes vagyont gyűjtött és nemsokára 
sportegyesületet alakított a lyoni magyarok
ból. Mór úgy látszott, hogy az egész bűnügy 
feledésbe merül, mikor a magyar hatósá
gok megtudták, hogy Schnürmacher Lyon
ban tartózkodik és oda is megküldték a 
körözőlevelet. Egy nap detektívek állítottak 
be a lakására, letartóztatták cs a kiadatási 
eljárás befejezése után

kiadták Magyarországnak.
így lett az, egykori „lisztkirály" és több fő
városi kávéház alapítója a Markó-utcai fog
ház lakója.

Schnürmacher azzal védekezett, hogy 
Halmai annakidején magára vállalta az ál
tala felvett óvadékokat, a felelősség tehát, 
mint jogutódot, őt terheli. November óta 
folyt a vizsgálat, amelynek credményekc- 
pen

az ügyészség megszüntette az eljárást 
Schnürmacher Ignác ellen, mert beiga
zolódott, hogy nem követte el a terhére 

rótt bűncselekményeket.
A vizsgálóbíró vasárnap reggel kihirdette 

a szabadlábrahelyezésröl szóló végzést és 
Schnürmacher nyomban el is hagyta a fog
házat;

nak bizonyságául, hogy ott nagy háború 
zajlott le.

Tizenegy óra felé járhatott az idő, ami
kor egy csukott autótaxi állott meg az elöl
járóság előtt. A kocsiból egy gondosan öltö
zött, középkorú férfi és ugyancsak már nem 
bakfiskorban lévő bundás hölgy szállott ki. 
A nő a kezében néhány szál virágot szo
rongatott, dokumentálásául annak, hogy az 
elöljáróság vasárnapi vendégei az anya
könyvvezető elé mennek. A bundás hölgy

előresietett, a férfi pedig néhány lépés
sel hátramaradt,

hogy a taxit kifizesse Az autó elrobogott és 
most már a férjjelölt is befelé igyekezett 
volna, azonban ekkorra már útját állta két 
fiatal nő.

Esernyőjüket magasra tartva, hangos 
kiáltásokkal támadtak

az izgalomtól és a váratlan meglepetéstől 
majdnem kővé mered’ férfire, aki hiába 
próbálta a két támadásra készülő nőt meg
nyugtatni, akik jobban felingcrlődtek, mert 
a kapuban megjelent a harmadik nő, aki 
odasietett a férfihez, karonragadta és sietős 
léptekkel elindult vele a Nagykörút irá
nyában. Alig tettek azonban néhány lépési, 
és haladtak túl az első keresztutcán,

a két utánuk Iramodott és a következő 
másodpercben hangos szitkok és szi
dalmak közepette már zuhogtak is az 

esernyőcsapások
a megriadtan menekülni igyekező meny
asszony és vőlegény hátán.

Csakhamar parázs verekedés támadt a 
három nő között. Ernyőjükkel ütötték-ver- 
ték egymást, majd

puszta kézzel rontottak egymásnak, 
letépték egymásról ruháikat.

Sürü, véres nyomai látszottak már a ve
rekedésnek a három nő arcán, amikor az 
Aradi-utcába bekanyarodott egy üres taxi

Ekkor a férfi, aki eddig tehetetlenül nézte 
a civakodást,

betuszkolta menyasszonyát a kocsiba 
és gyors iramban elrobogott a furcsa 

csatatérről.

ahol most már csak u két támadó nő maradt 
az őket körülvevő embergyürü közepén. 
Alig tűnt el az autó az Aradi utcából, már 
elpárolgott a két nő harci kedve és most 
már sírva, hangos zokogás közepette mesél
ték el ennek a szokatlan utcai csetepaténak 
előzményeit.

A két nő előadásából kiderült, hogy az 
épületes délelőtti utcai jelenetnek

S. Jenő, Józsefkörntt textil kereskedő a 
férfi főszereplője, aki ma szándéko
zott házas’át'ot kötni a VI. kerületi 

anyakönyvvezető előtt
A mór nem egészen fiatal, harmincnyolc 
éves kereskedő hosszú esztendőkön keresz
tül udvarolt a két nőnek, okik csak akkor 
szereztek egymásról tudomást, mikor már 
a kereskedő mindkettőjüket faképnél hagy

ta és egy harmadikkal szándékozott ma há
zasságra lépni. A két nö, akiket S. Jenő éve
ken keresztül hitegetett és akiknek házas 
ságot is Ígért, most

Igy akarta megbosszulni magát.
A szándék sikerrel is járt, a VI. kerületi 

anyakönyvvezelö előtt ma délelőtt tényleg 
eggyel kevesebb házasságot kötöttek, mint 
kellett volna. A különös utcai találkozásnak

Titkos kokaínraktár dr. Rejőd 
Jenő ügyvéd feleségének 

Mikszáth Kálmán-téri lakásán
A detektívek rajtütöttek a lakáson, ahol 100 gramm ko
kaint és ÍOO doboz küiöniéie kábító mérget foglaltak le

A főkapitányság kokainellenőrző detek- 
tivesoportja bizalmas utón arról értesült 
nemrégiben, hogy egy józsefvárosi lakásban 
nagymennyiségű kokaint és más kábító
szert halmozott fel a lakás tulajdonosa, aki 
kábitószerárusitó ügynökökkel folytat tár
gyalásokat. Hosszas megfigyelés és nyomo
zás után megállapították a detektívek, hogy

dr. Rejőd ügyvéd feleségének a Mik
száth Kálmán-tér 4. számú házban levő 
lakásán van a titkos kábltőszcrraktár.

Napokon át álltak lesben a detektívek, mig 
végül tegnap este meglepetésszerűen rajta
ütöttek a lakáson. A detektívek behatoltak 
a Mikszáth Kálmán-téri lakásba, ahol tet- 
tenérték dr. Rejőd Jenönét, amint egy ügy
nökkel tárgyalt és éppen nagymennyiségű 
kokaint adott át neki.

A detektívek nyomban átkutatták az egész 
lakást. A kutatás meglepő eredménnyel járt. 
A szekrényben, a dívány alatt és a lakás 
más rejtekhelyeiről nagymennyiségű kábító
szer került elő. Óriási mennyiségű kábító
szert,

száz gramm koknlnf és összesen száz 
kis doboz és fioia különféle mérget, 
heroint és más bóditószert találtak a 
detektívek a Mikszáth Kálinán-léri la

kásban.
A házkutatás után a detektívek dr. Rejőd 
Jenőnét előállították a főkapitányságra és 
természetesen magukkal vitték a nagymeny- 
nyiségü kábítószert is. Ugyancsak előállítot
ták Neumann Leó ügynököt, akivel szemben 
az a gyanú merült fel, hogy foglalkozott a 
kábítószerek terjesztésével.

Rejőn Jenöné az éjszakái a főkapitánysá

a három menyasszony között valószínűleg 
a bíróság előtt lesz folytatása. S. Jenő 

könnyű testisértés és utcai botrányoko
zás

cimén tett feljelentést két volt menyasszonya 
ellen, a két nö pedig

házassági Ígéret megszegése miatt 
inditttaja meg az eljárást.

gon töltötte és reggel megkezdték kihallga
tását. Az ügyvéd felesége bevallotta, hogy a 
lakásán lefoglalt kábítószerek az ő tulajdo
nát képezik, azt állította azonban, hogy még 
csak a forgalombahozatal tervével foglal
kozott, de,eddig nem adott cl semmit a mé
regből. Neumann szintén azt állítja, hogy 
kapott ugyan Rejődnétöl kokaint, de nem 
bocsátotta áruba és később visszaadta dr. 
Rejőd Jenövének.

Mivel mindkettőjüknek lakása és foglal
kozása van és a jelenlegi rendclctek a ko
kainüzérkedést csak kihágásnak minősítik, 
a rendőrség nem folyamodott szigorúbb el
járáshoz, hanem dr. Rejőd Jenőnét és Neu
mann Leót elbocsátották a főkapitányság
ról.

A lakásán talált nagymennyiségű kábító
szert azonban lefoglalták és az ügy Ira
tait további eljárás céljából áttették a 

büntető járásbírósághoz.
A rendőrség természetesen tovább foly

tatja a nyomozást annak megállapítására, 
hogy kitől vásárolta Rejődné a nagymeny- 
nyiségü tiltott mérget, amiből még a leg
kisebb mennyiséget is csak orvosi receptere 
szolgáltathatnak ki a gyógyszertárak. A 
nyomozás szálai vidékre és külföldre nyúl
nak és ebben az irányban folyik a vizsgálat.

A mostani eset különben fényes bizonyí
téka annak, hogy

a kokainiizérkedés ellen szigorú tör
vényt kellene hozni.

A rendőrség ugyanis hiába leplezi le az 
üzéreket, ha megfelelő törvényes rendelke
zések hiányában kénytelen enyhe el
bánásban részesíteni őket.
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IIIHIK
A Rádió mai műsora

BudapeM, 1929 április 5, hétfő.
9.15: Hangverseny.
9.30: Hirck.
9.45: \ hangverseny folytatása.

12.09: Déli harangszó az Egyetemi templomból 
cs időjárfajeleolés

12.95: A Rádió házltriójának hangversenye.
12.05: Hírek.
12.35: A hangverseny folytatása.

1-00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás- 
Jelentés

2JJ0: Hírek, élelmiszerárak.
4.00: Asszonyok tanácsadója.
4.45: Pontos időjelző' időjárás-, vízállásjelen

tés és hírek
5.10: Papp Endre felolvasása: „A metcoroló- 

giai hírszolgálat és a gazdn“.
5.40: Rigó Jancsi és ciganyzenekarának hang

versenye.
7.00: Német nyelvoktatás.
7.40: Moznrl-CSl.
9.20: A Bachmann-trió hangversenye.

10.20: Pontos időjelzés, hirek Majd: Bachmann- 
jazz.

KÜLFÖLD:
BÉCS. 5.05: Mai Springer-est. — 9.30: Hang

verseny-
PRÁGA - BRÜNN. 7: Dvorsák-opera.
STUTTGART — FRANKFURT. 5.15: Hang

verseny.
MILÁNÓ. 5.35: Operett
NÁPOLY. 9: Opera.
RÓMA. 5.45: Zene.
BERLIN. 9: Drámai előadás
ZÜRICH. 5: Vigopvra
LONDON. 10.35: Román előadás.

— Scltovazky belügyminiszter ma érkezik 
haza Abbáziából. Scitovszky Béla belügy
miniszter, aki húsvéti vakációját Abbáziá
ban töltötte, hétfőn délelőtt érkezik vissza 
Budapestre. A belügyminiszter, aki abbé- 
ziai pihenése alatt áttanulmányozta a fő
városi reform egész anyagát, szerdán a kép- 
viselőházban nyilatkozni fog az uj fővárosi 
tömény torsáról a hozzá intézendő inter
pellációval kapcsolatosan.

— Gyászistentisztelet Kaszab Aladár em
lékére. A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága 
Kaszab Aladár, a hitközség elhunyt elnöké
nek emlékére vasárnap délben a Rombach- 
utcai, délután pedig a Dohány-utcai tem
plomban gyászistentiszteletet tartott. Mind
két gyászistentiszteleten megjelent Huszár 
Aladár dr. miniszteri tanácsos, a miniszter
elnökség, Gerlóczy Károly dr miniszteri ta
nácsos u kultuszminisztérium és Berczet 
Jenő dr alpolgármester a főváros képvise
letében, továbbá a pesti izr. hitközség elöl
járói kara, u gyászoló család és nagyszámú 
gyászoló közönség. A kegyeletes ünnepségen 
dr. Fischer Benjámin és dr. Fischer Gyula 
főrabbik megható emlékbeszédben méltat
ták az elhunyt érdemeit

— Rukovazky Iván a lelkek békéjéről be
szélt Nyíregyházán. Nyíregyházáról jelen
tik. Vasárnap délelőtt ti órakor tartotta 
beszámoló nagygyűlését a Korona-szálló 
nagytermében Rakovszky Iván, volt belügy
miniszter Nyíregyháza város képviselője. A 
gyűlésre n volt belügyminisztert 16 kor
mánypárti képviselő kisérte le Nyíregyhá
zára. Rakovszky Iván közel egyórás beszá
moló beszédében részletekbemenően ismer
tette álláspont jót a bel- és külpolitikai kér
désekben és a lelkek békéjének szükséges
ségét hangoztatta. Rési Géza volt a kővet
kező szónok, aki a revízióhoz vezető utat a 
felekezeti és társadalmi ellentétek eloszlatá
sában jelölte meg. Délben bankot volt, ame
lyen Kállay Miklós főispán a kormányzót 
éltette.. Énekes prelótus pedig Rést Géza be
szédébe kapcsolódott és megállapította, hogy 
Nyíregyházán megvan a lelkek békéje, mert 
Itt a különbőzéi társadalmi rétegek és osztá
lyok között hartnónikus szeretet uralkodik.

— Eltemették Schmlttely József sacrkesatőt. 
Vasárnap délután temették a Kerepesi-uti te
mető lialottoshácáből Schndttelu Józsefet, aki 
h Pesti Hírlapnak évtizedeken at volt közked
velt és mindenki óllal becsült szerkesztője. A 
♦emelésen megjelent Karafláth Jenő, Márkus 
Miksa, Lenkey Gusztáv főszerkesztő, Srdusin- 
xzky Imre és n magyar ujsíigirótúrsadalom 
számos tagja. Sülé Antal, a pesti Hirlan, Szik- 
lay János pedig az újságíró intézmények névé- 
l>en búcsúztatta az elhunyt kiváló újságírót.

— Aí Országom Rákóczi Szövetség II. Rákóczi 
Ferenc boldoggá avatását kért u hercegprímás
tál. Vasárnap délelőtt a Budai Koronázó temp
lomban ünnepi istentiszteletet tartott nz Or- 
óságot Rákóczi Szövetség és a Zrínyi Ilona 
Kör H. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem és 
Zrínyi Ilona fcjedelcinnsszony emlékére. Utána 
ünnepély volt a regi képviselöháaban, ame
lyen díszes közönség gyűlt egvbn. Régi kuruc- 
dalok előadása utón a Rákóczi Szövetség disz- 
elnöke, Zstny József mondott beszédet, amely- 
ben Jelezte, hogy .Serédi Jusztinián horoegpri- 
mástól a szövetség II. Rákóczi Ferenc boldoggá 
avatását fogja kérni.

__  Súlyos motorkerékpár szercnesétlen- 
tiég a Béesl-uton. Vasárnap délután a Bécsi- 
utón Auer Tibor magánti»rtvi»elő motor
kerékpárján, amelynek oldnlkocsijában 
Lichter Kornél magántisztviselő ült, össze
ütközött egy 73-as Jelzésű villamossal. A 
motorkerékpár kél utasa széles ívben kire
pült az ülésből és véresen terült cl a köve
zeten. Auer Tibor a villamoskocsi mentő 
deszkája alá szorult és csak hosszas mun- 
kftval sikerült kiemelni alóla. A két sebe 
sültet a mentők aulyos koponyaalap! törés 
m! arAllilották a Szent Margil-kórházba.

Szegeden letartóztattak 
két nemzetközi kasszafurót, 
akik közül az egyik a rendőrség cellájában 

öngyilkosságot kísérelt meg
Szeged, április 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap*  
délután a szegedi rendőrségnek sikerült két 
veszedelmes nemzetközi kasszafurót letar
tóztatni. A detektívek ugyanis a déli órák
ban előállítottak a szegedi rendőrkapitány
ságra két rendkívül elegáns, jómegjelenésü 
férfit, akik közül az egyik Neumark Sá
muel, a másik pedig budapesti születésű, de 
bécsi illetőségű Halász József kereskedőnek 
mondotta magát. Később azonban mindket
ten ellentmondásba keveredtek és beismer
ték, hogy többszörösen büntetett előéletű 
betörők, akik legutoljára Hécsbcn fúrtak 
meg több kasszát, most pedig Magyarorszá
gon szándékoznak néhány napot tölteni, 
hogy innen valamelyik nagyobb balkáni 
városba tegyék át a székhelyüket.

A detektívek a lakásukon házkutatást 
tartottak, melynek során nagymennyiségű

modern betörő és kasszafuró szerszá
mokat, néhány üveg kloroformot, ál
arcot, ékszert, több rend uj ruhát, álöl
tözékhez .szükséges bajuszt és szakáit, 
azonkívül modern revolvereket találtak.
Neumark Sámuel kihallgatása során be

ismerte, hogy nemrégen szökött meg az ol- 
miitzi törvényszék fogházából, ahol jog- 
erős szabadságvesztés büntetését töltötte. 
Időközben megérkezett n budapesti fóka- *

— Ripka Ferenc főpolgármester haza
érkezett Rómából. Ripka Ferenc főpolgár
mester szombaton délben érkezett haza 
olaszországi útjáról. A főpolgármester va
sárnap délelőtt megjelent a népjóléti mi
nisztériumban és előbb Vass József népjó
léti miniszterrel, majd Dréhr Imre államtit
kárral folytatott hosszabb tanácskozást. A 
főpolgármester közölte a Hétfői Napló 
munkatársával, hogy vakációjának legna
gyobb részét Sorrentoban töltötte, Rómában 
is járt, ahol a pápánál kihallgatáson jelent 
meg. A főpolgármester hétfőn elnökölni fog 
a közigazgatási bizottság ülésén, ahol a 
kártyaklubok ügyében minden oldalról éles 
felszólalások várhatók.

— Megfojtotta a feleségét, azután felakasz
totta. Békéscsabáról jelenti tudósítónk: Kon
doros békésmegyei községben Markos Mihály- 
nét, egy gazdálkodó feleségét, a házuk ajtajá
nak sarkón felakasztva találták. Eleinte általá
nos volt az a felfogás, hogy öngyilkosság tör
tént. Minthogy azonban köztudomású volt, 
hogy állandóan viszálykodás volt Markosai és 
a férje között, a csendőrség gyanúsnak találta 
az öngyilkosságot ás nyomozást indított. A 
nyomozás meg is hozta a szenzációs ered
ményt. amennyiben megállapította, hogy az 
asszony nem követett el öngyilkosságot, ellen
ben a férje gyilkolta meg. Markó Mihály a val
latás sorún töredelmes vallomást telt és beis
merte, hogy a feleségét egy heves jelenet után 
megfojtotta, a holttest nyakába aztán kötelet 
hurkolt és annál fogva nz ajtó fóliájára akasz
totta fel a hullát, hogy az öngyilkosság látsza
tát keltse. A felesóggyilkos gazdálkodói letar
tóztatták és átadják az iigyesz&ég fogházának.

Megóvás pénzhölcsönnel
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— Elfogták Malonyal Dezsőnek az úri
betörőnek egyik bűntársát. Néháhy nappal 
ezelőtt egy detektív nyomozás közben be
tért egy terézvárosi vendéglőbe. Itt figyel
mes lett két fiatalemberre, akik hatalmas 
csomagokat bontogattak. A detektív gyanús
nak tartotta a dolgot és nyomban megsej
tette, hogy lopott árun osztozkodnak. Iga- 
r.olásra szólította és a főkapitányságra ki
sérte a két fiatalembert. Egyiküknek Fischer 
Pál n neve, akivel már volt dolga a rendőr
ségnek. Fischer Pál dúsgazdag pesti család
ból származik, édesapja háztulajdonos, a 
flu azonban rossz társaságba keveredett és 
elzüllött. Malonyai Rezsőnek, 'az uribetörő- 
nek bandájába tartozott, oki mint ismere
tes, azzal tette ismertté a nevét, hogy egy 
üres ládában bezáratta magát egy nagy 
szállító cég raktárába, éjszaka kimászott, 
értékes árukkal tömte meg a ládát, amelyet 
azután másnap a benne rejtőzködő betörő
vel együtt elszállítottak cinkostársai, 
Fischer Pál most a vele együtt elfogott tár
sával, Meggyes Jánossal több fővárosi üz
letbe beállitott azzal az ürüggyel, hogy vá
sárolni akar. Válogatás közben azután nagy
értékű árukat, selymet, vásznat, szövetet és 
más holmikat loptak. Az igy szerzett árun 
osztozkodtak, mikor a detektív elfogta 
őket. A két fiatalembert kihallgatásuk után 
letartóztatták.

— Meghalt Alföldy Dávid dr. az egri ügy
védi Kamara elnöke. Egorből jelentik: Vasár
nap hosszak betegség után elhunyt as egri ügy
védi Kamara általános tiszteletben álló elnöke, 
Alföldy Dávid dr. Az elhunvt fáradhatatlan 
munkásságával, szorgalmával Is főleg a kom- 
műn alatt tanúsított rettenthetetlen magatartá
sával Vívta ki azt n tiszteletet, amelyek őt és 
munkáját övezték. Alföldy tevékeny részt vett 
Eger 'áros köréletében is. Temetése hétfőn 
délután három órakor lw«- 

pitányságról a Halászra vonatkozó megke
resés is, mely’ből kiderült, hogy

az állítólagos Halász Lohászi József 
többszörösen rovcttmultu betörővel 

azonos ,

okit jelenleg öt magyar büntető hatóság kö
röztet. Ezekután Lohászi József beismerte, 
hogy a szükséges okiratot Berlinben lopta 
és ennek alapján szerezte meg a Halász 
névre szóló útlevelet. Kihallgatásuk után 
mindkettőjüket letartóztatták a szegedi 
rendőrségen.

A késő esti órákban a cellájuk előtt szol
gálatot teljesítő őrszem segélykiáltásra és 
sikoltozásra lett figyelmes. Amikor belépett 
Lohászi cellájába, legnagyobb meglepetésé
re a betörőt

Összeszaggatott ruhában, hatalmas vér
tócsában találta.

Megállapították, hogy Lohászi egy vasda
rabbal öngyilkossági szándékból többszőr 
mellbe szúrta magát. Első segélynyújtás 
után a betörőt a szegedi közkórházba szál
litották, ahol külön őrt rendeltek melléje, 
mert a rendőrségnek az a feltevése, hogy 
Lohászi József azért követte el az öngyil
kossági kisérletet, hogy igy esetleg könnyeb
ben tudjon megszökni a kevésbbé őrzött 
kórházból.

— Rákosi Jenő emlékezete m Képzőművé
szeti Társulatban. Az Országos Magyar Képző
művészeti Társulat vasárnap délelőtt a Műcsar
nok tanácstermében rendes évi közgyűlést tar
tott, amelyen Lukács György elnök megnyitó
jában kegyeletes szavakkal emlékezett meg Rá
kosi Jenőről, a társulat tiszteletbeli tagjáról. 
Elismeréssel szólt Eszlerházy Pál hercegről, 
aki tekintélyes vásárlásokkal enyhíti a művé
szek súlyos helyzetét. Müvésr-nlelnöknck egy
hangúlag megválasztották Dcák-Ébner Lajost, 
majd pedig az uj választmányi tagokat. Nemes 
Antal püspök ar. egyház és a művészet kapcso
latáról tartott előadást, amelyre Zala György 
válaszolt.

— Műnk Péter leányának esküvője. Fé
nyes esküvő folyt le vasárnap délben az 
egyik Benczur-utcai palotában. Műnk Bös
két, Műnk Péter tözsdetanácsos, a Műnk és 
DatHdsohn-bankház egyik tulajdonosának 
a leányát vette nőül Schlesingcr Gyula gaz
dálkodó. Az esküvői szertartáson, amelyet 
Hevesi Simon dr. főrabbi végzett, többszáz 
főnyi előkelő közönség jelent meg, a pénz
világ és közgazdasági élet kitűnőségei, töb
bek között Krausz Simon, Vida Jenő, Végh 
Károly s a tőzsdetanács számos tagja.

— Súlyos automobll&zcrencséUenség a 
dobozi országúton. Békéscsabáról jelenti 
a Hétfői Napló tudósi tó ja: Ma délután meg
döbbentő és súlyos szerencsétlenség történt 
a dobozi országúton. Kovács Mihály békés
csabai gőzmalomtulajdonos, i- artestületi el
nök újonnan javított Gráf— Sü/f-márkáju 
autóját próbálta ki Egri Pál gépkocsivezető 
és Szarka Ambrus javitómühelylakatos. Az 
autó Békéscsabától körülbelül öt kilométer 
távolságban a dobozi országúton eddig még 
meg nem állapított okból körülbelül hatvan- 
hetven kilométeres sebességgel nektrohant 
egy utszélt eperfának. Az összeütközés oly 
heves volt, hogy a volán mellett ülő Egri 
Pál soffőr és a mellette helyet foglaló Szarka 
Ambrus nagy ívben kiestek a kocsiból, a2 
autó eleje összetörött, a hátsó benzintartály 
pedig kigyulladt. Egri Pált és Szarka Amb
rust, akik rendkívül súlyos belső és külső 
sérüléseket szenvedtek, a járókelők egy 
fuvaroskocsin a békéscsabai közkórházba 
szállitották. A csendőrség a nyomozást a 
szerencsétlenség ügyében megindította.

— Halálozás. Szombaton meghalt Polltzer 
Ignác, az Építő, és Faipar Rt. igazgatója. Az 
ötvenötéves közszeretetben álló igazgatót a 
harctéren, tizenhárom évvel ezelőtt kapott 
dtim-dum golyólövés következtében beállott bc- 
legség gyötörte. Politzer Ignácot ma, hétfőn 
délután 4 órakor temetik a rákoskeresztúri izr. 
temető halottiisházából.

— A népjóléti minisztertől kérnek munka
alkalmat a hadirokkantait. Vasárnap délelőtt 
rendkívül Izgatott hangulatban gyűltek össze a 
régi Képviselőházban a Józsefvárosban lakó 
hadirokkantok, hadiözvegyek és hadiárvák, 
hogy megalakítsák a Hadirokkantok Nemzeti 
Szövetségének józsefvárosi csoportját. A gyű
lésen táviratilag üdvözölték Horthy Miklós 
kormányzót, majd dr Bielek István korelnök 
a világháborúban elesett hősökről emlékezett 
meg. Csák Boldizsár titkári jelentése után 
megválasztották a Vili kerületi csoport veze
tőségét, amelynek diszlenöke Vigh János kerü
leti elöljáró lett. Végül határozati javaslatot 
fogadtak el, amely szerint kérik a népjóléti 
minisztert, hogy a nagy nyomorral küzdő ha
dirokkantak részére gondoskodjék megfelelő 
munkaalkalmokról és elhelyezkedési lehetősé
gekről. A Hadirokkantok Nemzeti Szövetségé
nek VI. kerületi csoportja a More Podma- 
nlczky-utcai székházában tartotta alakuló köt- 
gyfiléaét, amelyen megválasztották a csoport 
tisztikarát.

— Ezren aaeg ezren nyersek évről évre a 
Dőrge Frigyes bank r.-t.-nál (Budapest, Kossuth- 
Lajos-utca 4.) vásárolt m. kir. osztálysorsje- 
gyekkel! Miért nem ön («• Már pénteken. 13-én 
kezdődik az uj hutás. Sorsjegyárak: egész 34, 
fél 13, negyed 6 pengő,

X Martináén, a bantamsulyu birkózM 
Haemakrőn a pehelysulybajnokn. (Tudósí
tás eleje a sportrovatban.) Lapzártakor je
lentik: A dortmundl Európa birkózóbajnok- 
ságok bantamsulyu csoportjában Martinién 
(norvég) 3 perc alatt dobta Níc-et (esch) 
és ezzel súlycsoportjának bajnoka lett. A 
pehelysúly bajnoka Haernskrön (svéd), aki 
a döntőben pontozással győzött Torgénién 
(dán) ellen. . ... .

Magyar részről még Tunyoght (kisközépsulytj 
és Szetkt (nehézsúly) vannak benn a küzde
lemben.

X A pécsi vtvóversenyek. Pécsről jelentik: Aa 
elmúlt vasárnapon három vidéki vivóversenyt 
bonyolítottak le Pécsett, amelyek eredményei 
a kővetkezők: Kardban: Győztes Keresztes 
(PÁC) 5 gy-, 3. Kepp (Békéscsaba). 8. Caflisch
I. (PEAC) 4 gv., holtversenyben. 4. Caflisch IT. 
)PEAC). — Tőrben. Győztes: Kepp (Békés
csaba) 5 gy., 2. Keresztes (PÁC) 4 gy., 8. 
Caflisch I. (PEAC) 3 gy., 4- Steinmetz (PEAC) 
2 gy. — A hölgyek törvivóversengén győztes 
Síposa Manci (BHVC). 2. Elek Mária (BBTE). 
3. Helbignó (PÁC). 4. Szertcsné (BHVC).

X Lovasa Károly MTK 5 mp-el maradt el a 
20 km-es rekordkísérlett versenyen a rekordtóL 
Vasárnap folyt le a gödöllői országúton a Ke
rékpár Szövetség által engedélyezett 20 kilo
méteres rekordkisérleti verseny. Lovass Károly 
a verseny győztese 35 p. 56 mp.-es idejével 
5 mp.-el elmaradt a rekordtól. Második Szenes 
lett, harmadik Pelmdti.

— A jánoshegyi kilátó közelében árok*  
zuhant egy autó. Molnár István ismert fővárt 4 
nagykereskedő barátaival, Vacum József ma
gántisztviselővel és Vécsey István bankjegyző- 
vei autókirándulásra indult a jánoshegyi ki
látóhoz. A kilátó közelében az erdei utón egy 
nyúl közvetlenül a robogó gépkocsi előtt akart 
elszaladni. Molnár, hogy ne kelljen legázolni 
or. állatot, kissé oldalra kanyarttotta gépit. Aa 
autó ebben a pillanatban egy utszéli fába ütő- 
dött oly erővel, hogy felborult és az utsréli 
árokhba zuhant és Vécsey István több sebből 
véresve, eszméletlenül terült el a felborult autó 
alatt, az árok mélyén. Molnár és Vacum segély
kiállásaira néhány perc múlva egy kiránduló 
antó érkezett a helyszínre, amely a több seb
ből vérző bankccgjegyzőt elszállította ar Uj 
Szent János-kőrházba.

A divatos 
és előkelő 

ruházkodást 
a gyakorlott stabó és nemcsak a drága ruh< 
által lehet elérni. Ha olcsón és jól akar ru- 
bázkodni, keresse fel László Sándor férfi
szabómester kitűnő hírnevű férfiszabó üzle
tét (Rákóczi-ut 50.), ahol az előrehaladott 
idény miatt és hogy munkásait foglalkoz
tatni akarja, saját műhelyében készít ren
delésre mérték után, többszöri próbával^ 
elegáns férfiöltönyöket a legdivatosabb min
tázatú, vagy fekete és sötétkék finom szö
vetekből leszállított árban 70, 80 és 90 petv 
gőért. Minden darab remek szabásban éa 
kifogástalan kiállításban készül. Mintákat 
vidékre bérmentve küld. Ezen árkedvez
mény csak január 25-ig érvényes. Az árakat 
ugy’ állapította meg fenti cég, hogy szétvj- 
gyék hírét az egész országban. Felhívjuk t 
olvasóink figyelmét ezen megbízható, 30 és; 

óta fennálló cégre.

— A Salamander Cipő r. t nyugateurópa! 
nívójú áruházai újszerű kirakatai révén ismét 
a város szenzációja lett. Kirakatainak jelleg
zetes finom egyszerűsége, legjobban jellemzik 
a cég szolidságát. A békeidőkre emlékeztető 
egységárai, divatmodelljei mindenkor irányt 
mulatunk. A tavaszi idényre ismét meglepetés
sel szolgált a vevöközönségnek. A legehőrondübb 
minőségű és legkényesebb Ízlésnek megfelelő 
cikkeit már oly olcsó árcsoportokban hozza 
piacra, hogy most már azok is könnyen meg
vehetik, akik eddig a magas ár miatt nem 
tudtak hozzájutni.

— Ar április 12-én kezdődő osstélysorsjáték 
sorsjegyei legegyszerűbben ugy rendelhetők, ha 
a közkedvelt Gárdonyi bankháznak, VII., Térés- 
kőrút 41. ir egy levelezőlapot, honnan hivatalos 
Játéktervet ingyen és bérmentve küldenek.

— Hol vegyünk sorsjegyet? A hírnevei 
Hecht bankházban, Andrássy-ut 3. Sok mll- 
liárdot fizetett már ki szerencsés ügyfeleinek 
e kedvelt bankház.

a virotiiiM
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Több kártvaklub bezárásáról 
intézkedik az uj kártyarendelei
a matus elsőién meglelem, randáiét erteltnónen 

naponta ellenőrzik a Monokat
A pesti kárlyaklubok kiirtása ős a 

kártyadzsungel megtisztítása, mint ismere
tes, hónapok óta foglalkoztatja már a ha
tóságokat. A belügyminiszter kártyarende- 
lcte, melyet 1928 júliusában adott ki, 
nem vált be.

A kártyarendelet megjelenése óta egy
másután nyitottak kaput az uj kártya

klubok
egymást követték az öngyilkosságok, a sik
kasztások a kártya miatt. A felhajtok se
rege nyugodtan és busás haszonnal dolgo
zott és a kártyaklubok pinkái busásan jö
vedelmeztek, noha a belügyminiszteri ren
delet megszüntette a pinkarendszert és 
helyette a játékpénz rendszerét vezette be.

A pesti kártyadzsungelben ma az a hely
set, hogy

körülbelül 15—20 pronoszirozott olyan 
klub működik ma is, amelyeknek sem
mi más céljuk nincsen, mint hogy a 

hazárdjátéknak helyet adjanak.
A kártyarendelet megszüntette a razziákat 

is, amelyeket a rendelet megjelenése előtt 
közvetlenül hetenként kétszer-háromszor 
vezetett a rendőrség prononszirozotl kár
tyaklubok ellen. Legújabban pedig az egész 
kártyaellenőrzést kivették a rendőrség kezé
ből és a belügyminisztériumba tették át. Ma 
már kártyaügyben csak a •belügyminszte- 
rium utasítására történhet intézkedés.

A közvélemény érthető érdeklődéssel és 
kíváncsisággal várta, hogy' végre történik-e 
{valami a belügyminisztériumban. A soro
zatos kártyatragédiák, a megbukott kártya-

Elfogták az ál-detektivnőt, 
aki a főkapitányságra csalt egy vidéki 
embert, ott kifosztotta és elmenekült

Néhány nappal ezelőtt — mint ismeretes 
p— ravaszul kieszelt csalás áldozata lett 
Horváth Balázs vidéki földmives. Horváth 
harmadikén délelőtt a Postatakarékpénz
tárnál egy postatakarékkönyvve] a kezében 
megjelent, és a betétjéből ötszáz pengőt vett 
fel. Alig távozott el a pénztár ablakától, 
amikor egy...jólöltözött 30 .óv körüli nö.Jé-- 
pett melléje.

— Ne csináljon feltűnést — mondotta. — 
Én államrendőrségi detektív nö vagyok, kö
pessen engem a főkapitányságra.

Horváth Balázs álméikodva nézett végig

•
rendelet szükségszerű következménveképen 
milyen újabb intézkedésekre készül a mi
nisztérium. Körülbelül két hétig nem történt 
semmi, amiről a nyilvánosság tudomást 
szerzett volna. Most azután két hónap el
teltével elkészültek a belügyminisztériumban 
azokkal a tervekkel, amelyeket a legnagyobb 
titokban dolgoztak ki a hazárdjáték meg
fékezésére. A Hétfői Napló információja 
szerint

legkésőbb május elsejéig megjelenik az 
uj kártyarendeiet, mely minden eddigi
nél szigorúbb intézkedéseket tartalmaz.

Az uj kártyarendelet egyik legfontosabb és 
legérdekesebb intézkedése az lesz, amely
ben a tagok mindennapos ellenőrzését rend
szeresíti. A rendelet szerint azok a hatósági 
közegek, akik megbízást fognak kapni erre 

mindennap legalább egyszer, de a szük
séghez képest többször Is megjelennek 
a klubokban, igazoltatják a kártyaszo
bában tartózkodó személyeket és meg
állapítják, hogy a tagok sorában szere- 
pcl-e a neve azoknak, akik a kártya

szobában tartózkodnak.
Ugyancsak mindennap ellenőrizni fogják 
azt is, az eddigieknél sokkal szigorúbban, 
hogy a klubok betartják-e a zárórát. Ezen
kívül az uj kártyarendelet

10—12 kártyaklub bezárásáról intéz
kedik.

Értesülésünk szerint a kártyarendelet ter
vezete, melyet a belügyminisztérium ille
tékes osztálya kidolgozott, már a miniszter 
előtt fekszik.

a „női detektiven" és követte a nőt a fő
kapitányság felé. Útközben a közlékeny ter
mészetű detektivnő elmondotta, hogy ha
mis takarékkönyvek vannak forgalomban 
és ezért kel! bemenni a főkapitányságra, 
ahol majd megállapítják a könyv eredetét 
és há az valódi, akkor visszaadják. A vi
déki földműves most már

nyugodtan ment be a főkapitányság 
épületébe.

Mikor az egyik hivatali szobához értek, 
nyugodt szívvel adta át a takarékkönyvet és 
az ötszáz pengőt, hogy állapítsák meg annak

eredetét „A detektivnő**  hosszabb ideig 
tartózkodott a hivatali helyiségben és ami
kor hosszú várakozás után sem tért vissza, 
Horváth Balázs bement a szobába és tisz
telettudóan megkérdezte, hogy

hol van a detektivnő,
aki behozta az ö takarékkönyvét és a pén
zét. A tisztviselők álméikodva hallgatták 
Horváth Balázs előadását, amelyből azután 
kiderült, hogy csalóknak esett áldozatul, 
aki ötszáz pengős zsákmányával együtt egy 

másik kapun át elhagyta az épületet.
Az eset után Horváth Balázs azonnal fel
jelentést tett és megindult a nyomozás. A 
megadott személyleirás alapján rövidesen 
kiderült, hogy a csalást

Krizmanlcs Lujza rovottmultu nevelőnő 
követte el.

Krizmanics Lujza fényképe a bűnügyi nyil
vántartóban szerepelt és amikor a vidéki 
földművesnek ezt megmutatták, határozot
tan felismerte benne az áldeteklivnőt. Há
rom napon keresztül hajszolták a detektí
vek a szélhámos nevelőnőt, végül is meg
tudták, hogy egy Rákóczi-uti vendéglőben 
szokott vacsorázni. Tegnap este

a vendéglőben elfogták a detektívek

Vasárnap kimúlt felesége utáni 
bánatában Góliát Péter, 

az Alfáikért sztárja
Vasárnap rc-ggel az Allatkert igazgató

sága nagy megdöbbenéssel fogadta az egyik 
föápoló jelentését.

Góliát Péter, a híres orangután, az Al
latkert közönségének kedvence, kimúlt.

Az ápoló reggel, amikor a reggeli eledelt 
be akarta adni a majom ketrecébe. Pétert 
szokott helyén elnyúlva, mozdulatlanul, 
élettelenül találta. A megdöbbenést fokozta 
az a körülmény, hogy szombaton még sem
mi különösebb baja nem volt az állatnak. 
Amikor az ápoló az esti táplálékot bevitte 
Péternek, az jóízűen hozzákezdett a falato
záshoz, utána pedig az — énekléshez.

Siránkozás és vágyódás volt ebben a 
hangban az elvesztett nőstény utón. Azóta 
hallatta ezt az éneket Péter, amióta özve
gyen maradt, amióta kimúlt Góliát Ida, az 
Allatkert hires nőstény orángutánja, amely
nek Péter a férje volt. IIü, szerető férje, 
akit az özvegység bánattal, szomorúsággal 
töltött el. Ez a bánat váltotta ki a ritka 
nagyságú, pompásan fejlett, emberszabású 
állatból a szomorúság -gangját, ezért sirt 
hangosan, énekelt minden este három óra 
hosszat ketrecében.

Szombat este is igy volt ez. Kilenc, óráig 
volt hangos a majomketrec Péter énekétől. 
Azután aludni tért a majom. Senki se gon
dolta, hogy többé nem ébred fel. Raitsits

* Nagyigényó
de / ___ //

k'SPENZU
ember

DORCO 
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O viqyÁz. a védjegyre, | 
meri tudja, hoqty J

különben utánzat •

és bevitték a főkapitányságra. Krizmanice 
Lujza nem is tagadta a csalást. Álnév alatt 
bejelentett lakásán megtalálták a takarék
könyvet is, az ötszáz pengőt azonban elköl
tötte. Kihallgatása után az áldetektivnöt a 
rendőrségen letartóztatták.

Emil dr professzor, az állatorvosi Főiskola 
tanára, akit vasárnap a kora reggeli órákban 
kihivtattak az Allatkertbe, a hirtelen elpusz

tult majomhoz, még nem tudta megállapi- 
1 tani a kimúlás okát. Gutaütést vagy sziv- 
szélhüdést kaphatott az állat, — állapította*  
meg a tanár, a betegség csiráját azonban, 
— tette hozzá, — minden bizonnyal más 
Szu maira szigetéről hozta magával s az 
állatkerti élet csak siettette a kimúlását, 
amihez hozzájárult az elvesztett nőstény 
utáni fájdalma s a rendkívüli hideg téli 
időjárás, amely alááshatta az állat szerve
zetét, éppen úgy, mint több más állatkerti 
majom, fóka, tigris és emu szervezetét is, 
amely állatok,

több mint húszán, a hidegnek áldoza
tai lettek.

Péter pusztulásának pontos okát minden
esetre a boncolás deríti ki. Vasárnap dél
előtt már át is szállították az állatot az 
állatorvosi Főiskolára, ahol ma Jármag 
Károly dr. kórbonctani tanár ejti meg az 
állatorvosi bizottság jelenlétében a bonco
lást, amely után a hatalmas, pompásan fej
lett orángutánt

a Nemzeti Múzeumba szállítják.
Kitömik és a zoológiái osztályban helyezik 
el.

KIK EZEK?
Aki fenti személyek közül legalább tíznek a nevét eltalálja és azt alanti 
címmel 3 napon belüt közli, egy értékes irodalmi díszmunkát kap jutalmul!

A MEGFEJTÉST E EtP F. nó WAATE KÖNYVKIADÓ
15-IKI SZÁMÁBA3 KÓZÓI.JEKl Budapest, vi. kér., 0 ucca 27. szA m
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színház MOZI
Hatezer személyes 

beszeiSflim-szinhazat eniteneK 
az Erzsebat-HOruton

A berlini Huoenburg-konszern tárgyaiAsokat folytat az alsó 
magyar beszólötiimszinhaz feiopiiesbroi

\ magyar filmérdckclfségek vezető em
bereit néhány nap óta nagyszabású terv 
nyugtalanítja. Arról van ugyanis szó, hogy 
:i főváros legforgalmasabb útvonalán egy 
uj óriási filmpalota építését tervezik, inely, 
ha megvalósul, alaposan megváltoztatja a 
magyar filmszakma képét.

Erről a nagyszabású tervről jól informált 
körökben n következő információt kapta a 
Hétfői Napló munkatársa:

Néhány héttel ezelőtt Pesten járt a 
berlini Hugenburg fllmkonszern egyik ve
zető tagja, aki magyar színházi érdekeltsé
gekkel folytatott tárgyalásokat. A berlini 
Hugenburg konszern, amely tudvalévőén a 
német jobboldali pártok érdekkörébe tarto
zik, Budapesten egy

kétezer személyt befogadó óriási film-

IIHd DÜS GYULA és TITKOS ILONA felléptével

Agglegény apa
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

’I Vl.YAH SZÍNHÁZ

Nem kapott beutazási engedélyt 
Lisaveta Marsa hercegnő, Halmay

Tibor menyasszonya
A hercegnő-filmsztár orosz állampolgár, azért 
gördítenek nehézséget a budapesti látogatása elé

Abban az időben, amikor Halmay Tibor 
A berlini Reinhardt-szinháznktól szabadságot 
kapván, rövid vendégszereplésre Budapestre 
érkezeit, jövetelét egv nagyon érdekes hymen- 
hír előzte meg. Budapesti színházi társasá
gokban széliében-hosszában beszéltek, hogy 
Halmay Tibor rövidesen nősül. A menyasz- 
szony személye, is igen érdekes, amennyiben 
ez azonos Lisaveta Marsa orosz hercegnővel, 
b híres párizsi filmsztárral.

A nyúlánk, sötét hajú, rendkívül érdekes 
orosz, szépséggel Halmay Tibor Berlinben is
merkedett meg. Lisaveta Marsa hercegnő 
ugyanis, aki három évig francia filmgyárak
nál működött nagy sikerrel, Berlinbe szerző
dött. Reinhardt színházának tagjai egy alka
lommal vacsorát adtak, amelyre a berlini mű
vészi élet szine-Java hivatalos volt.

Ezen m vacsorán találkozott először Hal
may Tibor a gyönyörű orosz, hercegnővel, 

’A találkozások ezután gynkrabhnn ismétlődtek 
és a két művész között komoly vonzalom tá
madt. Halmay Tibor és a berlini magyarok, 
akiknek társaságában természetesen gynkrnn 
megfordult már Lisaveta Marsa hercegnő, igen 
cokiit beszéltek Magyarországról és Budapest 
szépségeiről, amelyet Lisaveta Marsa is meg 
akart ismerni, amelyet azonban a magyar ha
tóságok jóvoltából ugylátszik sohasem fog 
megismerni.

Hulmay a Berlinből való elutazás napján 
tartotta meg eljegyzését n szép orosz her

cegnővel.

marionetté Színházáról
beszél

minden este a
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A loghbzelebbi nagy színházi esemony

Aranypáva
Béke Ily László, Harmatit Imre, Neszményi Béla beszélötllm operettje 

nemutatja i

a Városi Színház

palotát akar építeni,
amelynek működését a „tonfilinre", illetve 
hangos filmre alapoznák. A berlini Ufa már 
nagyban gyártja a hangos filmeket, igy a 
hangos filmek kihelyezésének szüksége 
Magyarországon is rentábilisnak mutatko
zik A Hugenburg konszern megbízottja 
Koboz Imrével, a Vigszinház igazgatójával 
folytatott tárgyalásokat. A Vigszinház igaz
gatójának szerepe ebben a nagyszabású 
tranzakcióban még nincsen tisztázva, annyi 
azonban bizonyos, hogy Roboz Imre

kerew megfelelő helyet a filmszínház 
felépítésére.

Arról van szó, hogy a Palace filmszínház
zal szemben lévő sarok házat veszi meg a 
berlini filmérdekeltség, hogy itt építse fel az 
első nagy magyar beszélőfilm színházat.

résztvegyen a 
előadásain, a 
maradi, mert 

vőlegény és a 
felhívták egy-

A vőlegény Pestre jött, hogy 
„Riviéra express" próbáin és 
menyasszony pedig Berlinben 
űlmszerződésc oda kötötte. A 
menyasszony azóta mindennap , 
mást telefonon és néhány nappal ezelőtt Lisa
veta Mnrsa hercegnő arra kérte Halmay Ti
bort, hogy szerezzen részére beutazási enge
délyt, mert a fllmfclvételnél néhány napos szü
net áll bo a jövő héten. Halmay Tibor termé
szetesen azonnal megtett mindent, hogy a her
cegnő beutazási engedélyét megszerezze, azon
ban

kérését váratlanul azzal utasították el, 
hogy a menyasszonya orosz állampolgár, 
igy részére nem adnak beutazási engedélyt.
Halmay Tibor természetesen nem nyugszik 

bele a dolgok ilyen megoldásába és minden lé
pést megtesz, hogy Lisaveta Marsa hercegnő 
megláthassa azt a Budapestet, amelyről már 
annyi szépet és jót hallott.

llt említjük meg, hogy a Fővárosi Operett- 
színház soron következő újdonságának, a 
„Kikelet-utca 3." cimü operettnek egyik szere
pét Halmay Tibornak szeret le volna juttatni a 
színház. Halmay Tibor azonban egyelőre nem 
vállalta cl az operettben való részvételét, mert 
Berlinből még nem érkezett meg részére a sza
badságát meghosszabbító engedély. Amennyi- 
nyiben Reinhardt megtagadná vendégszerep
lési engedélyének a meghosszabbítását, úgy 
Halmay Tibor május 30-án kénytelen lesz Bu
dapestről elutazni.

Uj iró a Magyar Színházban
Miért kertilt le a műsorról „A Herceg és a zsidója"

Az érdeklődés előterében e héten feltétlenül 
i Magyar Színház állt, amely kénytelen volt 
^halasztani a Rasputin bemutatóját. A Magyar

- - - * • --------- és a zsi dója

a

Színház másnap már A herceg és a zsidója 
cimü uj darabot irta ki próbára. Alighogy 
megjelentek a színház erre vonatkozó hír- 
adásai,

a szélső jobboldali körök megmozdultak, 
mert azt hitték, hogy a Magyar Színház 
legközelebbi újdonsága zsldötárgyu darab, 

amely a zsidó erényekre mutat rá.
A Magyar' Színház ebben az évben már átesett 
egy két politikai cenzúrán, igy egész érthetően 
nem akarta megreszkirozni az újabb bonyodal
makat, azért inkább úgy határozott, hogy egy 
tősgyökeres magyar iró első színpadi müvével 
jön ki.

így került váratlanul a Magyar Szinhá/. 
műsorára Újházi György első vlgjátéka, 

a Beleznay asszonyok. A vígjáték próbái hétfőn 
kezdődnek és a női főszerepeket Tőkés Anna 
és Berky Lili játsszák, a férfiföszercpeket pe
dig Kiss Ferenc és Hegedűs Gyula.

Ki ez az Ujházy György, aki cgy-két éve 
állandóan a színigazgatók szinháznyitási expo
zéjában szerepelt, de nevén kívül egyebet 
nem tudnak róla. A választ maga Ujházy 
György, ez a szerény és csendes szavú fiatal
ember adja meg, aki mint bevallotta nem igen 
hitt abban, hogy ebben a szezónban „mar 
színpadra kerül.

— Harmincnégy éves vagyok — mondja az 
uj iró. — Újságírással foglalkoztam eddig. Az 
újságírás tanított meg arra, hogy az élet me
lyebb értelmét meglátni tudjam. Ez vitt el en
gem azoktól az „izmusokétól, amelyekbe 
sok évvel ezelőtt sodródtam és ez tanított meg 
arra, hogy ebben a szomorú országban nem 
akarnak mást a színház nézőterén, mint vidám
ságot és rcménynyujtást. Valahogyan úgy ér
zem, hogy nem szabad most mély emberi pro

Fővárosi Operettszinház

R1VIERA-EXPRESSZ £
Haraszthy Mlcl. Újvári. Fekete Pál. Rartó

Péchy Erzsi 
Fejes Teri 
Szokolay Olly

JÓN! JÖN! JÖN!
ta amerikai hangos film 

NEM RÁDIÓ!IVEM gramofon:

színházi napló
"IT ál osztott bíróság lesz a vége annak az 
’ afférnak, amely a Király Színház és a 

Fővárosi Operettszinház között Kertész De
zső kölcsönadása, illetőleg visszakérése 
miatt támadt. Kertész Dezsőt ugyanis a Fő
városi Operettszinház kölcsön adta a Király 
Színháznak a „Diákszerelem" előadásaira. 
A „Diákszerelem" váratlanul nagy sikert 
aratott, amiért Kertész Dezsőt a Fővárosi 
Operettszinház nem állíthatja be a „Kike
let-utca 3." cimü újdonságába. A Fővárosi 
Operettszinház azonban ragaszkodik Ker
tész Dezső szerződéséhez, mely őt a szín
házhoz köti és felszólította bonvivánsziné- 
szét, hogy a „Kikelet-utca 3." operett pró
báin résztvegyen és az április végi bemuta
tón a ráosztott szerepet eljátszó. Viszont a 
Király Színház is ragaszkodik Kertész De
zsőhöz, aki itt olyan értelmű szerződést irt 
alá, hogy mindaddig résztvesz a „Diáksze- 
rclem" előadásain, amig az színre kerül. A 
fogas kérdést a napokban összehívandó vá
lasztott bíróság fogja megoldani és ez fogja 
kimondani az utolsó szót, hogy Kertész De
zső a Fővárosi Operettszinházban, vagy a 
Király Színházban köteles aláirt szerződésé
nek eleget tenni.

TP egnap délelőtt a kormányzó egy nagy ma- 
* gyár művésznőt fogadott, Rákosi Szidit, 
aki ezen a héten ünnepli hatvan esztendős szí
nészi jubileumát. A ma elő színésznők között 
egyetlen egy sincs, aki hatvan évet töltött volna 
a színpadon, de Rákosi Szidi asszony erre a 
hatvan évre még azzal duplázott rá, hogy év
tizedek óta fárad azon, hogy a magyar színházi 
kultúrának érdemes munkásokat adjon.

A Nagymama volt legkedvesebb szerepe 
és ebben a darabban negyvenötször lépett fel. 
Hatvan év alatt minden pesti színházban ját
szott és volt olyan idő, amikor két színházban 
ugyanannak az Írónak darabjában lépett fel. 
Ez a: író Bródy Sándor volt, akinek a Dada és 
a Szerető cimü darabjai egyszerre futottak a 
Nemzeti és a Magyar Színházban. Rákosi Szidi 
asszony már régen nyugdíjban van, de a Nem
zeti Színház nem tudja nélkülözni. Még most is 
fellép a Tábornok előadásain.

blémákkal foglalkoznom. Uj darabom tárgyi! 
a nagy magyar rezcrvoirból, a vidéki éleiből 
merítettem. Azokra a vidéki kúriákra kalan
doztam el, ahol meggyőződésem szerint

■ magyar élet uj erői vannak elrejtve 
és amelyek megnyugtatóan biztosítanak min
ket arról, hogy hiába vette el Trianon tőlünk 
a szinmagyar területeket, a magyarságnak 
nagy magábaolvasztó ereje van! Mindezt ter
mészetesen vidáman és könnyedén mondom el 
darabomban és igyekeztem, hogy az úgyneve
zett meglátásaimat igaz emberi humorba bur
koljam. Ma. amikor itt ellentétben állanak as 
emberek, darabomban demonstrálni akarom 
azt, hegy a magyarság nagy felszívó ereje ma
gyarrá tesz mindenkit, akinek a szive, lelke és 
érzése idehuz. Természetesen, amikor a nacio
nalizmus kereteivel indulok el, akkor is álta
lános emberi felé nkarok mutatni.

— Mit irt, mit dologozott eddig?
— Első munkám egy dráma volt, a címe 

„Ember a körben". Komoly, mélyértelmü 
dráma és ezért nem akadt színház, amely ezt 
előadja. Ekkor biztattak arra, hogy könnyebb 
fajsúlyú dolgot írjak, igy jutottam el a „Be. 
leznay asszonyokéhoz. Beleznay nagyasz- 

szonynak két gyermeke van, Éva és Pista. Ri 
miniben nyaralnak, Évába beleszeret egy német 
mérnök, Pista viszont egy angol lady kezét kéri 
meg. Beleznaynénak is van egy kérője, az al
ispán, aki évtizedek óta ápolja magában azt 
a titkos reményt, hogy valaha Beleznaynénak 
férje lesz. Most az alispán visszalép álmának 
megvalósításától, mert Beleznayné két gyer
meke idegeneket akar hazahozni. Lassan azon
ban kiderül, hogy ez a két idegen is magyarrá 
tud lenni a magyar levegőben és igy a hármas 
boldogságnak semmi sem állja útját.

Ujházy György első darabjának próbáit hét
főn kezdi meg a Magyar Színház.

A bukott angyal
a. címe annak a gyönyörű amerikai filmnek} 
amelynek főszereplői Norman Kerry, Pauline 
Sarké és Marion Nixon. Egy amerikai katoná
ról szól a film, aki a fronton az ágyuk böm- 
bőlésétől megijed és a raj vonalból kereket 
old. A gyáva katona nem mer hazamenni, néni 
meri meglátogatni feleségét, akivel bevonulási 
napján esküdött meg és akit bálványozásig 
szeret. Elbujdosik és a züllés utján találkozik 
egyik régi szeretőjével, aki hóna alá nyúl és 
idelg-óráig megmenti a teljes zülléstől. Közben 
elmúlik a háború és a férfi azt olvassa az újság
ban, hogy felesége halottá nyilvánította őt és 
feleségül megy valakihez. Iszonyú indulatba 
főn a férfi, akiben feltámad a régi józan élet 
utáni vágy. El is oson a templomba, hogy fele
sége újabb esküvőjét megakadályozza, de ott 
egy boldog párt lát maga előtt. Lekonyul 
bosszúálló keze és kisomfordál az Isten házá
ból...

A Fórum filmszínház mutatja be ezt a meg- 
rázóan szép filmet, de gondoskodik emellett a 
vidámságról is. „Luxusvonat" címen Dinna 
Grallával és Verebes Ernővel a főszerepben 
egy végtelen kedves, aranyos humoru vígjáté
kot mutat be. A groteszk helyzetek egymást 
kergetve kacagtatják a nézőközönséget A Fó
rum filmszínház rendkívül érdekes történelmi 
filmfelvételt Is nyújt a közönségnek, amennyi
ben bemutatja a lateráni egyezményről szóló 

zongorái, Pianinot 
ígsasu. Reményi 
a Zonemüvészeti FŐBkola házi hang- 
•zerészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek.
”7 a jós hétre készül a Vigszinház, ahol 

*"*  kedden tartják meg az „Ördög" vár- 
vavárt reprizét, szerdán a „Különös közjá
ték" huszonötödik előadásának jubileumát 
ülik, pénteken pedig Bethlen Margit grófnő 
„Szürke ruha" cimü színmüvének premier
je fog lezajlani. .4 „Szürke ruha", amelyre 
különös ambícióval készült a Vigszinház, 
már teljesen készen áll cs a házi főpróbák 
clöadásszerü simasággal, zökkenő nélkül 
folynak le. ,

Vígszínház
Pénteken, 1920. Április 12-én először

A • • “A szürke ruha
Bethlen Margit grófnő színmüve

Főszereplők. GombaszUgl Frida, Törzs Jenő, somlai Arthur
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Értesítés!
A Benzit-Überseife 

szó helyes lefordítására 
3368 pályázat érkezett.
Bár a bizottság megfeszített erővel mun

kálkodik a hatalmas anyag feldolgozásán, 
döntősét előreláthatólag csak mintegy 10—12 
nap múlva fogja meghozhatni.

Addig is a pályázók szíves türelmét kór|ük

SORGHO
Kereskedelmi és Ipari R.-T.

Letartóztatták a kifutófiuR 
csalóját

Néhány hónap alatt a főkapitányságra több 
mint százötven feljelentés érkezett egy isme
retlen csaló ellen, aki a legfurfangosabb mó
don, legtöbbnyire kis gyermekektől, kifutó
fiuktól csalta el különböző ürügyek alatt a ná
luk lévő csomagot. A feljelentések legnagyobb
részt aiTÓl szóltak, hogy a jómegjelenésü férfi, 
amikor megpillantott egy-egy nagy csomagot 
vivő gyermeket, hozzája lépett és igy szólt:

— Légy szives kisfiam, vidd fel nekem ezt a 
levelet ebbe a házba, a II. emeletre. Hagyd itt 
addig a csomagot, én itt lent megvárlak s ha 
visszajössz, kapsz egy pengőt.

Mialatt a flu a II. emeleten kereste az állító
lagos címzettet, azalatt

az ismeretlen férfi a csomaggal együtt el
tűnt.

Szombaton este hét óra tájban az egyik detek
tív, aki véletlenül az Erzsébet-köruton haladt, 
hasonló jelenetre lelt figyelmes. Egy fiatal 
kifutófiu egy uj öltönyt vitt a karján, amikor 
egy férfi szegődött melléje. A detektív messzi
ről figyelte a jelenetet és látta, hogy a férfi le
velet húz ki a zsebéből, átadja a fiúnak és a 
ruhát magához veszi. A fiú beszaladt egy kö
zeli házba és néhány pillanat múlva karján a 
vadonatúj ruhával a fiatalember is sietve el
indult. A detektív, aki megfigyelte az egész 
jelenetet, utána eredt a férfinek és

amikor utolérte. Igazoltatta.
Berger Imre 28 éves kereskedősegédnek mon
dotta magát a fiatalember és méltatlankodva 
kikelt a detektív eljárása miatt. A detektiv 
azonban, hogy teljes meggyőződést szerezzen 
a fiatalember bűnösségéről, a túlsó oldalra ve
zette Berger Imrét és ott várta be a további 
fejleményeket. Néhány perc múlva a szem
közti kapu alatt megjelent a kifutófiu, körül
nézett, majd

Idegesen kezdte keresni megbízóját, 
akinek gondjaira bízta a vadonatúj ruhát. Iz
gatottan szaladgált föl és alá, majd amikor rá
jött, hogy becsapták, zokogásba tört ki, ugy 
hogy a járókelők is megálltak a kisfiú jajgatá
sára. Most már a detektiv is odalépett Berger 
Imrével együtt a siró fiúhoz, aki amikor meg
látta, hogy az öltöny még megvan, boldogan 
kiáltott fel:

— Már azt hittem, hogy a bácsi ellopta a 
ruhámat.

A detektiv kérdéseire a flu elmondotta, hogy 
Berger Imre arra kérte meg, hogy az átadott 
levelet vigye fel a III. cm. 26. számú lakásba. 
Mikor felért és keresni kezdte a 26. számot, 
kiderült, hogy nincs is ilyen szám. A detektív 
Berger Imrét azonnal előállította a főkapitány
ságra. Vasárnap délelőtt kihallgatták az előál
lított Berger Imrét, beidézték a károsultakat, 
egész sereg fiatal gyerekkel szembesítették, 
akik mind

felismerték Berger Imrében a csalói,
aki különféle módon károsította meg őket. 
Vasárnap délben Berger Imrét a főkapitány
ságon előzetes letartóztatásba helyezték.

Berger kihallgatása során bevallotta, hogy 
egy bűntársa is volt, Wittmann József keros- 
kedösegéd, aki hasonló trükkel ,.dolgozott.**  
Wittmant szintén előállították a főkapitány
tágra és letartóztatták.______________

Szenzációs

áprilisi 
műsor 

a

Veszedelmes kasszafuró 
banda garázdálkodik a 

Dunántúlon
Tíz nap alatt öt városban 55.000 pengőt raboltak

Nagykanizsa, április 7.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Rendkívül 

veszedelmes és merész betörőbanda garáz
dálkodása tartja rettegésben napok óta 
Dunántúl városainak lakosságát.

Az elmúlt hét vasárnapján, — mint a 
Hétfői Napló jelentette, — ismeretlen tet
tesek behatoltak a zirci Erzsébct-kórház 
irodájába és onnan

10.000 pengőt vittek el.
Azóta négy helyen ismételték meg látogatá
sukat a vakmerő betörők. A zirci rablás 
csak kezdete volt a sorozatos betöréseknek. 
Zlrc után Kőszegen, a kőszegi malomban 
törtek be és onnan

harmincezer pengőt raboltak.
KŐsicg után szombaton reggel az Angol- 
Macryar Bank nagykanizsai fiókjának pénz
tárhelyiségeiben bukkantak rá a rablók ott
létének nyomaira Itt azonban a betörés

nem járt eredménnyel,
mert mire kezdetleges eszközeikkel a pán
célszekrényt megfúrták, ktvilágosodott és 
igy a betörők a rajtaütéstől való félelmük
ben. jobbnak látták eltávozni. Arra már 
nem jutott idejük, hogy a páncélszekrény
ben lévő vaskazettákat feltörjék. A nagyka
nizsai rendőrség

két fiatalember és egy piros kalapos nő 
ntán nyomoz,

Bünper indult Hentz Károly 
volt képviselő ellen, aki annak

idején párbajban megölte 
Keglevich grófot
Békéscsaba, április 7.

Szenzációs bűnügyet kezd tárgyalni ma 
a gyulai törvényszék Ungváry-lanőcsa, amely 
néhány napra kiszáll a csanádmegyei Al
máskamarás községbe. A bünper vádlottja 
Hentz Károly dr. volt ügyvéd, földbirtokos, 
almáskamarási lakos, akit hatósági közegek 
többrendbeli megrágalmazásának büntette 
miatt helyezett vád alá az ügyészség.

Hentz Károly dr. a legutóbbi ország- 
gyűlési képviselőválasztások alkalmává1 
nagy aktivitással vett részt és korteskedés 
közben több hatósági személlyel személyes 
konfliktusba keveredett. Többek között a 
járási főszolgabíróval, néhány községi jegy
zővel és más hatósági közegekkel merültek 
fel nézeteltérései, akiket

részrehajlással és választási erőszakos
kodásokkal vádolt meg.

Ma reggel megkezdik Batthyány 
Ilona grófnő hagyatékának ható

sági leltározását Cinkotán
Jelentős állomásához érkezik ma Batthyány 

Ilona grófnő hagyatékának nagy port felvert 
ügye:

■ dakotai kastélyban ma reggel megkez
dik a hagyaték hatósági leltározását.

Szenttványl Géza gödöllői királyi közjegyző, 
aki a végrendeletet kihirdette, végzést hozott, 
amely szerint megkezdi Beniczky Gúborné szül. 
Batthyány Ilona grófnő hagyatékának leltáro
zását. A hagyaték négy helyen fekszik: Cinko
tán, Rákosszentmihályon, Dókán és Budapes
ten. Á közjegyző ezért megkereste ezirányban 
Neubor Kálmán dákai, Krcndics Sándor rá- 
kosszentmihályi és Záborszky Zoltán cinkolai 
főjegyzőket, valamint a főváros V. kerületének 
elöljáróságát. Ezek a hivatalos fórumok végzik 
a leltározást, amelyet a végzés szerint

április 30-lg kell befejexni.
A leltározásnál a hivatalos személyeken kivül 
jelen lesznek mindazon testületek, intézmé

akik a járókelők vallomásai szerint az esti 
órákban a bank körül ólálkodtak. Más alap 
a nyomozásra nincs. A betörők után semmi 
nyom, még ujjlenyomat sem maradt.

Röviddel ezután a Nagykanizsától nem 
messze fekvő Marcali községben lakó So
mogyi István gépgyáros irodahelyiségének 
a páncélszekrényét fúrták meg és bő zsák
mánnyal, összesen

minte**v  tizenötezer pengő értékű esa- 
ládi ékszerekkel és készpénzzel távoz*  

tak.
A gyorsan dolgozó betörők másnap már 
Kaposváron voltak és az ottani Kereskedők 
és iparosok Pénzintézetében tettek látoga
tási, ahol azonban

a vészcsengőktől alarmlroxott Őr meg
zavarta munkájukat, rájuk csukta az 

ajtót és rendőrért futott
Közben azonban a betörők az ablakon ke
resztül

elmenekültek.
A nagy kanizsai rendőrség megállapította, 

hogy valamennyi betörést ugyanaz a társa
ság hajtotta végre. A jelek arra mutatnak, 
hogy a garázdaIkodók a Tiszántúlra vették 
Htjukat. A nagykanizsai rendőrség értesítet
te a budapesti főkapitányságot is, mely 
szintén széleskörű nyomozást indított a ve
szedelmes kasszafuró banda kézrekerité- 
sére.

A járási főszolgabíró és jegyzők panaszára 
azután hivatalos felhatalmazásra az ügyész
ség vádat emelt ellene és ebben az ügyben 
tart a bíróság ma főtárgyalást.

A fötárgyalás iránt igen nagy érdeklődés 
nyilvánul meg és a környékről igen sokan 
utaznak ki Almáskamarásra a tárgyalásra. 
Az érdeklődés azért olyan nagy mert Hentz 
Károly dr.

állítólag szenzációs leleplezésekkel fog 
szolgálni

a választások alatt tapasztalt különféle 
hatósági túlkapásokról.

Az érdeklődés ezenkívül magának a vád
lottnak személye iránt is szól. Hentz 
Károly dr. volt az, aki annak idején gróf 
Kcglevichet a képviselőházban súlyosan 
megsértette és a párviadalban a grófot, aki 
kardjába beleszaladt, agyonszurta.

nyek és magánosok jogi képviselői, akiknek 
valami vonatkozásuk van a végrendelettel. így 
természetesen jelen lesz Csoknyay János dr. 
pápai főügyész, a végrendeleti végrehajtó. Meg
jelenik a köteles részre szoritott Keglevich Pál 
gróf gondnoka, Sándor László volt főkapitány, 
de jelen lesz a gróf jogi képviselője, Rajna 
Dezső dr. is. Ezenkívül

a székesfőváros árrisséke kirendelte a 
gondnokság ulá helyezett Keglevich Pál 
gróf érdekeinek képviseletére Swplonczay- 

Mlhajlovlts Miklós árvasrékl jegyzőt.
Bárczay Fcrencné született Keglevich Hona 
grófnőt ügyvédje, dr. Gerlóczy Endre fogja 
Képviselni és ügyvédet küldenek a kiskorú 
Pejaehevich Erzsébet grófnő és Batthyány 
Ilona grófnő is. Ugyancsak megjelennek au 
örökségben részesült testületek és intézmények 
megbízottal: a dálat református egyház, a bu
dapesti unitárius egyház jogi képviselői, vala
mint a szikesfőváros egyik tiszti ügyésze és a 
közalapítványi királyi jogügyi igazgatóság meg
bízottja. A végrendelet ezenkívül még körülbe
lül 50 örökösről emlékezik rneg, akik közül 
sokan képviseltetik magukat. A leltározás tehát 
Igen népes lesz Az érdekellek szerint előre
láthatóan semmiféle zavaró momentum nem 
fog előfordulni, bár

leltárt készítenek azokról a vagyontárgyak
ról, Ingatlanokról, műkincsekről és éksze
rekről Is, amelyeket az örökhagyó még éle

tében elajándékozott.
Erre azért van szükség, hogy megállanithasc'ik 
a köteles rész pontos összegét. A leltározás 
igen nagy munkát jeleni, mert hiszen n ha
gyaték az újabb becslések szerint

meghaladja a 15 millió pengőt.
A három hétig tartó leltározás munkáját Cin 
kotán kezdik meg

Ma, hétfőn reggel 8 órakor feltörik a eln 
kólái kastély lepecsételi aj Iáit
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és megkezdődik az egy hétig tartó leltározói. 
A hagyatéki leltározás három hétig tartó mun*  
kájának befejezésével egyidőben történik dön
tés arról, hogy Keglevich Pál gróf képviselői, a 
gondnok, az árvaszék és ügyvédje megtámad*  
Jók-e a végrendeletet, vagy pedig megelégednek 
a köteles résszel, vagyis az egész hagyaték ne
gyedrészével.

Nincs kilátás 
az időjárás javulására

Vasárnap egész Eorépában fagy veti ,
Az időjárás vasárnapra sem változott 

meg. Télies hideg időben egész nap fújt a 
csípős északi szél. Mint a Meteorológiai In
tézet velünk közölte, csaknem egész Ma
gyarországon ilyen időjárás uralkodott. A 
Meteorológiai Intézethez érkezett jelentések 
szerint szombaton és a vasárnapra virradó 
éjjel is nagy hideg uralkodott az ország 
egyes részeiben. A nyugati részeken

sehol sem emelkedett a fagypont fölé a 
hőmérő,

a keleti részeken azonban 10 fok Celsius 
meleg is volt tapasztalható.

Vasárnap reggel az egész ország terüle
tén fagyott.

Sopronban —6 C. fok, Magyaróváron —5 
C. fok, Budapesten —3 C fok, Svábhegyen 
—7 C fokot mutatott a hőmérő.

A Meteorológiai Intézethez érkezett kül
földi rádiójelenlésck egész Közép-Európa 
területéről fagyot jelentenek. Nyugat-Eur5*  
pában nappal aránylag kellemes volt az 
időjárás, de éjjel igen hűvös volt az idő, 
Vasárnap Németország számos helyén

sűrű hó esett, 
úgyszintén a Balkánon is. Magyarországon 
csupán

Szegedről jelentettek havazást
A Meteorológiai Intézet közléseiből kitü- 
az időjárásban javulásra kilátás nincsen.

Ezt elsősorban is az okozza, hogy Európa 
területének nagyrészén, igy Magyarország 
fölött is hideg északi légáramlás s igen ma
gas légnyomás uralkodik. Ez okozza a ni*  
deg szeles időt. A hideg addig tart, amíg a 
nyugati vagy a téli meleg légáramlat le nem 
győzi az északról jövő hideg légtömegeket.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár
nap az időjárásról a kővetkező prognózist 
tette közzé: /
_ Változékony, szeles? hűvös idő vág

ható, időnként csapadékkal.
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a Royal Apollóban

AUTÓNAPLÓ
A tiszántúli automobilklub 
motorkerékpár versenye
Tiszántúlt automobilklub tegnap, vasárnap 

ywpdezie első országos zárt motorkerékpár pá- 
Jyaverscnyét n diószegi-uti sporttelepén. Ha 
lalmas szélvihnz természetesen erősen hátrál
tatta. hogy a versenyzők kifussák tejles forrná 
jókat. Dacára az időjárásnak n verseny igen 
szép lefolyású volt, minden szerencsétlenség 
nélkül. Valószinüleg nz idén még a klub né
hány hasonló versenyt fog rendezni, felbuz
dulva • tegnapi sikereken. 175 köbcentimétere
sek főversenyében (8000 méter) Webcr Oszkár 
'(Méray) tiz perc 32 mp respektábilis idő alatt 
futott be kis 250 köbcentiméteresével. A 12 
kilométeres versenyben, mely Debrecen város 
bajnokságért folyt- 1. Medgyesi Zoltán (Welo- 
eette) 14 p 08 mp alatt gyönyörű eredményt 
ért el, mig az oldalkocsik vorsenydiját Székely 
József (Aridon) 15 p 55 mp alatt futott be. 
Készlete*  eredmények a következők: Kezdők 
versenye 4000 méter 175 köbcentiméterig: 1. 
Wirth Károly (Raocó Jnp) 5 p 11’/. mp: 2. 
Szappanos f> p 6 mp. 250 kölicentiméterig 1. 
Belháry K. (Radcő) 4. p 43 mp. 500 köbcenti
méterig 1 Tatlay András (AJS) 5. p 08 mp.

Oldalkocsi kezdők részére: négyézer méte
ren. 1. Vizengrund (Ariéi) 4 p 52 mp.

Főverseny nyolcezer méteren 175 köbcenti
méterig: 1. Weber Oszkár (Méray) 10 p 32 mp 
050 köbcentiméterig 1. Urbach László (AJS) 
P p 20 mp. 2. Mcdgyesy Zoltán (Welocette).

1> kilométeres verseny Debrecen város baj
nokságáért 1 Medgycsy Zoltán (Welocette) 14 p 
r/s mp- , ,

Oldalkocsis verseny Debrecen város dijáért
2. Székely József (Ariéi) 15 p 55 mp.

Nincs tökéletesebb,
blstoaabb éu üzemanyagban 
SaMaMgoaabb autó, mint a

Nmi KMvazB iizatesi lensfoiokl 
Teherautók la minden nagyságban

Árajánlattal, esetleg koeatbemutatáva) kénsóggcl 
szolgál a kizárólagos képviselet:

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T.
Budapest, VM Vilmos császár út te. Tel.: 100-0)

)( A francia Grnnd Prlx autóversenyre 
ar előnevezési zárlatig tizenhat benevezést 
vetlek át. A Pcupeof-gyór két autóval sze
repel, ezek közül az egyiket André Boillot 
vezeti. Az F. A. R -f’vár cgv kocsit nevezett 
be, melynek volánja mellett herceg Ghilla 
Cantacuzino fog ülni. Az Aries-gyár két autó, 
val áll starthoz, ezek közül az egyiket Laly 
vezeti. A Bugáit i-gyAr négy autóval vesz 
részt. A versenyzők még nincsenek kije
lölve. Benevezett még de Rnvin, a BNC-gyár 
és néhány privát vezető. A Grand Prix-vcr- 
benyt Le Marisban futják le junius 30-án 
600 km.-cs utón.

4 GOmiCH PNEU 
V> az utakklrálva 
H SZILÁRD BÉLA

N«íymeiö-<1. I®.
" lele'on f. 253-34.

)( Ar. Au’tro Dal Irrci vcrst,"yxö llans 
twn Sínek a francia Riviéráról, ahol egy kis 
baleset érte, tegnap Bércbe érkezeti. Kije
lentette. hogv légkör, lebb Prágába utazik, 
mert ott Ir nirozni akar a Kőnigsaal-Jilo 
tvítcht n ellett lefutó I I -zi'us hegvivetse- 
nyen. Ezen n mérkő.é' n Hans von Stuck 
többek közt ö vemért rr< t a berlini B” 
dolf Caracciola híres autóversenyzővel, aki 

Mercedes—Bcnz-aulomobilon startol. Stuck 
és Caracciola, akiket a „volán királyainak" 
kereszteltek el, hosszú idő óta ismét egymás 
ellen fognak küzdeni, éppen ez kölcsönöz a 
cseh hegyi autóversenynek nagy érdekessé
get.

)( A Magyar Általános Hitelbank érdekköré
be tartozó Fegyver és Gépgyár részvénytársa
ság, értesülésünk szerint, még ebben az évben 
berendezkedik automobilok gyártására. Való
színű, hogy valamilyen külföldi gyárral fog 
licencszerződést kötni.

)( A motorkerékpár szezón kezdetét vette, 
mihelyt kisütött a mindenkit megvigasztaló 
tartós melegebb nap. Nálunk - Budapesten és 
szerte az országban igen sokan vannak, akik 
a jobbra fordult időjárást csak azért várták, 
hogy u munka utáni szép órákat élvezetes mo
torkerékpár kirándulásokra használhassák fel. 
A molorkerékpározás fellendülésével igyekez
nek lépést tartani és a gyakorlati élet számára 
alkalmas különféle motorkerékpár típusokkal 
alkalmazkodni a nagyközönség igényeihez a 
különböző nagy molorkerékpárgyárak és igy 
például az amerikai Harley-Davidson motor
kerékpárgyár, amelynek közismert zöld szinü 
gyártmányai az egész világon elterjedtek, az 
eddigi motortipusain kívül egy egész csomó uj 
motorkerékpár-modcllel lépett ki a piacra h 
ezekből a gépekből minden országban levő ve
zérképviselőjének megfelelő példányokat kül
dött. Az egymásután kikerült modellek között

e O_R_D_Zl_TJJ^
KÖZGAZDASÁG

Belitska Sándor varsói követ 
a gyufatröszt elnöke lesz 

Érdekes változások a diplomáciai karban
Politikai körökben néhány nap óta érde

kes diplomáciai változások bekövetkezésé
ről beszélnek. Arról van ezó ugyanis, hogy 
jól informált körökből szerzett értesülések 
szerint

Belitska Sándor volt honvédelmi mi
niszter, jelenleg Magyarország varsói 
követe, elhagyja állomáshelyét, végleg 

"Szakit a diplomáciai szolgálattal és 
visszatér Budapestre.

Elterjedt hírek szerint a varsói követségen 
utóda Álgya-Papp Sándor min. államtitkár 
lesz. Beavatott kormánypárti körökben ugy

Megalakult a kavicskartell is
Minden felzuduMs Is minden kartétellé, 

nes törvény elökésrité, dacára, ismét fényes 
igazolását kaptuk annak e héten, hogy a 
kartellek korát éljük. Úgyszólván a hét 
minden napjára esik egy kartell születése. 
A legküiönbözpbb vállalatok, érdekcsopor
tok tömörülnek egy ilyen konvenció védő 
szárnyai alá. A vállalatok tömörülése egy 
közös központi szerv felé a legtöbb esetben 
kielégítő magyarázatát'leli aktuális gazda- 
sági adottságokban, néha azonban a kívül
álló közgazdasági közvélemény érthetetlen
nek találja a kartell létrejöttét. Ilyen látszó
lag

Indokolatlan kartellt létesítettek 
az elmúlt napokban a Sajóvidékt kavicsbá- 
nj,dk is. Indokolatlan a kartell megalaku
lása azon körülménynél fogva, mert nélkü
lözi a karleltek létesítésének egyik legjelen
tősebb alapmotívumát. Tudvalevő ugyanis, 
hogy ár és eladási konvenciók a túlzott ver
seny kiküszöbölése érdekében keletkeznek.

O Éber Antal előadása a Magyar Közgazda
sági Társaság közgyűlésén. A Magvar Közgazda
sági Társaság április 9-én. kedden déluán 6 óra
kor a Budapesti Kereskedelmi Akadémia (V., 
Alkotmány-utca 11. sz.) épületében levő helyi
ségében tartja 1929. évi rendes közgyűlését. A 
napirend után n társaság elnöke, Éber Antal 
tart előadást: „A magyar nemzeti tőke alaku
lása 1924-től 1928-ig“ cimen- Vendégeket szíve
sen látnak.

O A Pénzintézeti Központ most tette közzé 
az 1928. évi rárőszámadásait. amelyek szerint 
az intézet üzletrésztőkéje 27,156.226 pengő 94 
fillért, veszteség! tartalékalapja — az Egyesült 
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár részére 
nyújtott támogatás összegének levonása után — 
7,759.116 pengő 89 fillér, a rendes tartalékalap 
219.928 pengő 53 fillért tesz, amely összesen 
3o,135.272 pengő 36 fillér saját tőke, 1,534.783 
pengő 7.> fillér tiszta nyereséget eredményezett, 
hr n kimutatott eredmény a saját lökének 
I 37n » -os gyümölcsözte lését jelenti.

A Ganz és Társa—Danubius Gép-, Vngón- 
és Hajógyár Rt. közgyűlése elhatározta, hogy 
nz 1928. ürlclévre .szóló osztalék szelvény 8 pen
gővel váltassak be (tavaly 6 pengőt a Hitelbank 
is a Leszámítoló Bank, Mécsben az Oslerr Crc- 
ditanstnlt für Hundcl und Gcwcrbo pénztáránál., 

ott szerepelnek a 350-es sv. ohv. és twoport 
Harley-Davidson, valamint ai 500-as gép, a 
750-es sv., valamint az imponáló 1000-es, sőt 
az 1200-as I. o. c. modellű Harley-molorkerék- 
párok. E nagy választékból tehát bárki, aki 
villamos vagy vasút helyett állandó közleke
dési eszközül, vagy akár passzióból motorke
rékpárt kíván venni, válogathat is a céljainak 
legmegfelelőbb modellek közül.

)( New Yorkból jelentik a Generál Motors 
Company múlt évi üzleti eredményeinek vég
összegeit. A nagy autóvállalatnak tiszta jöve
delme az elmúlt évben 276.468 millió dollár. 
Ezzel szemben 1027-ben 235.104 millió dollár 
volt a tiszta kereset. 1027 óta tehát a jövedelem 
17.6%-al növekedett.

)( Egymillió hathengeres Essex Super Slx 
van forgalomban. A Hudson Esser-gyAr nagy
szerű eredményt ért el a minap. Elkészítette 
milliomodik hathengeres automobilját. A Hűd- 
son-Essez-gyár kétféle nagyságú és rendelteté
sű autói készít. A nagyobb Hudsonokat, me
lyek a leginkább felfokozott luxusigényeket Is 
kielégítik és az Etsereket a középosztályi 
szintén igényes, de jóval kisebb anyagi áldo
zatok árán megszerezhető gépkocsijait. A 
Bárdi József-cég harminc éven keresztül foly
tatott közismert működés után minden korábbi 
képviseletéről lemondva, ezentúl csak a Hud- 
són- és Essex-autók teriesztésével fog foglal
kozni. Az annyira megbízható cégnek ez az el
határozása élénken bizonyítja ezeknek a gyárt
mányoknak kitűnőségét.

tudják, hogy Belitska Sándor uj megbízást 
kap a kormánytól, amennyiben

ő lesz a svéd-amerikai gyufatröszt ma
gyarországi expoziturájának a vezetője.

Egy másik érdekes diplomáciai személyi 
változásról is beszélnek a beavatottak. Bob- 
rik Arno, aki ezidöszerint másodosztályú 
követségi tanácsosi minőségben Belitska 
Sándor mellett teljesít szolgálatot, a varsói 
magyar követségen állomáshelyet cserél és 
egyben előlép. Bobtik Arnó, értesülésünk 
szerint elsőosztályu követségi tanácsossá lép 
elő és ebben a minőségében a vatikáni ma
gyar követ helyettese lesz.

A kavics eladásnál pedig minden szóba jó- 
het, csak éppen a verseng nem, amennyiben 
a kavics, mint olyan, egyátalán

nem bírja el a szállítási költségeket
és ennek következtében a konkurrencia 
nem jöhet a legtöbb cselben számításba. Ha 
ugyanis valamely helységben bármilyen kis 
kavicsbánya is van üzemben, ugy az ország 
leghatalmasabb kavicsbányája sem veheti 
fel vele a versenyt a bánya egész környé
kén, mert mint az előbb említettük költsé
get a kavics nem bir el s igy a fuvardíj! a 
vállalat teljes egészében ráfizethetné az üz
letre. Miután igy csupán lokális jelentősége 
van egg kavicsbányának, meglehetősen ért
hetetlen, hogj- milyen célból létesítettek a 
Sajóyidéki kavicsbányák kartellt, a „Kaidéit 
Árusító r. t."-t, budapesti eladási irodával. 
A megalakulás pedig komoly jellegű, amit 
az is bizonyít, hogy a kartell élén egy ko
moly és a: építkezési piacon nagyinbccsütt 
cég áll.

. P í - Hungária" Műtrágya, Kénsav és Vegyi 

.L.r .^WVÓny,ír9aság kö*gyülését  f. hó 6-án 
d « r„mc.g- A mérlegben kimutatott 1,470.101 
P 10 fill. tiszta nyereségből 1.204.000 P a rész
vényesek közölt kerül kiosztásra, mig a fen- 
maradó rész, 4.206.0.3 P kivételével, ami a jövő 
évi számiara vitetett át, tartalékolásra és alap- 
szabályszerü dotálásra 'ordittatik. A szelvények 
április 8-tól egyenként 4 pengővel fognak a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál és az An
gol-Magyar Banknál bevállalni. A közgyűlés a 
vállalat nemrég nyugalomba vonult igazgatóját, 
J'ányi Lajost és Büchler Lajost az igazgatóság 
tagjául megválasztotta.

O Megindul u teheráruforgalom u Dunán. 
Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási R-T., 
Budapest. Bajor Lloyd Hajózási Részvény társa
ság, Rcgensburg. Csehszlovák Dunahajőzási R.- 
T., Bralislava. Contincnlále Motorhajózási Tár
saság R.-T., Wien. Délnémet Dunagőzhajó- í 
zási Társaság, Wien. Első Dunagőzhnjózási 
Társaság, Wien. A menetrendszerű áruforgalom 
megnyílása. Folyó évi április hó 10-től kezdve, 
az áruforgalom a leherárumcnetrendbcn feltün 
telelt összes viszonylatokban, menclrcndszerüe' 
fog lebonyoliltalni. Menetrendek az igazgatósé í 
goknál kaphatók. [

Lósport
A Nyílt handícapot 

Eaton-Rock nyerte meg
A Magyar Lovaregylet tegnap bonyolította 

le az áprilisi miting negyedik napjának pro
gramját. A tomboló vihar teljesen elrontotta a 
napot, és a versenytéren való tartózkodás 
majdnem lehetetlenné vált. Bár egynéhány 
kokszkályha próbálkozott némi meleget szol
gáltatni a közönségnek, azonban az abnormá
lis időjárásnak ezek sem tudtak fejlentállni. A 
nap főszámára, nz idősebb lovak részére fen- 
tartott Nyílt-hendikepre nyolc telivérf nyergei
tek fel, amelyek közül Grandéza volt h páris 
favorit. A mén azonban csak a harmadik' bo
lyét tudta elfoglalni, a könnyen nyerő EatoW 
Rock, és a másodiknak helyezett Patrona mö
gött. A részletes eredmény a következő:

L FUTAM: 1. Tambo (p) Esch, 2. Fasista (2)' 
Schejbal, 3. Niké (6) Csuta. Fm.: Baladin, Nu- 
ma ^ompilius. Két hosszal nyerve, fej hosszal 
harmadik. Tót.; 10:22, 13, 14. — IL FUTAM:
1. Ulster Prinz (l'/t) Escb, 2. Szamos (10) 
Cseszkovics, 3. Orczi (16) Sajnovits. Fm.: 
Haen Dry, Keepsoke, Madár. Három hosszal 
nyerve, négy hosszal harmadik. Tót.: 10:20, 
15, 29. — in. FUTAM: 1. Eaton Rock (5) 
Lynch, 2. Patrona (12) Cseszkovics, 3. Gran
déza (p) Schejbal. Fm.: Kapatos, Armalis, 
Adonis, Cinkos, öreg Signora. Tót.: 10:63, 18, 
36, 14. — IV. FUTAM: 1. Sisakos (l‘/t) Esch 
II, 2. Jégvihar (p) Schejbal, 3. Mintó (4) Csuta. 
Három hosszal nyerve, két hosszal harmadik. 
Tót.: 10:24. — V. FUTAM: 1. Granada (4)] 
Lynch, 2. Loreto (6) Péter, 3. Nanda (2) Csuta. 
Fm.: Crisis, Viciné, Desdemona. Két hosszal 
nyerve, másfél hosszal harmadik. Tót.: 10:71*  
39, 27. — VL FUTAM: 1. Ez az (1%) Esch Gy.*
2. Ámen (3) Tuss, 3. Alamuszi (10) Gál. Fm.; 
Bírdie, Montana, Frau Wunderlich, Szeretőm. 
Két hosszal nyerve, két és fél hosszal harma
dik. Tót.; 10:31, 15, 14, 24.

Budapesti ügetoversenyek
I. FUTAM: 1. AJax (‘/io r.) Feiser, 2. Lady Rost 

(l’/<) Maszár I., 3. Lutri (4) Zwillinger. Tot.1 
10:13. olasz: 17. — TI- FUTAM: 1. Királyleány 
(p) Kovács, 2. Jancíska (6) Marék, 3. Diaboló 
(4) Fityó. Fm.: Bazsalikom, Dante, Pántlika, 
Feneion, Czirel. Tót.: 10:17, 13, 21. 22, olasz: 
146. — in. Verseny elmaradt. — IV. FUTAM: 
1. Charloste (l1/*)  Maszár I., 2. Jazmina (2Vi) 
Feiser, 3. Csongor G. (5) Mnrschall. Fm.: Csár
dás, Contessa Caverata, Koczogó, Mokány. 
Tót.: 10:24, 14, 18, 20 olasz: 33. — V. FUTAM: 
1. Horpacs (1 ’/» r.) Maszár F., 2. Dárius (l’/») 
Feiser, 3. Brama (6) Marschall. Fm.: Heller. 
Tót.: 10:14, olasz: 18. — VI. FUTAM: 1. Re- 
czecze (2’/» r.) Maszár I., 2. Koma (6) Mar
schall, 3. Mákvirág (6) Felser. Fm.: Napred. 
Tót.: 10:14, olasz: 433. — vn. FUTAM: 1. Or
gazda—Raduga (3) Salgó, 2. Bien almié—, 
Clayton (4) Fried. Fm.: Csendes Gy.—Pilgcr, 
Boston—Csongor. Tót.: 10:14, olasz: 37.

A Derby-kisérlctt versenyt, amelyet teg
nap futottak BécsLen: Frűhling (Lyon)] 
nyerte meg.

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

ér»énj«a április 1-től április Sl-U.
7.00 ■ ind. BUDAPES1 érk Á 18-05
8.45 V érk. WIEN ind: i ‘X6.3O

• Vasárnap 10.00 órakor indul.

Közvetlen csatlakozások Prága, Drezda. Berlin. 
München—Zürich, Velence—Róma felé és vissza.

Az autóbusz Budapesten a Vadászkürt-szállótól 6.10 
órakor, Wcinben a Hotel Brlstol-lól 15.50 órakor 

indul.
Felvilágosítás és iegyváltás:

Budapesten a Magyar Légiforgalmi B.-T légiutazási 
Irodájában. IV.. Váci-utca 1. Tel.: 808-83.

A Központi Mcnetiegyirodában és annak összes 
fiókjaiban

Wienben: t uftretsebüro dér Osterr Luftverkehrs 
A.-G., !., Kártncrring 5. Tel. R. 28—1—21.

Tosta- és esomagforgalom Európa valamennyi állo
mása felé. Felvilágosítások, tarifák és menetrendek 
a társaság szállítási osztályánál Tclcfou: 803—39.

LEUbZEBB 
iPAPu.

Alaplttatott 18M

LEGJOBB
DAD LEGOLCSÖW

PAPtus

Kárpitosam, vas*  
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és asfr 
talteritők minden kivitelben kaphatók 

GICOIWER .1 í AOS 
BUÍ PU’. IrzMM.-XBrill 20.

Kan n uu. aUuiu, Mmnm ui«t
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H ÉTFÖI SPORTNAPLŐ
Fiatalokkal felfrissített 

csapatot állít Svájc ellen 
a szövetségi kapitány

A szegedi Emődi (Emmerling) és Korányi (Kronen- 
berger) a válogatott csapatban — A Ferencváros 
belső triója, Török és Híres alkotják a csatársort

A rossz futballidöben lejátszott vasárnapi 
mérkőzéseken látott gyönge játék megnehe
zítette a szövetségi kapitány helyzetét. Ép
pen a standard válogatottak egyrészének 
gyöngébb teljesítménye engedte sejltetni, 
hogy az országos szövetségi kapitány bizo
nyára fiatalabb évjáratú játékosokat fog ki
tüntetni a címeres trikóval.

Aki kigy gondolkoztak, azok nem is csa 
lódtak. Földessy János dr. szövetségi kapi
tány körülbelül este 9 órára készült el a 
válogatással, amelynek eredményeként a 
Svájc ellen kiállítandó csapat alábbi össze 
állítását hozta nyilvánosságra:

Dénes
Fogoly II. Emődi

Borsányi, Keleti Korányi
Török. Takács II., Turay, Toldi, Híres.
Tartalékok: Vermes, Köves, Avar.
A gyöngébbek kedvéért: Emődi (Emmer

ling), Keleti (Klébcr), Korányi (Kroncnber 
ger), Köves (Kvasz), Vermes (Weinhardt).

A Hétfői Napló munkatársának alkalma

A Ferencváros pontveszteségével 
javult a Hungária bajnoki esélyei

Győzött a Hungária, az Újpest, a Bástya, 
a Kispest és a Somogy

A bajnokság vasárnapi küzdelmei során 
végre sorompóba léptek összes I. ligabeli 
egyesületeink, köztük az idén először be
mutatkozó Sabaria is.

Sajnos, a teljes forduló sem hozta meg a 
várva-várt tavaszt s bizony vasárnap is téli
kabátba burkolózva, fogvacogva drukkolták 
ki az eredményeket. A bolond áprilisi idő
járás fergeteges szele természetesen beavat
kozott a mérkőzések irányításába, melyek 
igy mind a szezóneleji nívón mozogtak. A 
képességek teljes kifejtéséről az abnormális 
időjárás következtében tegnap sem lehe
teti szó, ami különösen a vasárnapi váloga
tott mérkőzés szempontjából igen káros je
lenség.

A meglepetések persze vasárnap sem ma
radtak el. A legnagyobb meglepetést a Fe
rencváros döntetlenje keltette. Mint múltkor 
a Hungária,

most a Ferencváros is leadta az első ta
vaszi pontot 

s bajnoki akarása megtorpant a kiesés ve
szélyétől sarkalt Vasas hősies küzdelme 
előtt. Erős küzdelmet vívott a Hungária is 
az erősen feljavult Nemzeti ellen s csak 
védelmi hibákból tudta a II. félidő köze
péig nyílt mérkőzést a maga javára fordí
tani.

Aj élcsoport tagjai közül egyedül Új
pest produkált pompás játékot, 

súlyos vereséggel sújtva a honi pályán idén 
először megjelenő Sabariát. Nagy meglepe
tést keltett Somogy pompás győzelme a fa

A Ferencváros leadott egy pontot a
Ferencváros—Vasas 2:2 (1:2)

Vasasoknak

A tavaszi forduló már szolgált meglepetések
kel, de senki sem számíthatott arra, hogy a 
Ferencváros bajnokságra törő együttese meg
torpan olyan akadály előtt, mint amelyet a sor
solás vasárnap juttatott neki a Vasasok csapa
tában. Nem sikerűit a gólarány javítás, amelyet 
a Ferencváros tábor túlzott optimistái vártak, 
ellenben bevált a Vasasok híveinek reménye, 
amely úgynevezett tiszta eredmény elérését 
célozta.

A küzdő felek tehát megosztották egymás

feltOréses 
fogyástól meg’hízott 
lábalt azonnal rend- 
behoua egy

Szent Rókus 
lábsótfürilö

•ót Mold egy lavAr 
neleg lábv.tbcn éa 

Hdaija lábalt vagy

•ággal tijjáfl'illo nek.
Kapható gyógyazertárr. iban í« drogórlá bán. -Főraktár
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volt beszélgetést folytatni
Földcssy János dr.

szövetségi kapitánnyal, aki a következő in 
formációkat bocsátotta rendelkezésünkre

— Svájc futballsportja küzdőképes, masz 
szív együttest tud talpraállítani, én tehát ezt 
a körülményt vettem figyelembe a váloga 
tott csapat összeállításánál. Másrészt elér
kezett az ideje annak, hogy

tehetséges fiatalokkal frissítsem fel a 
válogatott csapatot.

— A Bástya két fiatal játékosa részére 
már régen esedékes volt a címeres dressz 
mig a Ferencváros belső csatártriója a hús
véti mérkőzéseken bizonyította be küzdő és 
akcióképességét.

— A svájci válogatott mérkőzést nem 
lehet könnyelműen venni. Tradíciói vannak 
Svájc frtballsportjának, győzni akarnak 
A mi vágyunk is a győzelem, tehát lelkesen 
kell küzdeni. A sporttársadalom ezt várja » 
válogatott csapattól.

vorit III. kerület elten. Sikerrel szerepelt a 
Bástya, a második vidéki csapat is, amely a 
nag'y balszerencsével és rt 70 emberrel játszó 
Budai 33-ast kény Merítette megadásra. A 
harmadik vidéki reprezentáns, a Bocskay, 
azonban elvérzett a kispesti oroszlánbar
langban.

A bajnoki tabellán lényeges változások 
állottak elő. A Ferencváros döntetlenje foly
tán tiszta két ponttal maradt le a Hungária 
mögött, sőt helyét átmenetileg felcserélte 
Újpesttel, amely igy a 2. helyre került. A 
Bástya közvetlenül az élcsoportbeliek mögé 
jutott, mig a III. kér és a Bocskay egy 
hellyel lejjebb szorultak. Kispest és So
mogy elkerülték a kiesés zónáját, sőt, a 
Nemzeti kénytelen volt helyet cserélni Kis
pesttel. A veszélyes alsó régiókban válto
zatlan a helyzet, bár a Vasas értékes dön
tetlennel szapritotta pontjai számát.

Újpest a második, 
Bástya a negyedik helyen

1 Hungária 25 P (56—15)
2. Újpest 22 P- (48-27)
3. Ferencváros 21 P- (48—13)
4 Bástya 15 P- (30—21)
5 III. kerület 15 P- (18—25)
6 Bocskay 14 P- (21—30)
7. Kispest 13 P (18—26)
8. Nemzeti 13 P- (17-25)
9. Somogy 13 P- (16—2I)>

10. Vasas 11 P- (20-48)
11. Budai 33-as 8. P- (20-43)
12. Sabaria 4 P (15—25)

között a pontokat:
a Ferencváros joggal sirathatja az elvesz
tett pontot, a Vasas pedig jogos örömmel 

könyvelheti el a nyereségét,

amely talán az első osztályban való benmarz- 
dását jelentheti.

A játék természetesen a Ferencváros nagyobb 
rutinját és összeszokottságát mutatta, azonban 
£z a körülmény nem jelentette a Ferencváros 

ölényes tudását.
A Vasas-csapat nagyon komoly és veszé

lyes ellenfél volt
és kizárólag csatársorán múlott, hogy a s.-ezon 
egyik legnagyobb meglepetését meg nem sze
rezte. A Ferencváros kezdeti lendületével ala
posan ráijesztett a Vasasra, a vezetést is meg
szerezte. A Vasas azonban nem hagyta magát 
megfélemlíteni. Két formás támadásból 10 perc 
alatt kél gólt lőtt a Ferencváros hálójába és 
ezzel a vezetést is megszerezto A Ferencváros 
bizolt a második félidőben, amely a hátszelet 
neki juttatta, de nem gondolhatott egyik osz
lopának, Bcrkessynck kidőlésére, valamint a 
Vasasok pompás sziciliai védelmére sem. Ezek 
a körülmények okozták, hogy a csapat sehogy- 
sem talált magára és igen nehéz körülmények 
között tudta csak a mérkőzés egyik pontját

ESSEK
AUTÓK

6 henger. 14/45 lóerős, 2 45 liter ürtartalmu, luxus karosszéria 
legjobb rugózás, kerekek forgását alig érezni, kitűnő hegymászó

HRDIo
IV., Kossuth Lajos ucca 6.

A Ferencváros csapatának védelme feltű
nően bizonytalan volt. Amsei lelkén a Vasasok 
kiegyenlítő gólja száradt, mig Berkessy sok
szor szinte tehetetlen volt. Amikor sérülése ki
újult és kiáltani kényszerült, ez a körülmény 
bizonytalanná telte Pappot is, aki már az első 
félidőben is ingadozott, ha a Vasas csatársor 
támadásba lendült. A fedezetsorban Bukovi 
nagyon visszaesett formát árult el. Volt egy 
pár szcmrevaló akciója, de általában labdát 
tőle csak Fuhrmann vagy Obitz kapott, a csa
tárok alig. A szélsők csak a védelemben felel
tek meg és ezért a csatárok alig kaptak hasz
nálható labdákat. Kohut és Rázsó egymással 
versenglek a tehetetlenségben, de Szedlacsiktól 
is nélkülöztük legalább a mezőnyjátékát. Igaz, 
hogy a tömörült Vasas védelemmel szemben 
ez nehéz feladai volt, de Túrái és Takács en
nek ellenére boldogulni tudtak. Takács II. já
téka volt csapat ellen egyébként a legnagyobb 
sportélvczetet jelentette.

A Vasas csapatról csak a legteljesebb elis
merés hangján lehet megemlékezni Szülik— 
Rozgonyi, Rottler védelem legjobb védelmeink 
Közé fejlődött. Különösen Rozgonyi tetszett. A 
Burger—Búza—Fried fedezetsor végtelen agi
lis, nagyszerűen helyezkedő és kitünően pasz- 
szoló együttes benyomását keltette, amely tel
jesen beérkezett- Különösen Fried emelkedett 
ki közülök, aki régi fénykorára emlékeztetett. 
A csatársorról mint együttesről aligha lehel 
kritikát mondani. A Remmer—Frőhltch-duó 
pompásan megértette egymást, de Fröhlich 
lassúsága miatt nem érvényesülhetett. Bődet 
egészen különálló játékot folytatott pompás 
lefutásokkal, de szerencsétlen befejezésekkel 
Szöget teljesen kiesett a játékból, ezért Him- 
mer is elvesztette a kapcsolatot.

A játékot Takács pompás támadása vezeti

A Hungária csak a második félidőben tudta 
bebiztosítani győzelmét

Hungária—Nemzeti 4:1 (1:0)
Heves, a gólarányhól nem sejthető, elkesere

dett küzdelmet vívott a győzelemért a Millená
ris-pályán vendégszereplő Hungária az erősen 
feljavult Nemzeti ellen. Az I. félidőben, szél
lel hátban játszó Hungáriának csak egyetlen 
góllal sikerült megterhelnie a szívósan véde
kező Nemzeti kapuját, úgyhogy

a szünetben erősen kétségesnek látszott a 
végeredmény,

hiszen a játék második felében a szél előnve a 
Nemzetit fogja támogatni. Csakugyan. A Nem
zeti nagy vehemenciával kezdi a játékot s már 
az első percekben egalizál. Utána a szinte vi
harrá váló szél támogatásával nagy fölénybe 
kerül és győzelmi kilátásokkal támad. Szeren
csétlenségére, a túlságosan erősödő szél ártal
mára lelt a támadásainak, mert vagy kapu fölé 
vagy a vonal mögé ragadta a labdát. Emellett 
a csapat harrikedvét letörte, nyugodtságától 
megfosztotta a kitörő Hungária csatársornak 
gyors irama, mellyel a védelmi hibákat kiak
názta. Ilyen körülmények között meg kellett, 
hogy adja magát az önbizalom birtokában, 
nyugodtan védekező Hungáriának.

A mérkőzés sorsának kialakításában döntő 
mértékben halott közre a szél s igy

a játék mindennek volt nevezhető, csak 
nívósnak nem.

E tényező befolyására vezethető vissza a já
ték képe. Az I. félidőben a Hungária nagy fö
lényben játszott, ekkor a Hungária-csalársor 
vívta harcát a Nemzeti védelem ellen. A II. fél
időt a Nemzeti fölénye, dominálta s most a 
párbnj csatársora és a Hungária közölt folyt. 
Fölényük nem volt kisebb, csakhogy legutolsó 
formációjuk könnyclmíiskődésci megfosztottak 
szebb kilátásaiktól.

A Hungária játéka, nagyarányú győzelme 
ellenére sem volt bajnokjelölthöz méltó. A 
győzelem kivívásának érdeme a védelmet illeti 
meg. elsősorban Németet, aki egyetlen gólon 
kivül, számos veszélyes helyzetben biztosan 
védctL A hátvédpár a II. félidőben a fedezet
sor hathalós támogatása mellett, kemény mun-

ÁRVERÉSBŐL:
Kávéházi, vendéglőt be-enterések, asztalok, ezékek. 
»A'nppsrát< k. márványasztalok, n kkotál v^ny-k én ntóx 
(MeM beicndezések nagyon olwon. BOSENI Et n

NcpwIoMx-utca 31. (tíejárat a Bérkocsis utcából.) 

be, de Fried a lövés pillanatában önfclóldo- 
zóan ment. Erre Báder felel, szenzációs lövé
sét Amsei csak kornerre tudja menteni. Taká
csot offszájdról elengedi a bíró, de a csatár- 
kapu mellé lő. A Ferencváros fölényét Báder, 
majd Fröhlich támadása szakítja meg, de Him- 
mer elől Amsei elkapja a labd it. Újabb Ferené- 
város támadások közben n 25. percben Rázsó 
kornere Rozgonyi fejéről Takács elé kerül, aki 
szenzációs lövéssel a kapufát találja! Alig pár 
perere rá Túrái a halszélen (I) lefut, beadásá
ból Takács kornert ér el, amelyből Túrái szen
zációs lövéssel megszerzi a vezetést (1:0). Alig 
kezdik újra a játékot, a Vasas kornert ér el, 
ebből Báder labdáját R'rnmer kapásból kapura 
húzza és a labda védelmétől zavarva Amset 
mellett kapufáról a hálóba pattan! (1:1). A 
Vasast fcllelkesili a kiegyenlítés lelkes táma
dásokba fog. Fröhlich lövése a kapufáról pat
tan vissza végül is a 39. percben Bődet lefut, 
beadásából Fröhlich lövése a kapufáról a há
lóba pattant (1:2).

Helycsere után a Ferencváros erős hátszél
től támogatva támadásba lendül. A 8. percben 
Búza hibáz, labdáját Szedlacsik három lépesről 
Szülik kezébe fejeli! Ferencvárosi ostrom kör
ben a 16. percben Berkessy lábát fájlalva ki
áll, helyére Fuhrmann megy. A Vasas a véde
kezésre rendezkedik be, de közben Báder le
futása és pompás lövése Amseinek ad komoly 
munkát Újabb Ferencvárosi támadások kö
vetkeznek, amelyek credményeképcn a 30. 
percben Fuhrman szabadrúgásból Takács ki
egyenlít (2 : 2). Báder, majd Rcmmer tiszta 
helyzeteket hagynak most ki .4 játék erősebb, 
a hangulat melegebb lesz, a Ferencváros el
szántan küzd a győzelemért és a fölényt újból 
Báder lefutása szakítja félbe, aki élesen kapu
fát lő.

kát végzett. A fedezet sorban kitűnő játéka 
mellett, nagy munkabírásával Kiéber keltett 
feltűnést. Rebró agilis, Schncidcr lassú volt. 
A csatársor volt n csapat leggyengébb része. 
Sem Barntky, sem Opata nem volt Irányító. 
Hirzer állandó jó formáját játszotta ki. A fel
tűnően mozgékony Molnár volt az egyetlen, 
aki ésszel játszott. Skvarek használhatatlan.

A Nemzeti csapata a honi pályán erős felja- 
vulásról tett tanúbizonyságot. Kezdi vissza
nyerni Őszi formáját. Az eredményen ninc*  
mit szégyenkeznie. Mezőnyjátékban semmivel 
sem maradt a Hungária mögött. Csatársora 
szépen, veszélyesen dolgozott Halfsora kifo
gástalanul funkcionált és kemény diónak bi
zonyult. Vereségét Gallina hibáinak és a kü
lönben nagyon jó hátvédpár könnyelmű pilla
natainak köszönheti. Névkg Volentlkot, Hoi< 
sót, Kautzkyt és a nagytehetségü Flórát kell 
kiemelni.

Az I. félidőt a széllel hátban játszó Hungá
ria nagy fölényé uralja. Erőteljes támadásai
nak már a 4. percben megvan az eredménye. 
Hirzer a szélen leszökik s bombája utat talál 
Gallina kapujába (1:0). Gól ulán a Nemzeti 
védelem feleszmél s minden kísérletet meg- 
hiúsít, bár Nemzeti térfélen folyik a játék. A 
mérkőzés vége felé csatársora is feljön, de egy 
komoron és néhány messzi lövésen kivül 
egyéb eredmévt nem tud felmutatni.

A IT, félidőben felcserélődik n szerep. A 
széllel játszó Nemzeti nagy vehemenciával kezd 
s már a 2. percben egalizál. Kautzky éles lóvé.

TAtra-utca 18. száma sarokhAx- 
bán 2 -3—1 szobás előkelő kivitelű 

lakások 
központi fűtéssel, meleg vízszolgáltatással 

május 1-íre kiadtm.
Bővobbet a helyszínen, vagy 

Katona, szene y. molnár építészeknél, 
Személynök-utca 9. szám.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, j929 iprilig 8.

sét a szorongatott Németh kivágja, a labda a 
kiugró Flóra elé kerül, aki nagy erővel a ka
puba vágja (1:1). A kiegyenlítést kővető Hun
gária erőfeszítés ellenére is a Nemzeti marad 
frontban s n mindjobban erősödő szél segítsé
gével a kapuhoz szegzi a Hungáriát. Németh 
azonban mindig sikerrel lép közbe. Annál na
gyobb sikerrel jár a ki-kitörő Hungária csatár-

sor próbálgatása. Hirter beadásából a magára 
hagyott Molnár lövése a későn vetődő Gallina 
alatt hálóba kerül. (2:1). Pár perccel később 
Schneider hosszú labdájára Gallina kifut s 
ezalatt Barnlky fejéről a hálóba száll a labda 
(3:1). A mérkőzés vége felé Hirser lefut, Skva- 
rekhez passzol, aki közelről tiszta helyzetben 
éles gólt lő (4:1).

landóan a kapuhoz van szegezve és a harmin
cadik percben nagy kavarodásban Farkas sza
badrúgását Joós, a kanizsai hátvéd hatalmas 
rugóssal négy méterről védhetctlcnül a hálóba 
fejeli (2:1).

Pécs-Buranya—P. Húsos 1:0 (1:0).
Az otthonából, hosszú idő óta elsőizben ki-

mozdult Pécs-Baranya idegenszerüen mozgott 
a pesterzsébeti pályán. Egyetlen, egyben győz
tes gólja egy sikerült lefutás eredménye.

Attila—Terézváros 2:1 (0:0).
Az Attila mindkét félidőben fölényben veit. 

Góljait Janovitz és Banaszkievitz lőtték. '

A Mexikóban összegyűjtött erőből csak egy fél
időre való tellett

Újpest—Sabaria 4:0 (1:0)
A Sabaria játéka általában nagy csalódást 

váltott ki. mert bár mindenki számított arra, 
hogy a fáradt szombathelyi csapat nem látsz
hatja ki régi formáját, ily gyenge szereplést 
még sem vártak a csapattól .

Újpest csapatában pompás 
nyújtottak a válogatottak: 
szárny, Borsányi, valamint 
csapat kiemelkedő tagjai.

■ Sabaria az, első félidőben mindent ki
adott magából.

Wtlnhor.il ílol« ksjobb júf/kül proclukSH". 
kívüle még a Pnvolny— Buresch-szárny )--

teljesítményi 
a S/rőck—4»cr- 

Fogl II. voltak a

tetszett. Pesovnik nem játszott, helyette Hajós 
állott a jobbfedezet posztján.

Az első negyedórában a Sahariát beszorította 
Újpest, az első komért azonban a Sabaria 
éri el a 16. percben. Weinhardt pompás védő- 
játéka eleinte frappirozza az újpesti csatársort, 
amely a 35. percben éri el vezetőgólját: Wein
hardt kifui én vakmerőén Wetter fejéről ök
lözi le a labdát, amelyet a résen álló Auer to
vábbit a hálóba

A második félidő góljait a 13. percben Auer, 
a 27. percben Fogl II. és a 38. percben Spitz

jálóka wcrozle.

Végre a Somogy is győ
zelemmel tért otthonába 
Somogy—111. kér. FC 2:0 (1:0)

Az üllői-úti pályán dühöngő szélvihar meg*  
lohelőscn kórosan befolyásolta a két csapni 
játékát, amely végeredményben a Somogy győ
zelmével végződött.

Egyik csapat sem tudott alkalmazkodni a 
szélhez,

ezért a játék sokszor erősen csapkodó jelleget 
Öltöli és allg-nlig tudóit örömet kelteni a né
zőkben, de annál többet Somogyországban. 
Hisz régen távozott a Somogy győzelemmel 
Budapest falai közül.

A Somogy győzelmét megérdemelte. Igaz, 
hogy

• ül. kér. nagyon gyenge napol fogott ki 
magának,

d*  éppen er teszi számúra megérdemeltté a 
győzelmet. A Kerületiek olyan szánalmas és 
meddő esafárjáté.kot folytatlak, hogy úgyszól
ván alig tudtak veszélyeztetni, eszel szemben 
a Somogy nyílt játékot produkált és ugyancsak 
ügyesen használta ki az óbudaink védelmének 
gyengeség! periódusát

A győztes csapatban a Kubala—Szattyán— 
Morvái védelmet illeti elismerés. A fedezetsor
ban Kvasz és helyenként Bltim, a csatársorban 
Gacsár. Sztrakovics és Bábl játékn tűnt fel

A ///. kér. FC védelme csődöt mondod. Mit- 
tedman lámpalázzal küzdve, sokszor egészen 
kezdetleges hibákat követett el. de tehetségéi 
nem lehet elvitatni, mig Netihausnnk legalább 
a második gólt védenie kellett volna. A jó fe
dezetsorban Magyar játéka kimagaslott, a csa
társorban csak Ltifz jelenteit értéket.

A Somogy széllel hátban már a 6. percben 
megszerzi ff óczétö gólt, amennyiben Sztrako- 
tdes a 16-os vonalról pompás gólt lő (1:0). A 
Somogy fölényét a III. kér. fedezetsor jó já
téka most megtöri, de a csatárok tehetetlen
nek, bór Kovácsnak és Lufinak jó alkalma 
volna egyenlíteni Inkább a Somogyot látjuk 
most frontban, de a kék-fehérek ellenállnak.

Helycsere utón a III. kér kapja a szelet, de 
Schiller két lépésről hibáz. Sokkal veszélyesebb 
Gacsár. majd Sztrakovics lövése, amelyből ke
letkezett meleg helyzetet csak nehezen tisztázza 
az óbudai védelem A 32 percben R<iM szabad
rúgására Neuhnus korán jön ki és a labda 
mögötte a hálóba hull (2:0). A kerületieknek 
alkalmuk volna javítani, de Lutz lövését Ku
ba la védi

A Bocskay veresége 
Kispesten 

Kispest—Bocskay 3:0 (2:0)
A kispesti mérkőzés eseménye, hogy Dudás. 

a válogatott brkk, a csatársorban mutatkozott 
be. Dudás csnfárdcbüje általában sikerültnek 
mondható, mert az átlagos csatárlcljcsitményl 
meghaladó játékot produkált. A Bocskaytól 
főbbet várt a közönség. A kitiltott Markos hiá
nya erősen érezhető volt A csapat nem kellette 
az egységes debreceni együttes benyomását. 
Ugv a védelemben, mint a csatársorban soro
zatos hibák voltak észlelhetők.

Kispest vezctőgólját, a hazai közönség üdv
rivalgása közepette Dudás szerezto meg a 10. 
percben. Kispest tovább támad és a 43. perc
ben Kiss beadását Paczolay befcjrli.

Kispest a második félidőben , is frontban van. 
A 8. percben Dudás szerezte meg csapnia har
madik gólját.

A Bástya helyett a pech 
győzte le a Budai 33-a st

szisztematikus védőjátékra berendezkedett 
Bástyának már nem tudott visszaadni.

Hiába tanyázott a második félidő 45 perce 
alatt a szegediek térfelén a budai csapat, hiába 
jutott egy tizenegyeshez, a sors könyvében 
úgy volt megírva, hogy miután még egyik csa
tárát is elveszítette, veszendőbe menjeh a két 
bajnoki pont is, amelyet pedig első félidőbeli 
játéka után a 33-asok javára könyvelt el a 
nézősereg.

A széllel támogatott Bástya ostromából csak 
10 perccel a kezdés ulán szabadul ki a budai 
csapat. Ekkor azonban eltűnik a Bástya nyo
masztó fölénye és megindulnak a Harminchár
masok rohamai. A mérkőzés egyetlen, egyben 
győztes gólja a 36. percben esik, amikor

Sehwares fejese Uhvy fejét érintve becsú
szik a kapába.

A budaiak heves ellentámadásokba fognak és 
Kovácsi szabadrúgása folytán keletkezett hely
zetben csak a szerencse menti meg a szegedi 
kaput. Am az ekkor keletkezett tumultusban 
Lukács harcképtelenné válik, 5 percre cl is 
hagyja a játékteret és bár közben ismét beáll, 
egy perc múlva ismét kiviszik a pályáról.

Ar orvos a félidőben toksralagsérülést 
konstatál Lukácson,

aki bepólyázott lábbal jobbösszekötőnek megy, 
inig nz ő helyéi Ember foglalja el. A második 
főidőben már egykapus állójálék folyik, a 
33-asok fölénye állandósul, de a szegedi vede
lem keményen állja a támadások tiizét. A\13. 
percben Ember lóvéiét WcigclhofTct kézzel há
rítja el és

a megítélt tizenegyest Ember a szegedi ka
pus kezébe rúgja.

felcsillan a kiegyenlítés reménye, ámde Ember 
A Harminchármasok szemében mégegyszer 
éles löyénél Ar kapufa visszaveri.

Győztekavezető csapatok 
a második ligában

A második liga vasárnapi mérkőzései ismét 
a vezető csapatok győzelmét eredményezték. 
Egyelőre tehát áll a harc a vidéki vezető csa
patok között, akikhez lassan n nagykanizsai 
együttes is felzárkózik.

A vasárnapi mérkőzésekről az alábbiakban 
számolunk be:

Zalakanizsa—Soroksár 2: 1 (0: 0).
Nagykanizsáról jelentik: Elkeseredett küzdel

met vívott a Zalakanizsa a Soroksárral. Az első 
félidőben lanyha játék mellett Zalakanizsa 
szélvihar ellen játszik, ennek ellenére támad, 
sőt Bakonyi a 4. percben gólt is rúg, de a birő 
ofszájd címén a gólt nem ítéli meg Az első 
félidőt általában a két csatársor gólképtelcn- 
ségc és a védelmek nagyszerű munkája jel
lemzi. A második félidőben, széltől támogatva, 
Zalakanizsa teljesen ura lesz a mezőnynek. 
Már a 4. percben Farkas megszökik, beadása 
Limbeck elé kerül, aki nehéz szögből gólt lő. 
(1:0). Soroksár hevesen támad és sorozatos 
ostromait siker koronázza, mert a 15. percben 
Zalakanizsa védelme elnézi a lerohanó sorok
sári balszélsőt, aki a kifutó Kiss mellett be
rúgja az egyenlítő gólt. (1.1). Vad iram kez
dődik most, mialatt a közönség helyéről fel
állva tombolva buzditja csapatát. Soroksár ál-

Az olaszok is megismerkedtek 
a Hohe Warte-i pokol borzalmaival

Hetvenezer főnyi közönség jelenlétében, példátlanul durva jelene
tek közt zajlott le Olaszország és Ausztria Európakupa mérkőzése

Bérs, április 7.
(A Hétfői Napló tyű. telcfonjelcnténc.)
A bécsi magyar—osztrák mérkőzés durva 

jeleneteinek emlékét idézte fel a vasárnap 
Bécsben lejátszóit osztrák—olasz válogatott 
mérkőzés. A Hohe Warte-i embermészárlás 
már az első percekben kezdődött és a durva 
jelenetek nem egyszer parázs botrányban 
robbantak ki.

A mérkőzést, — amelyet a nálunk is 
Ismert angol bíró: Prince Cox, veretett 
— hetvenezer főnyi rekordközönség 

nézte végig.
Szédítő iramban indult a mérkőzés és a 

játékosok vadul csaptak össze. A hatodik 
percben Janny Horváthot elvágja.

A két játékos egymásnak rohan, úgy, 
hogy esak a bírónak sikerül őket szét

választani.
Janny néhány perc múlva Haftllal verekszik 
össze. A 16-ik percben fíosetti egy össze-

csapásnál összeesik cs ájulton viszik le. a 
pályáról. Az osztrákok első gólja a 22-ik 
percben esik. Horváth tiszta helyzetben 8 
méterről indít lövést, amely védhetctlcnül 
jut a hálóba. Két perc múlva pedig Wcsselyle 
lövése hoz eredményi. Az olaszok egységét 
a két gól megbontja és a játék még inkább 
eldurvul. A 35-ik percben Horváth megszerzi 
az osztrákok harmadik gólját. Két perccel a 
félidő befejezése előtt Combit viszik ki sé
rülten a pályáról.

A második félidő elején Ausztria egymás
után négy komért ér el. Közben Calligaris 
lerúgja Horváthot, aki kínjában a földön 
fetreng. A felizgatott közönség most moraj- 
lani kezd, majd

az olasz brkk újabb darva akcióját 
látva, parázs botrány tör ki a nézőtéren.

Libonatti is lesántul, majd az olaszok finisé 
vált ki újabb izgalmat. Az eredmény azon
ban már nem változik.

Budapest válogatott tenniszcsapata 4:2-re győzte le 
Cambridge válogatott tenniszezőít

A szombati hóvihar miatt a tegnapelőtti programmot vasárnap 
délelőtt bonyolították le

Az áprilisi műsoron kívüli hóvihar meg
zavarta a tavaszi szezón első tenniszverse- 
nyél. A szombati programmot kénytelen 
volt a szövetség vasárnap délelőttre halasz
tani. A szeles időjárás ekkor is ’ ” *’
niil éreztette a hatását, de a 
mégis sikerült délután befejezni.

Győzött Budapest csapata 4 :2 
tegyük hozzá: megérdemelten, 
geti diszpályán lebonyolított internacionális 
mérkőzésen megjelent a kormányzóval az 
élen a magyar úri társaság szine-java, mint
egy 3—400 néző.

Az egyes mérkőzések eredménye a kővet
kező:

kellemetle-
mérkőzést

uránban, 
A felsőst:-

Egyes:
Pétery dr-—Van Alen 6:4, 6:1.

Kehriing—Farquarson 10 : 8, 6 : 2.
K re puska—Young 5:7, 7:5, 6:4.
Avory—Takács 7:5, 6:4.

Páros:
Avory, Younk—Takács, Kirchmaycr 6 : 1, 

1:6, 7 :5.
Kehriing, Pétery dr.—Farquerson, Van 

Alen 11:9, 6:1.
Végeredmény: 4 : 2 Budapest javára.

A camhridgai együttesben a legjobb Far
quarson a leggyengébb Van Alen volt. Ta
káts fülbántalmairól panaszkodott.

A cambridgei válogatott csapat kedden és 
szerdán méri össze erejét a magyar főiskolai 
válogatott csapattal.

Kiestek a magyar birkózók az Európa- 
bajno'kság küzdelmeiből

Dortmund, április 7.
A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.
Délelőttöl kezdődőleg szakadatlanul foly

nak az Európa birkózóbajnokságok küzdel
mei. A döntőig, este 10 óráig csak két súly
csoportban, a lég és pehelysúlyban jutottak 
el. Az előbbiben Martinsen (norvég) és Nic 
(cseh), az utóbbiban Iiernströtn (svéd) és 
Torgensen (dán) között dől el az elsőség.

A magyarokra nézve, a vasárnapi küzdel
mek szerencsétlenül végződtek. Reprezen
tánsaink sorra kiestek a további küzdelmek 
sorából, miután a következő eredmények
kel végeztek:

Zombory pontozással győz Lindlöf (svéd) 
ellen, de Torgensen (dán) 14 p. alatt két 
vállra fekteti.

Kárpáthy csak pontozással győz Mayer 
(dán) ellen s igy kiesik.

Bástya—Budai 33 1:0 (1:0)
A futballhoz nemcsak tudás, hanem jó adag 

azercncsc is kell. Erre az igazságra a Budai 
33-asok bizonyára már régen rájöttek, de a 
vasárnapi mérkőzés tapasztalatai után e meg
győződésükben csak megerősödtek. Az*  a körül 
mény. hogy

■ ssercnesésen kiütött anrMláa folytán a 
szegedi csapat támadhatott az első félidő
ben a aaéllel támogatva, tulajdonképpen 

már cl ta döntötte a mérkőzés sorsát.
Ám n Harminchármasok mégsem olvan fá

ból vannak faragva, hogy egv kis széltől meg*  
ijedjenek, bíckifesritetlék tehát mellüket nz or- 
kán steril szélnek és keményen támadók végig 
ar. első félidőt. Am n balszerencsével mégsem 
tudott szcmbcsfállani és

Ifibb, mint 30 percig lurtó ostrom ntán 
becsúszott a aterenesctlen gól, amelyet a

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

. 500.000
Főnyeremények készpénzben:

800.000 pengő, 200.000 pengő, 100.000 pengő stb stb.

pengő

Az I. osztály húzása már

pénteken, 12-én kezdődik
A lonjfgyek hivatalos Ara a* I. onUHyra

1 h | Fél B iNegyed■ |
| 24 pengő j 1 12 pengő j | S pengő | |

Nyolcad

3 pengő

A sorsjegymegrendeléseket (akár személyesen, telefonon 
vagy levélben) a hivatalos K0Aruslt0k gondosan intézik el

Ugyanerre a sorsra jut pontozásos győzel
mével Martinsen (dán) ellen Tunyoghy.

Svcnderquist (svéd) dobta Döményt —i 
kiesik.

Vasárnapi sporthírek
A . Vn. keriiloli leventék a legjobb mezei 

futók. Vasárnap folyt le Budapest levente me
zei bajnoksága a nagyrákos! réteken. A junior 
bajnokság győztese 3000 méteres távon Mittin- 
ger Zoltán (IX., kér) lett, ideje 11 p 02 mp. 
A csapatbajnokságét a VU. kerületi leventék 
A) csapata nyerte, második és harmadik a X. 
kerületi, illetve II. kerületi leventék lettek. A 
szenior csapatbajnokság 5000 méteres távján 
Szabó Miklós (VII. kér.) győzött 18 p. 46 mp-cs 
kitűnő időnél. 2. Gergely (VII. kér.)-3. Eper (V. 
kér.). A szeniorok csapatbajnokságát ugyan
csak a VII. kerületi leventék nyerték 23 pont
tal. 2. V. kerület. 3. X. kerület, csapata. Ugyan
csak. vasárnap tartották meg a pestkörnyéki 
leventék mezei futóversenyét a Hűvösvölgyben 
nagyszámú indulóval. A szeniorok 4800 méte
res versenyét Hcvele Ferenc (Központi járás) 
fölényesen .nyerte 21 p. 20 mp-el. A csapatver
senyt a Központi Járás csapata nyerte 18 pont
tal, mig a juniorok egyéni versenyét Simon 
István Kispest, csapatversenyét Újpest levente
legénysége nyerte.

X Kialakult ■ Magyar Póló Club tavaszi 
programja. A brioni nemzetközi sikerek most 
már a sporlközönség szélesebb rétegeinek ér
deklődését is irányították a lovaspólóra, 
amelynek rétegeinek érdeklődését is irányítot
ták a lovaspólóra, amelynek magyar reprezen- 
táns-egyesülcte: a Magyar Póló Club megkezdte 
a szezon intcrnacibnális programjának össze*  
állítását. A lovnspóló uj szezonja május 20 án 
kezdődik a 20-íg tartó klubközi versennyel. A 
nagy nemzetközi szezón junius 14-én indul 
meg egy tíznapos nemzetközi küzdelem kereté
ben. Az intcrnacionális program megszervczÓ- 
sén a klub ügyvezető Alclnöke, a mec.klcnburgi 
herceg fárndozik, akinek nemzetközi össze
köttetései révén mór sikerült több előkelő kül
földi csoport Ígéretét megszereznie A . magyar 
társaság életében a fő beszédtéma a Magyar 
Polo Club lóidomitó-telepc, amely ugyancsak 
a meeklénburgi herceg szakavatott vezetése 
alatt áll.
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