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Révész József ör. ügyvédet kommunista 
üzelmek miatt letartóztatta a rendőrség
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4? J..””11■ József fli*„  aki kommunista MMsMM
-SSh? w,e’1®1 jMMeíessésen túlmenő OsszekOttetóst tartott fenn 
oeilgwceroei ós kapcsolalhaii állt a szélsőséges körökkel - ueie 
eggött letartóztatlak Glasz Imre icgftázpan Mlfl kommunista feleségét

Kompromittáló Iratokat találtak a lakásán
’A főkapitányságon vasárnap délelőtt 

napokon át tartó nyomozás és meg
figyelés után állami és társadalmi rend 
erőszakos felforgatására irányuló vét
ség gyanúja miatt

előzetes letartóztatásba helyezték 
Révész József dr„ 34 éves fővárosi 
gyakorlóügyvédet és vele együtt le
tartóztatásba került Glasz Imre ke
reskedelmi alkalmazott 24 eszten

dős felesége.
A letartóztatás nagy feltűnést keltett, 
mert a fővárosi ügyvédek körében már 
napok óta beszéltek arról, hogy

Révész Józsefet kommnnistagyanus 
fizelmekkel vádolják 

és eljárást indítottak ellene. A főkapi
tányság politikai osztályának a detek- 
tivjei már hosszabb idő óta figyelés alatt 
tartották őket. Révész József dr. — aki
nek nincs saját irodája, hanem egy ro
konának az irodájában működik — 
többször szerepelt mint a szélső balol
dali szervezkedések és kommunista- 
üzelmek miatt vád alá helyezett, vagy 
letartóztatott emberek jogi képviselője. 
A bíróság előtt

több kommunista pörben védő volt 
és annakidején ő volt a védője a szélső
séges mozgalmakban szereplő Vidéki 
Alicenek, mikor Andréka Károly főka
pitányhelyettes megtámadása és inzul- 
tálása miatt a bíróság elé állították Vi
déki Alicet. A napokon át tartó meg
figyelés és nyomozás során az a gyanú 
derült föl, hogy

Révész József dr. a védői köteles
ségen túlmenően, összeköttetést tar
tott fenn kommunista védencei
nk sőt kapcsolatban állt a szélső
séges körökben szerepet játszó em

berekkel.
A Rvanuokok alapján a rendőrség ház
kutatást tartott Révész József dr. laká
én és a

házkutatás során kompromittáló 
iratokra és fényképekre akadlak,

•helyeket lefoglallak és a főkapitány
ára vittek. A házkutatás után Tíéuész 
Pzsefet előállították a főkapitányságra 

®? megkezdték a kihallgatását. Az ő 
etene folyó nyomozás alatt

hasonló üzelmek miatt gyanúba ke
rült Glasz Imréné is, akinek a férje 
“Kjancsak kommunistagyanus üzel
mek miatt jelenleg is letartóztatás-

Az előállítás után két napig folyt a vizs
gálat, amelynek Révész Józsefre és 
Glasz Imrénére vonatkozó része mára 
befejeződött és a politikai osztály mind 
kettőjüket átadta a bűnügyi osztály
nak, ahol azután dr. Révész József és 
Glasz Imréné előtt állami és társadalmi 
rend erőszakos felforgatására irányuló

zetes letartóztatást kihirdető végzést A
letartóztatás után visszakisérék őket a 
cellájukba és holnap

mindkettőjüket átszállítják a királyi 
ügyészség fogházába,

ahol majd a vizsgálóbíró dönt további

Bensőséges búcsúztatás után utazott el 
Orsenigo Cesare pápai nuncius

Utján végig mindenütt ünnepelték a pápa távozó követét, aki megtanulta 
' a magyar nyelvet, hogy közelebb jusson a magyar lélekhez

osztálykfllönbség nélkül mély tisztelettelA főváros és vele az egész ország társa
dalma fényes ünnepi külsőségek között és 
szinte páratlan melegséggel vett búcsút va
sárnap délután a Magyarországról távozó 
pápai nunciustól, Orsenigo Ccsare érsektől, 
akit — mint ismeretes — a Szentszék a Ma
gyarországon viselt tisztétől felmentett és 
Berlinbe helyezett át.

Délután öt órakor n nuncius a krisztina- 
téri templomot zsúfolásig megtöltő hivek 
sorfala között vonult kíséretével a temp
lom szentélyébe, ahol Hász István tábori 
püspök nagyhatású beszédben a katolikus 
társadalom nevében búcsúzott a távozó nun
ciustól.

A pápai nuncius magyarnyelvű beszédben 
válaszolt. Utalt arra, hogy Magyarországon

megtanulta a magyar nyelvet azért, 
hogy közelebb férkőzhessen a magyar 
nép leikéhez és megismerhesse értékelt
A pápai nuncius ezután a Szentatya áldá

sát adta az egybegyűltekre, majd Sipőcz Jenő 
polgármesterrel együtt autóba szállt és a tö
meg lelkes óvációja kíséretében az őt kisérő 
menettel megindult a fellobogózott déli- 
vasuti pályaudvar felé.

A pályaudvari perront ekkor már ellepték 
az egybegyült előkelőségek, a kormány kép
viselői, a főpapság reprezentánsai, a diplo
máciai testület tagjai csaknem teljes szám
ban, a katolikus társadalmi élet előkelősé
gei. Ott voltak gróf Klebelsberg Kunő kul
tuszminiszter, Walko Lajos külügyminisz
ter, bárcziházi Bárczy István miniszter
elnökségi államtitkár, Karafláth Jenő ál
lamtitkár, gróf Khuen-Iléderváry Sándor 
rendkívüli követ.

Orsenigo Cesare nunciust elsőnek Mészá
ros János érseki helynök üdvözölte. Beszé
dében rámutatott arra, hogy a távozó nun
cius nemcsak viselte az apostoli címet, ha 
nem valóban apostol volt, a katolikus hit 
és a szeretet apostola. Utána dr. Sipőcz 
Jenő polgármester mondott búcsúztatót.

— Budapest székesfőváros közönsége ne
vében meghatva és fájdalommal telt szívvel 
búcsúzom — úgymond — Nagvméltóságod- 
tól. Ez a megilletődés eltölti a nemkatolikus 
lelkét is, mert

g fővára*  tgta UtaÖMóge felekeset- és

vétség gyanúja miatt kihirdették az elő- sorsukról.

és szeretettel vette körül Nagyméltósá
godat, mint kiváló főpapot és nemes- 

szlvü embert.
Nagy méltó ságod működése megbecsülése 
volt a magyar nemzetnek és meleg együtt
érzés a nemzettel, a lesujtottság szomorú 
korszakában. Gyönyörű cselekedete volt, 
hogy édes nyelvünket megtanulta, ami 
meghajlás volt egy letiport, de dicső múltú 
nemzet előtt.

Jól tudta, hogy mit jelent a felekezeti 
béke országunkban és elvei érintetlen
ségével ennek a békének érdekeit szol

gálta,
mindenkor az igazi krisztusi szeretet müveit 
gyakorolta. I

A nuncius magyarnyelvű válaszbeszédei

Párisban a helyzet változatlan
Enyhült a feszültség — Legkorábban 
csak négy-öt hét múlva kerülhet a 

sor a megegyezés aláírására
A magyar jóvátétellel kapcsolatos kérdé

sek rendezése céljából megihdilott tárgyalá
sok egyelőre szünetelnek. A helyzet lényegé
ben semmit sem változott. Azok a nehézsé
gek ugyanis, amelyeket Ossuski csehszlovák 
delegátus támasztott, még mindig fennálló
nak. Politikai körökben nem tartják lehe
tetlennek a nehézségek áthidalását, mert ab
ban reménykednek, hogy

a kisantant másik két állama, Jugosz
lávia és Románia nem osztja a cseh 

álláspontot.
Hágában is a nagyhatalmak közvetítő indít
ványára jött létre a megegyezés és igy való
színűnek látszik, hogy a párizsi tárgyalások 
is a nagyhatalmak közbelépésére fognak 
rendeződni. A magyar álláspont diadala 
inellett szól az a körülmény, hogy

ugy Tardieu. mint Brland Hágában Is a 
250. paragrafus változatlan föntarlása 

mellett foglaltak álláaL

A rendőrség nyomozása 
azonban ezzel még nem fejeződött be s 
most

tovább folyik a nyomozás
az ügyben esetleg még szerepet játszó 
személyek felkutatására és elfogatá- 
sára.

után kíséretével a trieszti gyorsvonat moz
donya előtti szalonkocsiba szállt, amely • 
óra 15 perckor kirobogott a pályaudvarróL 

Székesfehérvárott zeneszóval fogadták 
a vasúti állomáson a fellobogózott vonatot 
Zavaros Aladár polgármester üdvözölte a 
pápai nunciust, aki magyar nyelven köszön
te meg a beszédet. Esti 11 órakor érkezett 
meg a nuncius vonata

Nagykanizsára, ahol többszáz főnyi kö
zönség lelkesen megéljenezte as ország

ból távozó pápai nnnciuirt, 
akit dr. Krátky István polgármester éa 
Deák-Szulpics plébános üdvözölték. Az üd
vözlő beszédeket a nuncius meghatottan kö
szönte meg. Vonata ezután a Himnusz és a 
Hiszekegy hangjai mellett indult el és robo
gott tovább a határ felé.

Arra vonatkozóan, hogy a párizsi tárgyalá
sok még mennyi ideig húzódhatnak el, nem 
lehet jóslásokba bocsátkozni, annyi bizo
nyos, hogy pár héten belül semmiesetre sem 
kerülhet sor a megegyezés aláírására.

A kormányhoz közelálló helyen, ahol eb
ben az ügyben érdeklődtünk, a következik, 
kel mondották a Hétfői Napló munkatár. 
sának:

— Párizsban o helyzet változatlan. A leg
újabb jelentések szerint,

a feszültség enyhült,
úgyhogy megvan a remény a csehszlovák 
részről támasztott nehézségek elsimítására. 
A tárgyalások azonban a folytonos szünete
lések miatt erősen elhuzódnak, úgyhogy a 
megegyezés aláírására előreláthatóan legko
rábban csak négy öt hét mulva kerülhet 
sor. Az egyezményokmányok aláírására 
Bethlen István gróf miniszterelnök minden 
smUuüsásét szerint kiutazik Párizsba.
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On hitelképes!
JÓI akar On vásárolni?

Divatosan akar Ön a tavasszal letotoi-taiplg foiOltOzkOdni? 
izonyagot akar? szövetet Óhajt? Cipőre van szükségé? 

Ruhát szeretne? Selyemre, csipkére vágyik?
Igénybe kell akkor önnek 
vennio az oly jól bevált hiraHati neszsténzaron 

nvujioti tolyöszamiahlelt a 
Havas áruházban
vidék"métákathaidöh. Budapest. IV.. caluin-tdr 1.

A gyufa kölcsönnek csak a felét 
fordítják agrárhitelek céljaira
Pestby Pál (eltűnő kijelentései a mosoni gazdagyülésen

Monon, március 2.
Moson vármegye gazda társadat ma ma szer

vező gyűlést tartóit, amelyre meghívta az egy
séges pártot, amelynek részéröl Pesthy Pál 
igazságügyminiszter és több képviselő jelent 
meg. A gyűlést Rigó Vilmos gazda nyitotta

Pestby Pál
M egységespárt üdvözletét tolmácsolta. A nem
zet gerince a kisgazdnlársndalom s ezért öröm
mel látják ennek a társadalmi rétegnek a szer
vezkedését. Világversenyben vágjunk, amely 
nyomja a magyar mezőgazdaságot. Szomszé
daink dzérjAk előlünk határaikat. A hágai 
megegyezAsscl megszűnik nz a politikai atmo
szféra, amely addig körülvette országunkat az 
utódállamok részéről. S most arra kell töre
kednünk, hogy megváltoztattuk azokat a sú
lyos kereskedelmi szerződéseinket, amelyek ed
dig áruink kivitelét megakadályozták.

A kormány a gyiifnkiilcsöriből fennmaradó 
47 millió prngőt kizáróan a mezőgazdaság 

megsegítésére kívánja fordítani.
A terv az, hogy ennek az összegnek felével 
megszabadítják a gazdatársadalmat a mai túl- 
magas, 10%,-on felüli kamatozású kölcsönéttől. 
Ezeket a kölcsönöket 10%-on aluli kamatozású 
kölcsönökre váltják át. Az összeg második fe
lét pedig oly módon kívánja a kormány fel

Nagy botrány 
a bécsi Lueger ünnepségen

Béca, mire. 9.
Lueger Károly halálának huszadik évfor

dulója alkalmából ma a Votivkircheben 
gyászmise volt, amely után Kunschak kép
viselő, a bécsi keresztényszociailislapúrt ve
zetője, a templom előtti téren beszédet mon
dott a közönséghez. Beszéde utón a közön
ség elnénekellc az uj Kernstock-féle osztrák 
Himnuszt. A himnusz után

sajna Jelenetek támadtak,
mert a rádiókocsi, amely hangszóróval jut

A ven ereás betegek száma 
Budapesten állandóan emelkedik

Csordás Elemér dr. tisztifőorvos jelentése a közigazgatási 
bizottság mai ülésén

Csordás Elemér dr. tiszti főorvos a köz
igazgatási bizottság mai ülésén terjeszti elő 
a főváros február havi közegészségügyi ál
lapotáról szóló jelentését. A beszámoló meg
említi, hogy a fertőző betegségek száma a 
múlt hónapban Budapesten

bonét emelkedett,
2208 volt a fertőző betegségek száma az 
előző havi 1980 megbetegedéssel szemben, 
az emelkedés tehát 228. A kanyaró 876 
(100-zal több), a vörheny 127 (29), a bá 
rányhimlő 487 (16), a járványos fültömi- 
rigylob 290 (176), a vérhas 38 (15) esetben 
fordult elő. Csökkentek ellenben a hasi
hagymát és a roncsoló toroklob megbetege
dések

A halálokok részletes elemzéséből kitű
nik, hogv agyvérzésben 72-en, tüdő- s mell- 
hárt valóbban 122-en, rosszindulatú dagana
tokban 165-cn haltak meg. Az erőszakos 
halálesetek közül

23 volt av önmilkoanág,
4-gyel több, mint januárban, egyéb erősza
kos haláleset 38 fordult elő, 24-gyel keve
sebb, mint januárban.

A tüdőgondozó-intézetekben 1547 uj és 
15355 régi beteget ápollak. Tüdővészben 
206-an hallak meg mig a mull év hasonló 
hónapjában 171-en januárban pedig 136-an. 
Egy hónap alatt tehát

• tüdŐvésres halálesetek száma hetven
nel szaporodott.

A tiszti főorvos jelent csenek végén meg
említi azt a megdöbbentő tényt, hogy Buda 
pesten a nemibetegnek talált éa főként a

használni,. hogy nagyobb birtoktesteket vásárol- 
az olyan közép- vagy nagybirtokoknál, ame
lyek el vannak adósodva és amelyeknél a segí
tésnek csak az az egyetlen módja, ha a birto
kos helyzetének tisztázása érdekében birtoka 
egy részét eladja. Az ilymódon megvásárolt 
birtoktesteket parcellázva A gazdatársadalom- 
nak juttatja a kormány. Egyezerre két célt 
érünk tehát el, földhöz juttatjuk a gazdatársa- 
d:dmat és tehermentesítjük adósságától a bir- 
tol. ososztálut.

Frühmirth Mátyás azt követelte, hogy keres
kedelmi szerződéseket csak olyan államokkal 
kössünk, amelyek magyar gabonát vásárolnak.

Pintér László szólalt fel tzulán Javaslatára 
a gnzdagyülés határozati javaslatot fogadott el, 
amely kimondja, hogy a mezőgazdaság helyze
tének javítása érdekében múlhatatlanul szük
séges, hogy a kormány szükségprogrammot 
dolgozzon ki s ennek keretében keresse annak 
módját, hogy miként lehetne elsősorban a tart
hatatlan gabonaárakat minél hamarább meg
felelő nívóra emelni.

A gnzdagyülés fölhívja a kormány figyelmét 
a gnbonasjiekuláció megakadályozásának el- 
odázhatatlanul szükséges voltára.

Kimondották ezután, bogy a vármegye gar- 
dntórsadalma érdekeinek előmozdítására egy 
táborba tömörül « megalakítja a Moson vár
megyei gazdák szőővetségét.

Rendkívül érdekes átirat érkezett a kassai 
hatóságokhoz. Az átiratot amelyet as algíri; 
törvényszék küldött el, egy ismert és előkelő 
felsőmagyarországi földbirtokos család fiának 
éa egy budapesti fiatalembernek fantasztikus 
bünlajstromáról szó.. Vokurka Ede egyetemi 
hallgató egy felsömagyarországi földbirtokos 
fia, akinek édesapja nemcsak Csehszlovákiában 
hanem Felső-Magyar rszágon is nagy kiterje
désű földbirtokok túrj Ionosa volt, egy társá
val, Werner Ferdinánd budapesti fiatalember
rel még esztendőkkel ezelőtt külföldre vándo
rolt ki. A kalnndra vágyó fiatalemberek Algír 
bán telepedlek le, ahol néhány hónap alatt 
akkora népszerűségre tettek szert, hogy az 
oltani lapok, valamint a francia sajtó is oldalas 
cikkekben számolt be róluk.

Közel egy esztendeje történt, hogy az algíri 
hatóságoknak

csaknem mindennap egy-rgy példátlan*!  
vakmerő betörésről tettek Jelentést.

A helyi hatóságok a francia hatóságokkal 
karöltve indították meg a nyomozást, azonhsn 
sehogy sem sikerült kézTckcriteni a tetteseket, 
akik kifosztották Algír legelőkelőbb kastélyát, 
betörtek közhivatalokba, ahol felfesziteéték a 
páncélszekrényeket, a legnagyobb bankokban 
és kereskedők üzleteiben fosztogattak.

A nyomozás minden esetben eredményte
lenül végződött,

végül Is egy névtelen feljelentés a vakmerő, 
fantasztikusan ügyes gonosztevők nyomára ve
hetett. Röviddel a névtelen feljelentés után le
tartóztatták Vokurka Edét és Werner Ferdinán-

Régi közmondás, hogy sokan csak akkor 
segítenek, ha már nagyon súlyos a baj. A bu
dapesti kereskedők zöme tulteszi magát az 
ilyen szólásmondáson és tiszteletreméltó példa
adással támogatásukra siettek olyan bajtársuk
nak, olyan cég mellé állottak pajzsul, amelyet 
teljesen alaptalanul, sőt mi több, igaztalanul, 
megostromoltak. Emlékezetes az a sokoldalú 
támadás, amelyet a Budapesten is letelepedett 
Gutenberg könyvkiadóvállalat ellen indítottak. 
A magyar kereskedők, akik sokat adnak arra, 
hogy régi jó hírük továbbra is csorbítatlan 
maradjon, a legutóbb ünnepélyesen felajánlot
ták szolgálatukat a Gutenberg cégnek és nemes 
letlük első bizonyítékául országos tiltakozást 
döntettek be a Gutenberg cég ellen indított 
lajsza miatt. A

magyar kereskedők díszes gárdája 
ezzel az óvással is bizonyítani akarja, hogy a 
gazdasági élet szabadsága, függetlensége meny
nyire szent előttük s hogy a tisztességes esz
közökkel, a nagyközönség előnyös kiszolgálá
sát végző cég tisztességes munkáját a hatósá
gokkal egy sorban a magyar kereskedelemnek 
is meg kell becsülni.

Arról van szó, hogy éppenugy, mint Európa 
több nagy városában a Gutenberg könyvkiadó
vállalat Budapesten is fiókot létesített és a cég 
már esztendők óta

a világirodalom nagy íróinak összes mun
káit hihetetlen kedvező feltételekkel

a feltűnést keltő „ingyen” jeligéjű hirdetések
ben közölt módon terjeszti. Emiatt egyes válla
latok a Gutenberg cég ellen tisztességtelen ver
seny elmén indítottak pört. Az illetékes ható
ságok alaposan felülbírálták, hogy vájjon a 
Guttenberg cég valóban a megjelent hirdetései

tatta el az uj Himnusz hangjait a távolabb 
állókhoz, közvetlenül a Himnusz elhang
zása után helytelen kezelés következtében 
a régi Benner-féle osztrák Himnuszt szólal
tatta meg. A közönség ebben provokálást 
látott és igen zajos jelenetek közben

a rádiókocsit fel akarta borítani.
Kolasser képviselő a kocsi tetejéről beszédet 
intézett a közönséghez és megnyugtatta a 
jelenlevőket, hogy csak a kezelő tévedéséről 
van szó. A közönség erre megnyugodva széj
jel oszlott.

rendőrségi razziák alkalmával előállított 
bejegyzett és titkos prostituáltakat 

lehetetlen ■ kórházakban elhelyezni, 
mert a kórházi osztályok mindenütt tömve 
vannak. Ez annál is inkább sajnálatos, 
mert a venereás betegek száma Budapesten 
állandóan emelkedik._______________________

A német birodalmi bank 
elnökjelöltjei Schacht dr. 
és Luther volt miniszter

Berlin, március 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A birodalmi bank uj elnökét hol
nap, kedden választja meg a bank vezérlő 
tanácsa. A választás elé óriási érdeklődéssel 
tekintenek egész. Németországban s vasár
nap csoportokba verődve tárgyalták az em
berek Berlin utcáin a választás esélyeit.

Az eddig konstellációk szerint a sok je
lölt közül mindössze két komoly jelölt van 
az elnöki állásra:

az egyik maga Schacht dr., a lemondott 
elnök, a másik pedig dr. Luther, volt 

birodalmi pénzügyminiszter, 
akinek a nevéhez fűződik a márka stabilizá
lása. Schacht dr. azonban hallani sem akar 
az elnöki állásról, bár hívei erősen kapud- 
táljuk. Amennyiben Schacht még sem vál
lalkozna. ugy Luther dr.-t fogják megválasz
tani a birodalmi bank elnökévé.

254 betörést követett el Algírban 
egy budapesti fiatalember és egy 

felvidéki földbirtokos fia

Budapest kereskedői összefogtak egy megtámadott 
cég védelmére

Vasárnap megalakult Budapesten 
az „Elvált Nők Klubja'*

Vasárnap délelőtt kétségkívül nagy érdeklő
désre számot tartó egyesület alakult Budapes
ten: egy elszánt női csoport megalakította az

„Elvált Nők Klubját**.
Az alakuló ülés szabályos keretek között folyt 
le az egyik körúti kávéháa különhelyiségében. 
Dr. Langer Edémé mint korelnök nyitotta meg 
az érdekes alakuló ülést, amelyen mintegy 
negyven jólöltözött pesti hölgy vett részt, va
lamennyien elvált asszonyok.

A korelnöknő — komoiykülsejfl, evikkeres 
hölgy — bejelentette, hogy az alakuló Ülést 
szabályszerűen meghirdették s az alakulásról 
értesítették a belügyminisztériumot is. Dr. 
Langer Edéné ezután ékes szavakkal vá
zolta azt, hogy miért kellett klubba tömörül
niük az elvált nőknek. Kifejtette, hogy

aa elvált aMzonyok ugy gazdasági, mint 
társadalmi téren alárendellebb helyzetben 

vannak, mint a férjes nők.
Az uj klub célja, hogy mngábatömöritse a 
Budapesten élő elvált asszonyokat, számszerint 
hntezerötszáz nőt.

A klub küzdeni fog at elvált asszonyok 
Jobb társadalmi éa gazdasági helyzetének 

kivívásáért.
a tagdíjakból nagyobb egyesületi helyiséget 
fog fenntartani, aho1 tsmerinrvü írók és .szo
ciológusok fognak előadást -artanl az elvált nő 
társadalmi és gazdasági helyzetéről s azokról 
a módozatokról, amelyek alkalmsuk aa elvált 
asszonyok helyzetének megjavítására

A telkes tapssal fogadott korelnöki meg
nyitóbeszéd titán a jelenlévők kimondották az 
„Elvált Nők Klubjá'-nak megalakulását és 
egyhangúan dr Langer Edénél választották 
meg a klub elnökének

Az uj klub elhatározta, hogy rövidesen meg

dót, akik az egyik legelőkelőbb villa lakói vol. 
lak. A két fiatalembert azonnal a legfrissebb 
betörés színhelyére vitték s ujjlenyomatokat 
készítettek róluk A daktiloszkópiai vizsgálat 
megállapította, hogy Werner és Vokurka Kö
vették el s betörést A letartóztatásuk után ki
hallgatták őket és Vokurka a kihallgatás sort n 
rendkívül érdekes vallomást telt. Napokon ke
resztül folyt ez a kihallgatás, amely azzal az 
eredménnyel végződött, hogy

a felsőmagyarországi fiatalember 2Ö4 befő 
•ént Ismert be tárrával együtt.

Vokurka elmondott, ezután, hogy a prágai 
műegyetem hallgatója volt évekkel ezelöH. 
Meghnsonlóit szüleivel és régi barátjával Wér- 
ner Ferdinánddal elhatározta, hogy külföldre 
mennek.

Úgyszólván pénz nélkül Indultak útnak,
s csak annyi pénzük volt, hogy Ausztriába 
utazhattak. Itt egv filmtársaság szolgálatába 
léplek, de nőin sokáig maradtak Ausztriában, 
Jugoszlávián Románián éa Bulgárián keresztül 
Algírba utadEtaJc, s ott telepedtek le, ahol rövid
del letelepedésük után megkezdték a sorozatos 
betöréseket.

Vokurkát és Werne.t a beismerő vallomások 
után letartóztatták s nem sokkal később ki *is  
tűzték már a főtárgyalást is ellenük.

Aa algíri esküdtblróság Vokurka Edét és 
Werner Ferdinán-lót 10—10 évi fegyházra 
Ítélte cl ás » évre kitiltotta őket Algír te

rületéről.

díjtalan feltételes mellett adja-e tovább at ol
vasóközönségnek könyvéül éj megállapították, 
hogy a Gutenberg cég a legjelesebb magyar 
szépirók művészi fordításában nyomatta ki 
könyveit, ugv hogy a magyar könyvekből az 
eredeti mü egyetlen sora sem hiányzott. Kü
lönböző máj hatóságok is kénytelenek voltak 
foglalkozni a Gutenberg cég ellen beadott pe
rekkel. az ítélet azonban mindig tisztázta a 
Gutenberg cég üzleti politikájának tisztaságát. 
Legutóbb titokzatos megbízottak arra akarták 
rávenni a budapesti napilapokat, hogy ne kö
zöljék a Gutenberg cég hirdetéseit, nehogy a 
publikum megtudja, hogy ez a könyvkiadóvál
lalat, épp ugy, mint eddigi müveit, nemsokára 
a régi „ingyen**  feltételekhez hasonlóan

kiadja a legújabb magyar sokkötMe*  
Gutenberg lexikont.

Mert a Gutenberg cég példátlan nagyvonalúság
gal, ezer és ezer magyar tudós és író közre
működésével hozzáfogott egy teljesen modern, 
hézagpótló lexikon szerkesztéséhez s kiadásához. 
E lexikon előreláthatóan újra gyarapítja a Guten
berg cég eddigi babérait, hiszen a háború óta 
hasonló teljes lexikon nem jelent meg. amely
ben mindazok nz adatok is megtennének, amik
kel az utolsó tizenöt esztendő a történelmet és 
a tudás gazdag tárházát gyarapította. A rejté
lye*  küldöttek munkája nem sikerült,

a lexikon rövidesen megjelenik.
E könyvek sikerét növelni fogja természeteset 
az is, hogy a szabad kereskedelem saimbólu 
mai lesznek, inért megjolenésüket a kereskedői 
összességének erkölcsi támogatása is segített# 
azokkal szemben, akik meg akarták fosztani a 
magyar nagyközönséget attól, hogy jó munkát 
szokatlan kedvezményes feltétetekkel kapjon 
kézbe.

szerzi a belügyminisrtérlumtól a klub műkö
déséhez szükséges belügyminiszteri jóváha
gyást s a jövő vasárnap megkezdi működését

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi n apil at> i a az

Erdélyi Híriap
ARAD
Telefon 97.

EMYLEGJOM BlMil OtGLUd
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Gyanús kOrillménvek között 
vasárnap meghalt a „csoda 

orvos" egyik betege
■ kuruzsló Bvúgyszeráiöi uért hányt es hirtelen 

elhunyt a paciens
Beszámolt már a Hétfői Napló arról az 

érdekes kuruzslási ügyről, amely a buda
pesti rendőrséget és az orvosi hatóságokat 
erősen foglalkoztatta és amelynek során az 
derült ki, hogy egy Trunk Ferenc nevű 
óbudai téglagyári munkás valami csodálatos 
gyógyszert hozott forgalomba a legkülönbö
zőbb, sulyostermészetü betegségek gyógyítá
sára. Ezt a gyógyszert, amelyet állítólag 
egy svájci orvosprofesszortól kapott, s az
után nagyobb mennyiségben hozatott Buda
pestre, palackozott borokban különböző 
vendéglők utján hozta forgalomba a ku
ruzsló gyárimunkás, aki egyébként a hozzá 
forduló betegeknek kimérve és adagolva is 
szolgált a gyógyszerből.

A rendőrség nagy mennyiségben foglalta 
le a csodaszernek hirdetett gyógyszert kü
lönböző korcsmákban és Trunk Ferenc la
kásán. A tisztiorvosi hivatal a fővárosi ve
gyészeti intézetben megvizsgáltatta a szert 
és itt kiderült, hogy a szer nem más, mint 
egytized-százalékos

mangánom lfátot tartalmazó clnksulfát. 
amelyet Trunk Ferenc evőkanalanként sze
detett betegeivel, sőt a nyomozás adatai sze
rint azt mondotta a hozzá forduló betegek
nek, hogy

nagyobb mennyiséget Is bevehetnek.
A cinksulfát úgynevezett keresztes, tehát 

' mérget tartalmazó gyógyszer.
amelyből a betegek naponta maximálisan 
*517 grflniM dózist vehetnek be. így tehát 
Trunk Ferenc kuruzslása igen súlyos vesze
delmet jelentett a benne bízó betegek szá-

mára. Vasárnap délelőttre egy 
rejtélyes haláleset be is Igazolta 

azt, hogy Trunk Ferenc kuruzslása életve
szedelmet jelent paciensei számára.

A kőbányai tisztiorvosi hivatal ugyanis 
vasárnap délelőtt értesítette a rendőrséget, 
hogy a rákosi MÁV fiitötelep 18. számú épü
letében lakó Kirchhof Vencelné

gyanús körülmények között hirtelen el
hunyt.

Kirchhof Vencel előadta, hogy a felesége 
betegeskedett és díjazás ellenében Trunk Fe
renc kezelte. A „csodaorvos" hírében álló 
gyárimunkás gyógyszert adott az asszony
nak, amelyet kanalanként kellett beszedni. 
A férj előadása szerint az asszony

a gyógyszer elfogyasztása után több
ször hányt vért

és állapota egyre rosszabbra vált.
A tisztiorvosi hivatal átirata alapján a 

rendőrség újból erélyes nyomozást kezdett 
Trunk Ferenc ellen, annak megállapítása 
céljából, hogy nem az ö cinksulfátos gyógy
szere idézte-e elő a szerencsétlen vasutas
asszony halálát. A tisztiorvosi hivatal, mini 
azt a rendőrséggel közölte, megadta az en
gedélyt Kirchhof Vencelné eltemetésére, 
azonban a rendőrség elrendelte a szeren
csétlen asszony holttestének a rendőri bon
colását s ennek eredményétől teszik füg
gővé, hogy a kuruzsló Trunk Ferenc gyári
munkás ellen milyen cimen folytatják to
vább az eljárást. Eddig ugyanis csak egész
ségrontás vétsége miatt tették folyamatba az 
eljárást az óbudai „csodadoktor**  ellen.

SZAPPAN

ELIDA

JgJLlD^

őlida fiinöségi

Darabja 80 fillér.
Az Elida Favorit Szap
pan állandó használatának 
eredménye a kifinomult 
természetes szépség. A 
bájos, finom arc elbüvö- 
íőbb lesz, mint valaha!

A legnemesebb parfőm 
harmatával dúsan át
itatott rendkívül kiadós 
szappan üdít, ápol,frissít.

bűncseiekmény nem volt vitatható és 
a második férj házasságtörés címén 

följelentést tett.
megindította az eljárást és az 

feleséggel együtt a fogház

Amnesztiát kapott 
a házasságtöréssel vádolt 
asszony és első férje, akivel 
a házasságtörést elkövette

Befejeződött a legszenzációsabb magyar 
házassági botránypör

Az ügyészség
első férjet a ............. _
réme fenyegette. Több mint egy esztendeig 
húzódott az ügy, mig végül szombaton 
Csilléry Kálmán dr. járásbiró maga elé 
idézte az asszonyt és első férjét, hogy fe
leljenek a házasságtörésért.

A nagy izgalmakat ígérő tárgyalás 
azonban csak néhány percig tartott.

Csilléry dr. járásbiró a Kúria válópöri Íté
letéből megállapította, hogy az asszony a 
házasságtörést 1927 március 1-e edőtt kö
vette el.

Mivel pedig a három évnél régebben 
elkövetett, három hónapig terjedő fog-

házzal büntetendő cselekmények a kor
mányzói jubileum alkalmából kibocsá
tott amnesztiarendelet alá tartoznak, az 

eljárást nyomban megszüntette.
bírói enunciáció után fölkelt a helyéről aA

királyi ügyészségnek a tárgyaláson jelenlévő 
képviselője és bejelentette, hogy az amnesz
tiarendelet alkalmazását tudomásul veszi.

A bűnügy aktái ezzel véglegesen lezárul
tak. A fiatalasszony és első férje sóhajtva 
hagyták el a tárgyalótermet:

a bűnvádi eljárás veszedelme megszűnt, 
de továbbra is ott áll köztük a 

tilalomfa,
a Kúria Ítélete amely eltiltja őket, hogy 
újra egyesülhessenek és törvényes házasság
gal pecsételjék meg a saját életüket és 
gyermekük sorsát.

Szombaton reggel a bíróság egyetlen toll
vonással intézett el egy válópörös bot
rányt, amely már esztendők óta foglalkoz
tatta a budapesti társaságokat és amelynek 
során a magyar igazságszolgáltatásban pél
dátlanul álló különös bonyodalmak fordul
tok elő.

Több mint egy évtizedre nyúlik vissza 
ennek a különös ügynek az előzménye. 
Ezerkilencszáztizennyolcban egy ismert nevű 
gazdag fővárosi ügyvéd feleségül vette egy 
jómódú lipótvárosi nagykereskedő szép, fia
tor leányát. A következő esztendőben gyer
meke született a fiatalasszonynak. A boldog 
házaséletet 1926-ban megzavarta egy isme
retség. A fiatalasszony megismerkedett egy 
magasállásu állami tisztviselővel, 
lönben mint orgonamüvész tette 
nevét.

As Ismeretségből szerelem lett, 
ssony elhagyta a férjét, elvált 
házasságot kötött az orgonamii vésszel.

Az uj házastársak azonban nem tudták 
megérteni egymást és tiznapi együttélés után 
az asszony otthagyta második férjét s egy
szerűen visszatért első férjének városligeti 
villájába.

Férj, feleség és a kisgyermek most újra 
összekerültek.

A fiatalasszony mindenáron föl akarta bon
tani a második házasságot, hogy visszatér-

aki kü- 
ismertté

volt 
válóper,

hessen első férjéhez, aki hajlandó is 
visszafogadni őt. Megindult a 
amely példátlan bonyodalmakat hozott. A 
válás elé akadályok tornyosultak és a leír
hatatlan lelki izgalmakon átvergődött asz- 
szony, hogy elérje a célját,

a válóper tárgyalásán saját maga azt 
a vallomást tette, hogy házasAágtörést 
követett el első férjével a második há

zasság alatt.
Az ügyvéd, az első férj is megerősítette ezt 
a vallomást, mire a bíróság

házasságtörés
címén föl is bontotta a második házasságot 
Az asszonynak sikerült elválnia, azonban 
ez a válás súlyos konzekvenciával járt, 
mert

a bíróság eltiltotta, hogy újra házas
ságra lépjen első férjével,

akivel a házasságtörést a saját vallomása 
szerint elkövette. A fiatalasszony elérte a 
célját, a bíróság kimondta a válást, azon
ban a házasságtörési pont alkalmazásának 
a magyar jogszolgáltatásban példátlanul 
álló súlyos következményei keletkeztek.

A laikus közönség talán nem is tudja, 
hogy a magyar büntetőtörvény könyv egyik 
paragrafusa három hónapig terjedhető fog
házzal bünteti a házasságtörést. Miután a 
válóperben a Kúria kimondotta, hogy az 
asszony házasságtörést követett el, ez a

Ujjlenyomata alapján vasárnap 
elfog tak egy kasszafuró betör őt

Az áruló hüvelykujj nyoma a páncélszekrényen
Szombatra virradó éjszaka a Koráll-utcai 

Hattyú gőzmosóda helyiségében betörők 
járlak. Megfúrták a páncélszekrényt, mely
ből 2200 pengő készpénzt vittek el maguk
kal, azonkívül pedig sok értékes ruhaneműt 
is zsákmányoltak. A rendőrség ez ügyben 
erélyes nyomozást indított és

egy ujjlenyomat alapján sikerült is a 
teljeseket kézrekeriieni.

A páncélszekrény ajtaján egy tökéletesen 
ép hüvelykujjlenyomatot találtak, ezt lefo- 
tografálták és a rendőri nyilvántartásban 
csakhamar megállapították, hogy az ujjle
nyomat Szamenszki József 32 éves rovott- 
múltú vasöntőé, aki már többizben volt 
büntetve betörés és lopás büntette miatt. 
Egyizben katonaszökevény is volt a vas
öntőmunkás. A nyilvántartó adatai szerint 
Szamenszki József összesen hat 
ült különböző börtönökben és 
1928-ban szabadult ki.

A daktiloszkópiai megállapítás 
lenné tette, hogy a korállutcai betörést Sza
menszki József követte el, mert az ujjle
nyomatok azonossága fölér a legkézzelfog
hatóbb tárgyi bizonyítékkal.

esztendőt 
legutóbb

kétségte-

Vasárnap hajnalban az Angyalföld 
egyik tttmeglakásából előállították

a főkapitányságra Szamenszki Józsefet és 
vele együtt öccsét, Szamenszki Ferenc szo
bafestősegédet, aki szintén büntetett elő
életű és két és félévet ült már betörések 
miatt.

A főkapitányságon megkezdték részletes 
kihallgatásukat. Mind a kelten leghatáro
zottabban tagadnak és Szamenszki JózSef 
sem akar tudni semmit a betörésről, noha 
ujjlenyomata kétségtelenné teszi, hogy a 
betörés egyik tettese ő volt. A rendőrség az 
ujjlenyomat bizonyságán kivül most más 
bizonyítékokkal is igyekszik kétségtelenné 
tenni, hogy a betörést Szamenszki József 
követte el, valószínűleg a testvérével együtt. 
A bűnügyi nyomozás gyakorlata, amely az 
ujjlenyomatokra vonatkozóan azon alap
szik, hogy nincs két ember, akinek az ujj
lenyomata azonos volna. *-

Még 3 napig tart
Egy gyöngyösi 

bányász különös 
szerencsétlensége

hétfő, kedd, szerda

LUKÁCS TI. (KLOHLD -VaLOTAJ
a világhírű bőr kesztyűk olcsó árusítása.
Elsőrendű minőségű ^T^y^míirkás bőrkesztyűket

még ezldelg nem létezett olcsó árban bocsátók eladásra!

városi 
eltűnt 
keres-

mé-

• gombos nőt 
•kínos kecske 

bőr

e.»o

gombos 
RsarvMbőr 

kéuelvarroti

7.80

Űrt 
secskebőr 

tűzött

0.70

(Jrt színes, 
vízben mosható 

naopa

7 »O

ML szines. 2 gombos olaszé.. 5.80 02^ g&ttr
Mi színes csatos antilop... 7.80
Hál. fehér és sárga szanashör ~.oo
őri mosúbör................o.to

2 gombos nőt 
tűzött mosóbőr 
divata zlnekben

7.80

Nőt 
dfvatkézeiÓR 

kecskebőr

8.50

NŐI stnnf 
mosó, fehér 

és színes

8.80

N«l ryönR-v 
gombos 

Muchá, fehér 
és krém színben

e.ao

Gyöngyösről jelentik: A gyöngyösi 
szénbányában napokkal ezelőtt 
Braun Kálmán bányász. Mindenfelé 
ték, mig végre napokkal később

ráakadtak egy régi, elhagyott tárna 
lyén — holtan.

A rendőrvorvosi vizsgálat .megállapította, 
hogy a bányász halálát harmadfokú égési 
sebek okozták. Az egyik feltevés szerint a 
bányász öngyilkossági szándékból kereste 
fel az elhagyott tárnát és ott pipájával ftd- 
nyalégrobbanást idézett elő, hogy elpusztul
jon. Más feltevés amellett szól, hogy

a bányász eltévedt és a tárna kijáratát 
keresve gyujtotl tüzet

igy okozta sajátmaga vigyázatlansága a ka- 
tasztrófát. A rendőrség mindenesetre foly
tatja a vizsgálatot
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Egy elvesztett autóbuszjegy 
vezetett a tállyai kasszafuró 

cigányok nyomára

MezOberonvbsn is nyomoznak 
az arzéngyllkosok után

Sátoraljnujhely, március 9
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 

jelentése.) A módi csendőrség megerősített 
járőre vnsárnnp délben adta át a sátoralja
újhelyi királyi ügyészségen azt a négy 
kasszafuró cigányt, akik

az Urikány-Zsllvölgyl Kőszénbánya Rt. 
tállyai telepén nz éjjeli őrt leütve, 

13.000 pengőt raboltak el
és azután elmenekültek. A leütött éjjeli őrt 
órákkal később egy borpincébe zárva talál
ták meg és az őr által adott személyleirás 
alapján megkezdődött az Izgalmas hajsza 
a betörők után. A tetteseket azonban nem 
sikerült kézrekeriteni.

A huszonnégy órával később megtartott 
heflyszini szemle alkalmával

a betörés színhelyén a csendőrök egy

INGYEN
GUTENBERG

NAGY LEXIKONA

Lakhelyt 

Posta:

Nio:

kgnyv eredeti nagysága.

szolnoki autóbuszjegyet találtak, ame
lyet nyilvánvalóan a betörők valame

lyike veszített eb
A nyomozás szálai igy tehát Szolnokra te
relődtek és

sikerült is elfogni a kasszafunó-betörö- 
banda négy tagját, 

négy cigánylegényt: Kolompár János, La
katos Lulu, Kolompár Mihály, Lakatos 
Béla személyében. Mikor a négy megvasalt 
embert Tál Igára vitték a csendőrök és ott 
szembesítették Bodó Bertalan éjjeli őrrel, 
az azonnal felismerte támadóit.

A sátoraljaújhelyi királyi ügyészségen dr. 
Léé Tibor ügyész holnap küldi át az ügy 
aktáit dr. Lakatos Dániel vizsgálóbírónak. 
A tettesek a csendőrök előtt beismerték a 
betörést.

Egy évi nagyarányú előké
szítés után rövidesen megjele
nik ez a nagy, legmodernebb, 
legújabb és rendkívül terjedel
mes, magyar nyelvű lexikon.

Elhatároztuk, hogy e lexikon 
nagy részét ingyen adjuk, tehát 
mindazok, akik az alant talál
ható szelvényt 10 napon belül 
a lent feltüntetett címre bekül
dik ingyen kaphatják a ki

adásunkban megjelenő
Gutenberg , 

NAGY LEXIKONÁT 
körülbelül 20.000 hasáboldal 
terjedelemben, nagy lexikon
alakban. Ezen lexikon több 
mint tízmillió szót tartalmaz 
és az illusztrációk száma is 
neghaladja a 10.000-t, közöt
tük többszáz többszinfi képpel, 
núvészi reprodukcióval és ren
geteg térképpel A képmellék
etek a legfinomabb famentes 

műnyomó papiroson vannak 
nyomva.

Az összes emberi ismeretek 
ára! A legújabb lexikonban 
— a legújabb adatok. Eddig 
a gazdag emberek álma volt, — 
most mindenki megkaphatja!

Ezt a lexikont ingyen adjuk, 
csak a hirdetésért és csomago
lásért kérünk füzetenként 35 
fillérnyi megtérítést A szétkül
dés kéthetenként, a tényleges 
portóköltség megtérítése elle
nében történik, avagy portó
mentesen vehető át kiadóhiva
talunkban abban a sorrendben, 
ahogy a megrendelések beér
keznek.

Megadjuk mindenkinek a 
módot, hogy ezt a lexikont szé
pen és olcsón bekötve is meg
szerezheti Erről prospektusunk 
nyújt bővebb felvilágosítást 
MrMmmO ptakMraéflf RillizendS. 
Jelen aiinlatank csak azokra a szel

vényekre vonatkozik, melyek 10 
napon belől beküldetnek:
Christonaoa éo Tárna 

GUTENBERG 
kSayvUadőváUaUt 
BUDAPEST, 

IV, Váci-utca és EskO-nt sarok 
(Eaktt-at 3.)

Tnleloai A. 874-66. A 882-72,

SZELVÉNY, imv.’ 
Alulírott Gutenberg taljoe, nagy Loxf. 
knoát a fenti feltételek szerint ingyen 
kívánja. — Átvételi elismerést és azál- 

litá.i értesítést kérek.

KSHBI41 alMli aa 01.18 AUaa ayaHSa kl>U*4lk.  
FalMUaaRi |4| WmUU aMlrAat hSdtah.

Békéscsaba, március 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A békésmegyei arzénmérgezések 
ügyében — amint a Hétfői Napló bejelent 
tette már — számos exhumálás és több 
letartóztatás történt Vésztő és Öcsöd köz
ségekben. A nyomozást most egy újabb 
községre:

Mezőberényre la kiterjesztették.
A megyei cscndőrörsökhőz, valamint a 

békéscsabai rendőrséghez számos névtelen 
feljelentés érkezett, amelyek elmondották, 
hoRT

Mezőberényben Is több áldozata volt 
az anzénmérgezéseknek.

Békéscsabán letartóztattak egy 
pesti magánhívatalnokot, 

aki egész sereg vakmerő házasságszédelgést 
követett el

Békéscsaba, március 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Veszedelmes szélhámost tett ár
talmatlanná a rendőrség. Vasárnap előállí
tották a rendőrkapitányságra Stefanek Fe
renc budapesti illetőségű magánhivatalno
kot, akit a budapesti büntetőtörvényszék 
különböző bűncselekmények miatt körözött, 
eddig azonban nem sikerült elfognia, mert 
hamis néven volt bejelentve.

Alighogy Stefanek kihallgatását megkezd
ték, egymásután jelentkeztek a rendőrségen 
jómódú békéscsabai polgárok, elmondották, 
hogy

egy házasságszédelgő szélhámos Mérkő
zött a családjukba,

aki minden alkalommal dúsgazdag földbir
tokosnak adta ki magát, megkérte leányuk 
kezét Csakhamar mindennapos vendég volt 
a házuknál, hevesen udvarolt a becsapott 
áldozatok leányainak és közben pillanatnyi 
pénzzavarára hivatkozva, kisebb-nagyobb 
összegeket csalt ki az apósjelöltektől. Je
lentkezett a rendőrségen egy fiatal leány is,

Keresik az újpesti 
ötszörös gázolás után eltűnt 

motorkerékpárost
Szombaton este Újpesten, a Jőzsef-utca 

és a Kemény Gusztáv-utca sarkán súlyos 
autóbaleset történt. Egy automobil és egy 
motorkerékpár jöttek szembe egymással és 
az automobil vezetője, hogy az összeütkö
zést elkerülje, hirtelen elfordította a kor
mánykereket és az automobil fölrohnnt a 
járdára, ahol öt embert elgázolt. Vasárnap 
délelőtt az újpesti kapitányságon kihall
gatták az automobilt vezető fővárosi keres
kedőt, aki előadta, hogy

az összeütközést nem tudta másképen 
elkerülni,

minthogy hirtelen elkanyarodott gépével. 
Miután a szemtanuk is beigazolták, hogy

November 15. és 30. között 
lesz az uj fővárosi választás
Scitovszky. Kozma és Wolff megállapodása szerint a Jelenlegi 
törvényhatóság október 30-ig változatlanul folytatja működését

A képviselőhál holnap folytatja a fővé, ősi 
reform részletes tárgyalását. A vita erősen el
húzódik, mert az ellenzék majdnem valameny- 
nyt szónokát folytonoson csatasorba állítja, 
hogy legalább némi módosításokat harcolhas
son ki. A páriámért! vitánál azonban sokkal 
érdekesebbek azok a tárgyalások, amelyek a 
fővárosi reform következményeiről a kulisszák 
mögött zajlanak le. Ezeken a tanácskozásokon 
Scitovszky Béla belügyminiszter, Wolff Károly 
a kormány támogató párt vezére és Kozma 
Jenő, a kormány városházi pártjának elnöke 
között bizonyos megállapodások jöttek létre, 
amelyek a törvényhatósági bizottság működé
sének további alakulására döntő befolyással 
lesznek. így például politikai körökben ugy 
tudják, hogy

a többségi pártok vezetői éa ■ belügy
miniszter között létrejött megegyezés sze
rint a jelenlegi törvényhatóság változatla
nul folytatja működését as uj választások 

kiírásáig,
illetve, az 193t. évi fővárosi költségvetés meg
szavazásáig. Wolff Károly és Kozma Jenő egy
értelműen azt a kívánságukat fejezték ki a 
belügyminiszter előtt, hogy

■ jövő évi költségvetést még m ■ törvény
hatóság állapítsa meg

éj igy a jelenlegi törvényhatóság változatlanul 
együtt marad október végéig.

A kormánypártban egyébként ugy számítják,

A feljelentők meg is neveztek néhány em^ 
bért, akiket arzénes gyilkosságokkal vádob 
nak és két olyan mezőberényi lakosról is 
tudnak, akik arzénmérgezésben pusztultak 
el. Dr. Welmann Miklós békéscsabai vizs
gálóbíró

vasárnap kiszállott Mezőbenénybe 
és számos kihallgatást foganatosított ■ név- 
leien feljelentések alapján.

A nyomozás nagy eréllyel folyik tovább, 
minden valószínűség szerint a vasárnapi 
kihallgatások eredményeképpen a hét fo
lyamán

több sir felbontását rendelik «i
a mezőberényi temetőben is.

aki elmondotta, hogy
Stefanck neki Is házasságot tgért, mi
után meggyőződött arról, hogy hozo

mányt tud biztosítani számára, 
A leány felvette a bankban levő hozomá
nyát, Stefanekkel Budapestre utazott, hogy 
itt egy vállalkozást létesítsenek a hozo
mányból. Közvetlen az utazás előtt a leány, 
átadta pénzét Stefaneknak, aki azonban

a második állomásnál nyomtalanul el
tűnt és azóta hiába kereste, 

kutatta mindenütt, nem akadt nyomára.
A rendőrség rövidesen megállapította, 

hogy Stefanek, aki nős ember s felesége Bu
dapesten él, néhány hónappal ezelőtt került 
Békéscsabára és itt vadházasságban élt egy 
elvált asszonnyal. Közben

befurakodott több jómódú békéscsabai 
kereskedő házába s mindenütt házas

ságszédelgést követett el. 
Stefaneket vasárnap rendőri fedezettel Bu
dapestre szállították, hogy átadják a királyi 
ügyészségnek.

a karambolt másképen nem lehetett eft*  
rűlni, bebizonyosodott a kereskedő ártat
lansága és el is bocsátották a rendőrségről. 
A motorkerékpáros, aki szabálytalan hajtá
sával — a nyomozás eddigi adatai szerint 
— a súlyos baleset előidézője volt, tegnap 
este

a nagy zűrzavarban elhajtott ■ hely
színről

és a vasárnap folyamán sem sikerült Bt 
felkutatni és előállitani. A rendőrség most 

Igyekszik ezt a motorkerékpárost elő- 
keriteni,

hogy a súlyos balesetet előidézőt szabály
talan hajtás miatt felelősségre vonja.

h°gy o fővárosi reform március végére tető aló 
kerül s a javaslatot április közepéig a felsőhöz 
is megszavazza. Mihelyt a javaslat törvény
erőre emelkedik, a fővárosi statisztikai hivatal 
azonnal megkezdi a választói névjegyzék ösz- 
szeirását. A különböző fcllebbviteli fórumok 
terminusainak a betartásával október köze
péig jogerőre emelkedik az uj választói név
jegyzék és ennek alapján

a választásokat november 16-tke és M-Ikt 
között fogják megtartani.

Az uj fővárosi választásoknak ez a terminusa 
czidőszerint véglegesnek tekinthető. At uj tör
vényhatóság tehát december első napjaiban 
alakul meg.

Külön kérdés, hogy az uj ügyrendet ebben • 
törvényhatósági bizottságban életbeléptetik-*  
vagy sem! Usettg Béla előadó a részletes TÜ*  
során módosító javaslatot fog előterjeszteni*  
amely szerint

„az oj ügyrend életbelépését a belügymi
niszter rendeletileg állapítja meg44.

A belügyminiszter tetszésétől függ tehát, bog/ 
az nj ügyrend mikor lép életbe. A kormány 
n°k egyelőre nincs szándékában az uj ügyrend 
életbeléptetése, de az bizonyos, hogy es a tw 
deleli jog fegyver lesz a belügyminiszter szdt 
mára, amellyel azonnal élni fog, mihelut a köz*  
gyűlésen olyan jelenetek játszódnak le, snitf 
Ivek nem találkoznak Scitovszky Béla bdügj1 
miniszter tetszésével.
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RlliHűs csalás pesti libamaiial
! 2»a aflSaK F! 899 9oz«onvl nagyKereskeac
ellen, aht parisban egymillió cseh Koronát csalt Ki Os 

oiiiíOiag auoapestre szűKött
A budapesti Kblósúgokhoz megkeresés ér

kezett Csehszlovákiából egy valamikor dús
gazdag pozsonyi nagykereskedő felkutatá
sára, aki állítólag a magyar fővárosba szö
kött s most elfogatóparancsot adtak ki 
ellene.

Schwarcz Ernő pozsonyi nagykereskedő 
körözését rendelték el. Schwarcz a kon
junktúra alatt

horribilis vagyont szerzett tőzsdei spe
kulációival,

mire azonban vége lett a konjunktúrának, 
mindenét elvesztette. Körülbelül egv eszten
dővel ezelőtt élelmiszercxportüzlctct létesí
tett Schwarcz Ernő. A vállalkozás kitü
nően jövedelmezett. Különösen libamáj
exporttal foglalkozott a cég s ezzel az üz
lettel újabb nagy vagyont szerzett magá
nak Schwarcz Ernő, aki Budapesten vásá
roltatta össze a libamájakat s Párisban ér
tékesítette egyéb élelmiszerekkel együtt. A 
pozsonyi nagykereskedő

óriási üzleteket bonyolított le a pesti 
libamájakkal a francia piacon, 

s mindenki dúsgazdag embernek tartotta. 
Schwarcz igen gyakran utazott Párisba, 
ahol állandó lakása volt. Érthető meglepe-UílUI UUUUUU UUU. L.IU1LIU Illv^lvpC- llVllni'IVi 1.IIIMI lllVrl £><111.1
test keltett most Pozsonyban a párisi rend-' resik, de eddig nem akadlak

Erdélyi Béla védője 
külföldi orvostanárok 

elé terjesztette az Igazságügyi Orvosi 
Tanács sorsdöntő szakvéleményét

Vasárnap három nyelvre lefordítva Bécsbe, Ber
linbe, Párizsba és Londonba küldte el a védő 

a szakvéleményt
Erdélyi Béla bűnügyében, mint ismeretes, 

• napokban került nyilvánosságra az Igaz
ságügyi Orvosi Tanács szakvéleménye, mely 
megállapítja, hogy Forgács Anna halálát 
zsinegeié# okozta és a szakvélemény min
denben magáévá teszi azokat a megállapítá
sokat, amelyeket Kenyeres Balázs és Minich 
Károly orvosprofesszorok a törvényszéki 
tárgyalás alkalmával kifejtettek.

Erdélyi Béla védője, Gál Jenő dr., miután 
tudomást szerzett az Igazságügyi Orvosi Ta
nács szakvéleményéről, amelynek döntő je 
lentősége van az életfogytiglani fegyházra 
Ítélt Erdélyi bűnügyének további sorsában, 
érdekes és az eddigi joggyakorlatban szo
katlan módon igyekszik a maga álláspontját 
megvédeni:

lefordittatta angol, francia és nemet 
nyelvre az Igazságügyi Orvosi Tanács 
terjedelmes szakvéleményét s vasárnap 
elküldötte a törvényszéki orvostan va
lamennyi ismeri külföldi orvosprofesz- 
szorának, hogy mondjanak szakvéle

ményt róla.

Négy gazdag gimnazista fiú 
Amerikába akart szökni, hogy ott 
irógépjavitó műhelyt állitsanak fel

A határon elfogták és visszaszállították őket Budapestre
Szombaton este a Hegyeshalom felől ér

kező bécsi gyorsvonatról furcsa „bűnösö
ket" szállítottak le n keleti pályaudvaron és 
kisértek be a rendőrőrszobára Négy jóiöl- 
tözött. kis, ijedtnreu, kisiriszemii gimna
zista szorongott az őket kisérő detektívek 
közölt és csak akkor ragyogott fel az ar
cuk, mikor mindent felejtő és mindent.meg
bocsátó szüleik szorították karjaik közé az 
elveszettnek hitt báránykákat.

A négy kis gimnazista — valamennyien 
egy iskolának és egy osztálynak növendé
kei —

megszökött a szülői háztól és kalandos 
útra Indultak.

Amerikába akartak menni, persze nem ju
tottak tovább az osztrák határnál, ahol az 
Utlevélcllonőrzö delekliveknek feltűnt a 
riadt kis gyerekcsoport és Őrizetbe vették 
Őket. Mielőtt részletes kihallgatásukhoz 
fogtak volna, átvizsgálták cókmókjaikat és 

az egyik kisfiú hátizsákjából a legmo
dernebb müszerépzszerszámok és kala
pácsok, vésők, meg fogók kerültek elő

A rendőrségnek eleinte az volt a feltevése, 
hogy egy újabb fiatalkorú betörőbandát si
kerűit kézrekeriteni és a szerszámok, ame
lyek a hátizsákból előkerültek,

betörési célokat szolgáltuk.
Mikor azután vállalóra fogták őket, elő
adásukból sokkal ártatlanabb, de annál ér
dekesebb tényállás derült ki.
, A négy fiúnak egyike. T. István, egy 

őrség értesítése, amely arról számol be, 
hogy

Schwarcz ellen elfogatóparancsot ad
tak ki, 

miután egymás után érkeznek a feljelenté
sek a kereskedő ellen, aki eltűnt párisi 
lakásáról. A feljelentések szerint a nagy
kereskedő körülbelül egymillió cschkoronát 
vett fel több nagy cégtől magyar libamájak 
szállítására, de máig sem szállította le az 
árul s a pénzzel sem számolt el. A párisi 
rendőrség szerint

Schwarcz az egymillió cschkoronúval 
megszökött.

A pozsonyi rendőrség a párisi megkere
sésre megindította a nyomozást s az eddigi 
megállapítások szerint

Schwarc Ernő Budapestre szökött.
Azt is megállapították, hogy a pozsonyi 
nagykereskedő minden valószínűség szerint 

újabb könnyelmű tőzsdespekulációkkal 
vesztette el vagyonút

veszteségeit fedezhesse, a 

s ke-
nyomára.

s hogy tőzsdei 
párisi cégek pénzéhez nyúlt.

Schwarcz Ernőt most Budapesten i

De. eljuttatta az Igazságügyi Orvosi Tanács 
döntő fontosságú véleményét Billroth. Eisels- 
berg, Haberda professzoroknak, továbbá 
Freud tanárnak az ismert pszichoanaliti- 
kusnak és Wagncr-Jaureggnek, a nagyhírű 
osztrák orvosprofesszornak is, valamint 
Anglia és Franciaország legnevesebb orvos
tudósainak. A védő a külföldi orvosprofesz- 
szorokat arra kéri hogy mondjanak szak
véleményt az Igazságügyi Orvosi Tanács 
megállapításairól.

A táblai tárgyaláson Gál dr. fel akarja 
olvasni ezeket e külföldi szak vélemé
nyekéi, amelyeket Birsből. Berlinből, 

Parisból és Ixmdonból vár.
Az Erdélyi-per táblai főtárgyalásának ter

minusáról is döntés történt már. Értesülé
sünk szerint

április első hetében tárgyalja a buda
pesti királyi Ítélőtáblán dr. Káliay Mik
lós kúriai biró tanácsa az Erdélyi-pert, 

amely előreláthatóan bővelkedni fog még 
számos szenzációs és izgalmas eseményben.

budapesti középiskolai tanár gyermeke, 
aki szeminellálhalóan a vezér volt a fiuk 
között, bátor hangon mondotta el, hogy ök 
nem akarlak semmi rosszal. Az volt a ter
vük. hogy’ a határon átszöknek, aztán vala
hogy eljutnak Hamburgig, olt fellopóznak 
egy óceánjáróra, elbújnak a szén között 

s csak akkor bújnak elő, ha már kint
* lesznek a nyílt tengeren.

Nem holmi kalandos regény szította, vagy 
foglalkoztatta fantáziájukat, hanem józan, 
reális, üzleti terv. Irógépjavilófnühelyt akar
tak berendezni Amerikában, a korlátlan 
lehetőségek hazájában, erre szolgáltak a 
szerszámok, amelyeket a zsebpénzükből 
spórolt pénzen' vásároltak össze. A gyere
kek szülői ugyanis jómódú emberek, akik 

pénzzel is bőven ellátták gyermekeiket.
ök azután ahelyett, hogy csokoládéra köl
tötték volna azt. szerszámokat vásároltak 
belőle Egyikük, a vezér, akit tanár-apja a 
gimnáziumi tanulás mellett mesterségre is 
ki akar tanittníni. hogy az élet minden kö
rülményei közöli feltalálhassa magái.

abszolút jártas volt a műszerészeiben.
A fantasztikus társaság tagjait persze 

visszaadták a szülőknek. A legérdekesebb, 
hogy a „vezér" édesapja

megígérte a rendőrségen fiának, hogy 
mire leérettségizik, megcsinálja szá

mára az Irógépjavliómühelyl, 
amelynek létrehozására Amerikába akart 
társaival szókul.

Luxusutazás a Budapest-bécsi 
gyorsPullmann kocsijának tetején
A gyorsvonat vagonjának tetejére szijjazta magát két potyautas 

és igy akart külföldre jutni
Tegnap éjszaka, mikor a Budapestről Becs 

fele haladó gyorsvonat befutott a hegyeshalmi 
határállomásra, az állomáson szolgálatot telje
sítő vasutasok és rendőrök gyanús árnyékokat 
láttak mozogni az egyik Pitllmann-kocsi tete
jén. Arra gondollak, hogy vasúti tolvajok dol
goznak és óvatosan felmentek a kocsi tetejére, 
ahol

■ szellőző nyílást fedő vashengerhez szl- 
jazva két fiatalembert fedeztek fel.

A fiatalemberek félig nieggémberedvo kupo
rogtak kényolmetleh helyzetükben és a rend
őrök felszólítására minden ellenkezés nélkül a 
rendőrőrszobára mentek. Itt azután

különös dolog derült ki.
Elmondották, hogy állásnélküli iparossegédek, 
hónapok óta nincs munkájuk és külföldre 
akartak menni állást keresni.

Vasúti költségre azonban nem volt pénzük 
és ezért elhatározták, hogy a vonat tetején

Letarlózlatíák a Társadalombiztosító 
két vakmerő csalóját 

akik ügyes Hűkkel, úl-beieg segítségével táppénzt 
csaltak ki az intézettől

Napokig tarló nyomozás ulán tegnap letar
tóztatta a rcndőTM-'g Holler Géza és Gerda Fe
renc munkásokat, akik ravasz trükkel több
száz pengős betegségi táppénzt csallak ki a 
Társadalombiztosító Intézettől.

Holler és Gerda hosszabb időn át betegesked
tek és táppénzt kaptak az intézettől. Holler 
közben meggyógyult és az intézel megszüntette 
a segélyezést. A két barát ekkor ügyes cselhez 
folyamodott.

Holler, aki még beteg volt. Gerda Ferenc 
törzslapjával jelentkezett vizsgálatra.

Az orvosok természetesen betegnek találták és 

Curciról sem esett annyi szó.
mint amennyit Ábel Hermant könyvéről tognak beszélni!

dédanya vallomásai
most jelent meg Dantekiadásban

Fűzve 450 P. félbőrkötésben 
7.— P minden könyvárusnál

utaznak külföldre. összecsomagolták kevés 
holmijukat, tegnap este kimentek a pálya
udvarra és fellopóztak a külső vágányokon 
veszteglő bécsi gyorsvonat szerelvényének 
egyik kocsijára.

Elsűosztályu rullmann-kocstt választottak 
ki, hogy minél kevesebbet rázza őket a 

vonat
és elhelyezkedtek a vadón tetejéül. Mikor az
után a vonat elindult és hatvan kilométeres 
sebességgel kezdett rohanni.

majdnem lezuhanta!..
Az volt a tervük, hogy

egészen Párizsig utaznak a vonatok tete
jén.

A vállalkozó szellemű fiatalembereket vissza
hozták Budapestre és miután megígérték, hogy 
/•■mondanak az ilyen knlnndos utazásról és 
munkát vállalnak, elbocsátották 

a leletet rávezették a törzslapjára. A betegséget 
igazoló törzslappal pedig Holler jelentkezeti 
a pénztárnál és igy

sikerült neki néhány száz pengőnyi táp
pénzhez jutni más betegsége révén.

A visszaélésre később rájöttek és fejj dentést 
lettek a föknpiátnyságon. A rendőrség ezután 
megállapította, hogy mikép történt a csalás és 
vasárnap

mindkettőjüket letartóztatta.
Az egészséges Gerda Ferencet és a jövedelmező 
betegségü Holler Gézát átkisérték az ügyész
ségre.
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Sonny baby ho^ap .
(az uj Singing Fool) ORION*

Férfiruhába öltözve, sötét 
utcán megtámadta és le

ütötte vetély társ nőjét
Kaposvár, márc. 9. .

M Hétfői Napló tudósítójának telefon-' 
jelentése.) Néhány nappal ezelőtt feltűnést 
keltő rablótámadás történt Kaposvárott, 
özv. Hatos Józsefné színházi pénztárosnőt 
hazafelé menet a sötét utcában egy férfi 
megtámadta s uasbottal leütötte, majd elme
nekült.

A rendőrség napokon át tartó nyomo
zása nem vezetett eredményre, vasárnap 
azonban szenzációs fordulat állott be az 
ügyben. A rendőri nyomozás ugyanis meg
állapította, hogy nem rablótámadás történt.

Ötszázezer dollár végkielégítést adott 
elbocsátott, pereskedő titkáriának Braun 

Sándor leányának a férje
Megszűnik a szenzációs pör

Az amerikai magyar lapok egy nagy port 
fölvert, budapesti vonatkozású ügyben tör
tént szenzációs uj fordulatról számol
nak be:

Az egész világsajtót bejárta Braun Sán
dornak, A Nap néhai főszerkesztőjének 
leánya körül indult szenzációs pereskedés
nek a híre. Braun Sándor leányát harmad
éve feleségül vette Henry Huddleston Ro- 
gers amerikai olajmágnós. Rogers nem
sokára az esküvő után elbocsátotta állásá
ból Edward Kern nevű titkárát.

A titkár kártérítést pert Indított Bogéra 
felesége ellen

azzal a megokolással, hogy ő intrikálta ki 
az állásából. Edward Kern egy rendkívül 
homályos históriával állt elő. Szerinte ugy 
tudták, hogy Mrs. Rogers I. Ferenc József 
király gyermeke. Annakidején, még a há
zasság előtt, mint titkár, a gazdája meg
bízásából kutatott Mrs. Rogers személyi 
adatai után és Noel C. Scaffa magánnyo
mozó irodától szerzett értesülései alapján

Komoly szándékkal hívhatja-e 
vissza feleségét az a válóperes férj, 
aki egyágyas szobában lakik?...

Érdekes jogvita a Tábla és Kúria között a hűtlen elhagyásról 
és az egyágyas szobáról

Rendkívül érdekes válóper került tegnap 
a Kúria elé, ahol arról kellett a legfelsőbb 
bíróságnak végső fokon döntenie, hogy ha a 
férj hűtlen elhagyás miatt beperli feleségét 
és a törvényben előirt módon visszahívja, 
komolynak tekinthető-e ez a visszahívás, oly 
esetben is, amikor a férj csak egyszobás la
kást tart fenn és

ebben az egy szobában mindössze egy 
ágy van?

A válóper előzményei, amely ilyen érde
kes és furcsa döntés körül forgott, a kö
vetkezők:

F. H. budapesti kereskedő 1928-ban meg
nősült. Fiatal feleségével zugligeti villájába 
költözködött. A házastársak azonban né
hány hónapi egvültlét után

megliasonlottak egymással,
az asszony közben meg is betegedett és a 
férj elvesztette vagyonát. F. H.-né szanató-

■ színházi pénztárosnőt nem fért! tá
madta meg a sötét utcában, hanem 
egy nő, özv. Papp Györgyné, aki férfl- 
ruhába öltözködve támadt rá özv. 

Hatos Jőzsefnére.
özv. Papp Györgyné a rendőrségen beis
merte, hogy hosszabb idő óta féltékenyke- 
delt a színházi pénztárosnőre s ezért hatá
rozta el magát

a szokatlan bosszúra.
Papp Györgynét letartóztatták és átszállí
tották a kaposvári ügyészség fogházába.

azt az információt adta, hogy
a Jövendőbeli Mrs. Rogtrsnek semmi 

kapcsolata sincs a Habsburgokkal.
Edward Kern azt állította, hogy a nyomo
zás körül való szereplése miatt intrikált 
ellene Rogers felesége és ezért kellett el
hagynia jövedelmező állását.

A homályos és titokzatos ügyből keletke
zett kártérítési per megindult, de most az 
Amerikából érkező jelentések szerint 

váratlanul és hirtelen befejeződött. 
Mint az amerikai lapok írják,

Henry Huddleston Rogers ötszázezer 
dollárt utalt ki Edward Kern számára.

A lapok ugy kommentálják ezt a kiutalást, 
hogy ezzel be is fejeződött az olajmágnás 
feleségének a személye körül indult hábo
rúskodás és az elbocsátott tikár a tekin
télyes végkielégítés után, ami

magyar pénzben három és félmillió 
pengőnek felel meg, 

megszünteti a pörösködést.

fiúmba költözött s közölte férjével, hogy 
nem fog hozzá visszatérni többé, adja fel 
tehát a háztartását. A férj villáját el is adta, 
háztartását feloszlatta és 

egy albérleti szobába költözött, 
majd később hűtlen elhagyás címén váló
pert indított a felesége ellen. A törvényszék, 
miután megállapította a tényállást, a há
zasságot felbontotlnak nyilvánította és ki
mondotta, hogy

az asszony hűtlen elhagyása miatt kel
lett érvényteleníteni a házasságot.

Fellebbezés folytán az ítélőtábla elé került 
n válóper és a tábla feltűnést keltő indoko
lással semmisítette meg az elsőfokú bíróság 
ítéletét s utasította el a férjet bontó kerese
téved. Az ítélet indokolása szerint ugyanis 
a táblni tárgyaláson megállapítást nyert, 
hogy a férj, amikor a törvényben előirt 
módon visszahívta feleségét, aki öt hűtlenül 
elhagyta, csupán egyszobás lakásban lakott 
és ebben a szobában csak egy ágy á'lott 
Márpedig az ítélőtábla szerint

nem lehet komoly szándéka rgy olyan 
férjnek feleségét vlsaznvári’l, a’<| csu

pán egyugyoa szobában lal.lk,
mert ha n felesége visszatért volna riizza 
nem iuJia volna a lakásában megjelel -ná
don clhch/erni.

Ezután n meglepő Ítélet után k»rüll a 
vál' p. r a lvir-» elé, ahol

megsemmisítene a Tábla ítéletét,
\ Kúria kimondotta, hogy a férj vi.wimi 
xúsi szándéka akkor ú komoly lehet, ha 

egyszobás, illetve egyágyas lakással rendel
kezik. mert nagyon sok olyan szegény em 
bér él együtt feleségével, kinek mindössze 
egy ágya van.

Húsz év után derült világosság 
az ózdi hármas gyilkosságra
4 bűnösöket már nem lehetett felelősségre vonni, mert 

most meghalt az utolsó tettes is
A miskolci ügyészséghez diplomáciai utón 

átirat érkezett vasárnap a cseh igazságügyi ha
tóságoktól, amelyben egy közel két évtizeddel 
ezelőtt elkövetett hármas rablógyilkosság tör
ténetére tettek pontot.

Még 1908-ban történt, hogy az ózdi ország
úton ismeretlen tettesek

agyonlőtték a vasgyár egyik tisztviselőjét, 
aki kocsin nagyösszegü pénzt vitt a bérfize
tésre és vele együtt agyonlőtték a kocsist és a 
kocsit kisérő csendőrt, azután a pénzt elrabol
ták. Akkoriban öt cigányt fogtak gyanúba, de 
az esküdtszék fölmentette őket. A hármas rab
lógyilkosság már régen feledésbe merült, mi
kor néhány hónappal ezelőtt egy ózdi gyári 
munkás

• háláló, ágyán mcRevánln, hoRy « «■ kát 
társa követték el a rablógyilkosságot.

Zalaegerszeg polgármestere nyilat
kozik az ellene indított fegyelmiről

Zalaegerszeg, márc. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Zalaegerszegen nagy meglepetést kellett 
a város képviselőtestületének legutóbbi köz
gyűlési határozata, amely szerint 1700 pengő- 
nyi hitcltullépés miatt fegyelmi vizsgálatot 
rendelt el Czobor Mátyás polgármester ellen. 
A Hétfői Napló munkatársa a feltűnést keltő 
határozattal kapcsolatban kérdési intézett

Czobor Mátyás
zalaegerszegi polgármesterhez, aki a követke
zőkben nyilatkozoll:

— Elsősorban is utalnom kell arra, hogy 
Zalaegerszeg városa kétségkívül éppen olyan 
nehézségekkel küzd, mint akárhány más ma
gyar város. Éppen ezért memorandummal for
dulunk a kormányhoz, feltárjuk a helyzetet s 
s kétháromszázezer pengőnyi hosszúlejáratú 
kölcsönt kérünk a város pénzügyi helyzetének

GaHi-Curci, a Városi Sz n ház operaelőadásai és a szí
nészek S. 0. S. kiáltása a főváros szinügyi bizottsága előtt

A Városi Színház ragoszkodlk nz operaelőadások megszűntetfisóhez
A főváros szinügyi bizottsága kedden ülést 

tart. Ez az ülés azonban sorsdöntő fontosságú 
lesz a pesti színházi világra. A szinügyi bi
zottság ugyanis, amelyet a Városi Szinház 
GaZH-Cnrcí-botrányával kapcsolatosan hívtak 
össze, foglalkozni fog azzal a kérdéssel, hogy 
a Városi Szinház a jövőben rendezzen-e opera
előadásokat vagy sem és le fogja tárgyalni a 
budapesti színészeknek ismeretes „S. O. S.“ 
memorandumát, amelyet létük érdekében a 
főváros tanácsához intéztek.

Néhány nappal ezelőtt Kiss Menyhért szin
ügyi bizottsógi tag vezetésével küldöttség járt 
Liber Endre tanácsnoknál, hogy tiltakozzék 
Sebestyén Gézáéinak ama terve ellen, amely 
az operaelőadások megszüntetésére irányul. 
Liber tanácsnok ekkor kijelentette, hogy 

megvizsgálja a Városi Színház könyvelt, 
hogy megállapítsa azt, vájjon megfelelnek-e a 
valóságnak Sebestyén Géza színigazgató azon 
kijelentései, hogy az opernlőadások sulvos de
ficittel járunk. Ugyanez a küldöttség járt ez
után Kertész K. Róbert államtitkárnál is.

Ugy értesülünk, hogy Sebestyénét minden 
erejükkel azon vannak, hogy

leépítsék as operai előadásokat.
Ha elsősorban művészi szempontot veszünk 
figyelembe, valóban igaza van Sebestyénnek,
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A kúriai ítélettel most már jogerősen le
záródott az érdekes válóper, mely az egy
szobás és egyágyas lakás miatt ily érdekes 
jogvitát provokált a bíróság előtt.

Megnevezte a két bűntársát is, akik közül az 
egyik akkor már nem élt. Maga * vallomástevő 
ember is rövidesen meghalt. így azután az el
járást csak a harmadik tettes, Varga János el
len lehetett megindítani, aki a gyilkosság ide
jén juhászbojtár volt, most pedig Kassán 
lakott.

A miskolci ügyészség kérésére
a cseh hatóságok le Is tartóztatták Vargát 

és megindult a kiadatási eljárás, hogy a húsz 
év előtti gyilkosság utolsó életben maradt tet
tese a bíróság elé kerülhessen. A kiadatási tár
gyalások még nem fejeződtek be és most va
sárnap megérkezett Csehszlovákiából a jelen
tés, hogy

Varga János a napokban meghalt.
A hármas rablógyilkosság utolsó tettesének a 
halálával természetesen minden további eljá
rás megszűnik..

szanálására. A kibontakozás esak igy lehetsé
ges. Ami az elrendelt fegyelmi vizsgálatot illeti, 
annak nyugodtan nézek elébe. Csak annyit 
mondhatok, hogy mindenkor Jelkiismeretem 
szavára hallgatva cselekedtem, pénzt sohasem 
pocsékoltam. A fegyelmi vizsgálat elrendelését 
egyébként

szabályellenesen szavazta meg a köz 
gyűlés.

A polgármester nyilatkozata során utalt arra*  
hogy Zalaegerszeg a békeévekhez viszonyítva 
most kedvezőbb helyzetben van, azonban a ha
laszthatatlan beruházások, a tavalyi súlyos 
téllel kapcsolatos rendkívüli kiadások, munka
alkalmak teremtése, a várost anyagilag nagy
mértékben igénybe vetle, ennek ellenére is 
mindössze 663.000 pengő Zalaegerszeg városá
nak tényleges adóssága, amelynek törlesztée 
azért nehéz, mert az adójövedelmek csak von
tatottan folynak be.

mert az operaelőadások csak ugy élvezhetők, 
ha azok valóban elsőrendüek. Ez pedig nem 
volt mindig elmondható a Városi Színház el
múlt operaelőadásairól. Seltestvénék azzal ér
velnek, hogy 150.000 pengő évi szubvencióból 
képtelenek elsőrendű operaelőadásokat produ
kálni és éppen, mert ezt a támadási felületet 
akarják elhárítani színházukról, kénytelenek 
lemondani a szubvencióról és az. operaelőadá
sokról. Tekintve azt, hogy a városnak nem 
igen lesz pénze több szubvencióra, mikor any- 
nyi más kulturális és szociális probléma vár 
megoldásra, a szinügyi bizottság is

az operaelőadások beszüntetése mellett fog 
határozni.

A szinügyi bizottság harmadik tárgypontja 
a budapesti Szinészszövitség beadványának lé
tárgyalása lesz. A Szinészszövetség ugyanis 
terjedelmes memorandumban kért segítséget a 
fővárostól a szinésznyomor enyhítésére és a 
színészek jogviszonyának rendezésére

— Ma ott tartunk, — Írja a memorandum 
többek közölt, hogy már az

évad kezdetén omlanak össze színházi 
vállalkozások

és hogy n holnap a kétségbeejtő bizonytalan
sága minden szép szándékunkat, minden mű
vészi akarásunkat a legsötétebb kenyérgondok 
eleven húsba vágó guzsbakölöttségével sor
vasztja, pusztítja Ez az S. O. S., amit most 
hnngos jajjal Indítunk útnak, a fuldokló ver
gődésének utolsó hörgése.

Serié® maria ootnposzt- 
es tőzeggé. kevert lakat- 

trágyát 
eriutáuvosabba-’ szállít 

j '^i Klí elmann <é?a 
j 324— 28 VII AggteJeki-utca 2 A
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Hasasra égette magát a 
feSdöntött gyorsforralúuai egy 
nagykereskedő fiatai leánya

Sátoraljaújhely, márc. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megren

dítő szeren esetlenség történt Sátoraljaújhely 
egyik leggazdagabb polgárának, Deutsch 
Salamon lisztnagykereskedőnek házában. A 
nagykereskedő fiatal, feltűnően szép leánya, 
a sátoraljaújhelyi társaságok egyik ismert 
tagja,

a 19 éves Anna, gyorsforralón teát fő
zött.

Ezt a műveletet oly vigyázatlanul végezte, 
hogy

Három kiló hamis ötvesiíillérest 
találtak egy békési beton

munkás pincéjében
Békéscsaba, március 9.

(A Ff ét fői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Egyes alföldi városokban az el
múlt napokban pénzhamisítók nyomára 
akadtak, akik hamis 50 filléreseket hoztak 
forgalomba. Most pedig Békés községben 
lepleztek le két pénzhamisítót.

Békés község egyik kocsmájába betért 
tegnap Petrás István napszámos, s miután 
nagymennyiségű bort fogyasztott el, 50 fil
léresekkel fizetett. A kocsmárosnnk

gyanúsak voltak az 50 filléresek, 
értesítette a csendőrséget, akik Petrást elő
állították a csendőrségre és vallatóra fog
ták. A napszámos rövid faggatás után be
ismerte, hogy egy Müller János nevű be- 
tonmunkástól kapta az 50 filléreseket, ame
lyek hamisak. Müller, aki nemrég tért haza 
Németországból, a községben telepedett le 

a házának pincéjében valóságos pénz- 
hamlsitómühclyt rendezett be.

Rádión körözik a nemrég 
még milliárdos Kuttel 

szőrmén agy kereskedőt, 
aki ellen elfogatóparancsot adtak ki

Vasárnap reggel érdekes megkeresés érkezeit 
a budapesti királyi ügyészségről a főkapitány
ságra. Ebben a megkeresésben arról értesíti az 
ügyészség a rendőrséget, hogy bárhol való fel
találás esetén tartóztassák le Kuttel Aladár bu
dapesti szőrmenagy kereskedőt.

A budapesti fő kapitányságra ma reggel érke
zett ügyészségi megkeresés élénk feltűnést fog 
kelteni a budapesti kereskedelmi életben. Kut
tel Aladár ugyanis, aki ellen ma elfogatópa
rancsot és körözőlevelet adtak ki,

egyike volt a konjunktúra leghíresebb 
fesőrjeinek.

Bárom négyemeletes háza volt még néhány 
esztendővel ezelőtt is az Erzsébel-kőruton,

két autót tartott, lovai saját Istállójának 

a gyorsforraló feldőlt és a leány ruhája 
lángot kapott.

Mint egy eleven máglya rohant ki a szeren
csétlen leány a szobából, mire azonban se
gítségére sietlek, nagyfoka égési sebeket 
szenvedett. Életveszélyes sérüléssel szállítot
ták az izraelita szentegylet sátoraljaujhelyi 
kórházba, aiiol

hiiszonnégyórai szenvedés után vasár
nap kiszenvedett.

A v'rosban nagy részvéttel fogadták a tra
gikus szerencsétlenség hirét.

A csendőrök csakhamar előállították Mül- 
lert is, aki ugyancsak beismerő vallomást 
lett és elnlondotla, hogy Petrást bízta meg 
a hamis pénz értékesítésével.

A pénzhamisítók beismerő vallomása 
után a csendőrök házkutatást tartottak 
Müller pincéjében, ahol

közel három kiló hamis 50 fillérest 
találtak.

Ezenkívül nagymennyiségű préselt cinkre 
és különböző gipszformákra akadtak a 
pincében. A nyomozás megállapította, hogy 
Müllerék a préselt cinket gipszformákba 
helyezték és igy hamisították az 50 fillére
seket. A hamisítványok elég primitívek s 
tompa csengésükről azonnal meg lehet a 
hamis pénzeket ismerni. Müller Jánost és 
Petrás Istvánt a csendőrség letartóztatta, 
de a nyomozást tovább folytatja annak 
megállapítására, hogy nincscnek-c bűntár
saik a pénzhamisítóknak.

színeiben futottak a gyepen, 
szóval olyan fényűző életet élt, olyan zajos 
külsőségekkel, mint amilyeneket a régi béke
világban csak egy sokezer holdas főttr engedett 
meg magának.

A konjunktúra végeztével is sokáig tartotta 
magát még Kuttel Aladár és az emberek va
kon bíztak pénzügyi zsenialitásában. A piac 
többi hatalmasságai rendre dőltek ki mellőle, 
egymásután és kerültek kényszeregyezségbe, 
csődbe, esetleg a Markó-ulcába, csak a Antal, 
alig 29 éves szőrmenagykereskedő birta ar. ira
mot mindvégig. Tavaly ugyan

már ő fs eladta autóit és versenylovait, de 
azért még mindig állandó vendége maradt 

Pest előkelő mulatóhelyeinek.
És érdekes, hogy az a bizonyos narancshéj, me
lyen elcsúszott — mindössze 15.000 pengő. A 
nemrégen még milliárdos most már ennyit sem 
tudott felhajszolni, hogy ügyeit rendezze.

Az első feljelentést a szőrnienagvkereskedő 
ellen egy lipcsei előkelő német szőrmeexport- 
cé.g tette

15.000 pengős elszámolási differencia miatt. 
Kuttel ugyanis bizományin vett át árukat, 
azokat eladta és

az Így befolyt pénzt nem küldte Lipcsébe, 
hanem saját céljaira fordította.

Kuttel több ízben kapott haladékot a német 
cégtől ügyei szanálására, mikor azután a végső 
terminust sem tartotta be, a feljelentést meg 
tették ellene. Az első feljelentés hamarosan ki
tudódott és azl most már soron követték v. töb
biek. így azután a szőrmenagykereskedő által 
elsikkasztott tételek összege 32.000 pengőre 
emelkedett.

A budapesti főkapitányság többizben kihall
gatta a feljelentések ügyében a szőrmenagyke- 
reskedőt, ugyancsak a vizsgálóbíró is, mikor 
az ügy aktái átkerüllek a büntetőtörvény
székre. Legutóbbi kihallgatására azonban már 
hiába idézték, a vétiv azzal érkezett vissza, 
hogy

a szőrmenagykcrcskrdő Ismeretlen helyre 
távozott.

Erre rendelte el azután az ügyészség, illetve a 
rendőrség körözését. A vasárnap kibocsátott 
körözőlevelet az összes külföldi bűnügyi ható
ságoknak megküldik,

rádión Is leadták.
igy hát remény van arra, hogv Kuttel, aki nem 
rendelkezett annyi pénzzel, hogy messzire szök
hessen, valamelyik európai nngyvársoban a 
rendőrség kezére kerül.

O Nagy az érdeklődés a mezőgazdasági ki
állítás Iránt. A budapesti mezőgazdasági kiál
lítás iránt ezidén a tavalyinál is nagyobb ér
deklődés mutatkozik, ugv magánosok, mint 
tanulmányi csoportok s gazdaságok részéről. 
Fzállodnl lakás bizb'silása céljából ajánlatos 
ülőre guudoskodni.

A magyar újságírók 
vasárnap ünnepelték 

a nyolcvanéves Mezei Ernőt
A magyar újságírói intézmények és testü

letek küldöttségei Márkus Miksa udv. taná
csos, a Magyar Újságírók Egyesülete és az 
Otthon írók és Hírlapírók Köre elnökének 
vezetésével vasárnap délután n Park-szana
tóriumban üdvözölték Mezei Ernőt v. or
szággyűlési képviselőt, a nagyszerű publicis
tát

születésének nyolcvanadik és újságírói 
működésének hatvanadik évfordulója 

alkalmából.
A gyengélkedő, ősz. újságírót az újságírói in
tézmények s az újságírói kar nevében 
Benda Jenő üdvözölte. Beszédében hangoz
tatta, hogy’ a magyar újságíróknak eszmény
képe, példaadó mestere volt a múltban és az 
ma is Mezei Ernő.

— Meghatottan szorítjuk meg azt a ke
zet, — fejezte be Beszédét Benda Jenő — 
amelyet

Kossuth Lajoa keze fogott meg 
valamikor és a te kezedbe tesszük le a fo
gadalmat, hogy tanulni fogunk a le példá
don és életünk fogytáig küzdeni fogunk 
azért az ideálért, amely a te vezércsillagod 
volt: az önálló, integer Magyarországért.

A jubiláns az üdx'özlőbeszéd elhangzása 
után, akinek nemzeti szinü szalagos babér
koszorút adlak át, megbatoltan köszönte 
meg az ünneplést. Beszédében utalt arra, 
hogy életében mindig mint egyszerű harcos 
közkatona szolgálta a magyar függetlenség 
és a demokrácia ügyét.

Róbert Oszkár szenzációs nyílt 
levele az amnesztia elmara

dásának igazi okairól
Az emigránsok revízióbarát csoportja vasárnap Bécsben 

a magyarellenes izgatások megszüntetését követelte
Bécs, márc. 9.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A magyar 
emigránsok revizióbarát csoportja ma dél
előtt értekezletet tnrfott, amelyen Róbert 
Oszkár javaslatára elhatározták, hogy felhí
vást intéznek a magyarországi szociáldemo
krata parthoz, amelytől a bécsi frakció ré
szére olyan értelmű utasítás kiadását fogják 
kérni, hogy

a bécsi sajtóban és különböző gyűlése
ken egyes emigránsok részéről folyó 
áldatlan és felelőtlen gyalázkodások 

egyszersmindenkorra szűnjenek meg.
A határozati javaslat egyébként ugy szól, 
hogy a magyarországi szociáldemokrata 
pártvezetöség alakítsa meg a magyaror
szági szociáldemokrata párt bécsi csoport
ját, amely köteles legyen alkalmazkodni a 
magyarországi pártvezetőség rendelkezései
hez, mert csak igy lehet elejét venni annak, 
hogy a legutóbbi szerencsétlen bécsi sajtó
kilengések folytatódhassanak. A határozati 
javaslat célja az, hogy

a bécsi emigránsok és Magyarország

A 19. század egyik leghatalmasabb regényalkotása a

TÖKÉLETES FÉRFI 
MEHEDITH klasszikus regénye.

Körülbelül 80f> oldalas 2 kötet 
llb lUUUÜö. Fiz ve: P ÍC.ÖO leibőrkölúöben: F 1MQ

Időt, fáradságot 
és pénzt takarít, 

ha

IMÍftl- 
GLOBUS- 

GSOIWINDT- 
K I<<SI4I<VII<TI 

és ÓCEÁN

SONZERUEKET
vásárol

Mindenütt kaphatók!

között elmérgesedett viszony megjavul
jon.

Az értekezlet a határozati javaslatot elfo
gadta.

.Ma jelent meg egyébként Bécsben
Róbert Oszkárnak Ansterlltz Frigyeshez, 
az Arbclter Zeitung főszerkesztőjéhez 

intézett nyílt levele,
amelynek a címe a következő: ,,Tessék 
végetvetni a Magyarország elleni izgatás
nak!" A nyílt levél alcíme: ,.Melyek azok az 
igazi okok, amelyek miatt elmaradt az am
nesztia f‘‘ A nyílt levélben Róbert Oszkár 
éles támadást intéz azok elten a bécsi 
emigránsok ellen, akik különböző izgató 
cikkeket helyeztek d a bécsi sajtóban 
Horthy Miklós kormányzó és Magyarország 
ellen. Különösen élesen kel ki Fényes 
László ellen, aki az Arbeiler Zeitung febr. 
16-iki számában a Somogyi- Bacsó gyilkos
ság évfordulója alkalmából gyalázkodó cik
ket irt Magyarország ellen. Rónai Zoltánt 
és Böhm Vilmost is élesen támadja ez a 
nyílt levél, amely Bécsben nagy hatást kel
tett.
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Korba Mária artistanő 
titokzatos öngyilkossága 
Gázzal menmérgezte macát 
és életveszélyes állapotban 

vitték a kórházba
Vasárnap reggel a Csanádv-utca 4b. sz. 

házban titokzatos öngyilkosságot fedeztek 
fel. A ház negyedik emeletének 1. számú 
lakásában lakik

Korba Mária 33 éve*  artistanő.
Vasárnap reggel a ház lakói arra lettek 
figyelmesek, hogy nz artistanő lakásának 
konyhájából erős gázszag áramlik ki a fo
lyosóm. Azonnal rendőrt hivattak, felnyi
tották a lakást és

■ konyha kövezetén elterülve eszmé
letlenül találtak rá |

• szép szőkehaju artistanőre, akit a hely
színre érkező mentők sem tudtak eszmé
letre téri leni.

Életveszélyes állapotban vitték be ■ 
Rókus-kórházba.

'á rendőrség megindította a nyomozást, de 
az artistanő éleluntságának okát ezideig 
nem lehetett megállapítani, mert Korba 
Mária

semmiféle bucaiilevelet nem Irt 
és ismerősei sem tudnak felvilágosítást 
adni arravonalkozóan, hogy miért akarta 
eldobni magától az életet.

Az életveszélyes állapotban fekvő Korba 
Máriát egyelőre

még nem lehet kihallgatni, 
pedig csak az ő kihallgatása adhatja meg 
a magyarázatát a rejtélyes öngyilkossági 
kísérletnek, amely az artistavilágban nagy 
feltűnést és részvétet keltett.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va-| 
•árnap az időjárásról a kővetkező prognó
zist adta ki: Túlnyomóan derült, nappal 
enyhe idő, helyenként (fiiragé éjjeli fagy 
is reggeli kőd várható.

— Horthy Miklós kormányzót ünnepelte 
vasárnap Budapest házlezrede. Vasárnap 
délben lelkes és felemelő ünnepségnek volt 
színhelye a Városi Színház. Budapest volt 
házizerede, a Mária Terézia nevés viselő 
32-es gyalogezred rendezett díszelőadást a 
színházban Horthy Miklós kormányzó tíz
éves jubileuma Alkalmából, a Budapesten 
felállítandó 32-es hősi szobor javára. A kor 
mányzót tinódi Varga Sándor tábornok, a 
32-es bizottság elnöke üdvözölte. A díszelő
adás prológussal kezdődött, amelyet Farkas 
Imre irt és Tőkés Anna adott elő. A meg
ható jelenet végén Tőkés Anna a kormány
zót éltette, mire a közönség percekig tartó 
lelkes óvációban részesítette a kormányzót, 
aki sokszori fejhajtással köszönte meg a lel
kes ünneplést. A lelkes hangulatú díszelő
adás Horthy Miklós kormányzó újabb lel
kes ünneplésével ért véget.

— Antal Géza református püspök előa
dást tartott U frech t ben. A n fa/ Géza reformá
tus püspök Utrechilie érkezett, hogy előa
dást tartson a holland-magyar kulturális 
kapcsolatról. Az állomáson a hollandiai 
magyarok meleg ünneplésben részesítették 
a püspököt. Porpéth Ferenc református lel
kész üdvözölte Antal Gézát, aki meghatva 
mondott köszönetét nz üdvözlésért s elmon
dotta, hogy 45 ’ée óta minden alkalommal 
jóelső emlékezéssel keresi fel a holland vö
röst. Az állomásról Van Leeuwen egyetemi 
tanár lakására hajtatott a püspök, ahol 
diszebédet adtak tiszteletére. A diszebéd 
után Antal Géza a Hotel des Pays Bas téli
kertjében tartotta meg előadását, amelyben 
a magyar és holland nemzet szellemi kap
csolatairól beszélt s kifejtette, hogy a pro
testantizmus hozta oly közel egymáshoz n 
két nemzetet. A nagy tetszéssel fogadott 
előadás után Porpéth Ferenc és Szabó De
zső lelkészek vetített képekben ismertették 
Magyarországot. Az ünnepi előadások a ma
gyar és holland Himnusz hangjai mellett 
értek véget.

Ignrl otthon a váron legszebb hetvAn

BAJOR PENZIÓ
* Váci ucca 11. se. I. emelet.
Elegáns. nívón, kltflnö •Hálás bejáró vendégeknek Is. Külön 
dlétikuH konyha, központi fűtés Telefon: Ant. 814—54

— Kifosztottak egy knlaposboll kirakatát. 
Szombaton éjszaka a Király-utca 8. számú ház
ban Friedmann Adolf kalaposüzletének a kapu 
alatti kirnkntát ismeretlen tettesek betörték és 
kifosztolók. Egész sereg kalapot vittek el az 
ismeretlen tettesek, akiket most keres a*  rend
őrség.

— Március 15-én tartják az. iíjságlrók sza- 
hadságlakomáját. Az Újságírók Egyesülete 
minden március 15-én lakoma keretében Ünne
pelte meg a sajtószabadság megszületésének 
évfordulóját. A tradicionális Inkomát a háború 
alatt nem tarthatták meg és azóta is különböző 
okok minit elmarndt. A Magyar Újságírók 
Egyesülete a kegyetrtes sznbndságlnkomát már 
cius 15-én, szombaton (léiben félkellőkor tart 
jók Korányi Zoltán Boyal szállóbeli élteimé 
l»en. Az ünnepi beszédet a Jókai-serleggel Mi- 
lotay István dr, a Mugyarság ÍŰMcrkeszlúje 
mondja.

Elájult a síneken és elgázolta 
a villamos

Egy fiatal leány különös balesete
A Rókus-kórház elsőemeleti hírhedt ön

gyilkos-termében fekszik tegnap óta Kelber- 
ger Klári tisztviselőnő, aki különös módon 
került a kórházba.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste a 
kórházban Kelbergcr Klárit és beszélgetett 
vele. A beszélgetés során azután kiderült, 
hogy

a fiatal leány tévedésből került az ön
gyilkosok közé.

Kelberger Klári elmondotta, hogy szomba
ton este ismerősei társaságában mozibin 
volt. Hazafelé menet elvált tőlük és egyedül 
indult haza. Útközben fejfájást kapott és a 
Rottenbiller-utcában

éppen akkor lett rosszul, mikor a villa
mossíneken akart áthaladni.

Elájult és eszméletlenül rogyott a sínekre. 
Ugyanebben a pillanatban robogott erre egy 
villamos, amelynek

a vezetője már nem tudott idejében fé
kezni

és a fiatal leány a kocsi alá került. Szeren
csére a mentődeszka fölfogta és csak kőny- 
nyebben sérült meg. A mentők vitték a kór
házba és mivel

azt hitték, hogy öngyilkossági szándék
kal dobta magát a sínekre, 

az öngyilkosok kórtermében helyezték el. 
Ma reggel, mikor magához tért, rémülten 
tudta meg, hogy öngyikosnak tartották és 
izgalomtól remegő hangon mesélte el a kü
lönös baleset történetét.

— Vakmerő betörőbanda garázdálkodik 
Békésmegyében. Gyuláról jelentik: Az 
utóbbi napokban sorozatos falhonlásos be
töréseket követtek el Békésmegye területén 
egy vakmerő banda. Orosházán kezdték 
meg munkájukat, ahol a Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezetének a házfalát 
kibontva, behatoltak az üzletbe és nagy
mennyiségű árut vittek el. Ugyanazon az 
éjszakán kifosztották Juhászba József rő- 
föskereskedő boltját. A következő éjszaka 
a tótkomlóst postahivatalban jártak. Ez
után Békéscsabán tűntek fel, ahol egy éj
szaka húrom betörést követtek el. Előbb az 
Apolló-mozi irodájába hatoltak be, majd 
kibontották a Nemzeti Hitelintézet ugyan 
ebben az épületben lévő fiókjának az oldal
falát. A harmadik látogatást a Köztisztvise
lők Fogyasztási Szövetkezetében tették, itt 
azonban az éjszaka arra járó Ádám Ist
ván kereskedő megzavarta őket munkájuk
ban, mire a háztetőn keresztül elmenekül
lek. Vasárnapra virradó éjszakán Békés
gyulán jártak a betörők és az itteni ba
kancsgyár raktárából 400 kvadrát bőrt vit
tek cl. Eddigi munkájuk során összesen 
harmincezer pengő értékű árut és pénzt 
zsákmányoltak. Békésmegye egész csendőr
sége és rendőrsége nagyszabású hajtóvadá- 
szalot folytat most a vakmerő betörők után.

-zemere siatkov cn ny. rendőrfeiflgyclo 

nemzetközi Ifvomozo irodala 
IV. Vaccutca 20 Aut. fco—M

E ökelfl, rttszkrét rnegb'zható

Budapest legújabb látványossága. 
A Ferencrendiek templomával szemben, 
a Kossuth Lajos-utca 4. sz. alatti eladási 
helyiségeit a világhírű Maiithner Ödön 
magtermelő és magkereskedelmi rt. az 
állandóan növekvő forgalomra való te
kintetlel újonnan átalakította és lénye
gesen megnagyobbította, hogy a gon
dos, megbízható és gyors kiszolgálás 
menetét teljesen bisztositsa a vevőkö
zönség kényelmére.

— Gépíró-verseny. A Magyar Gyorsírók 
Országos Szövetsége március 30-án gépíró-ver
senyt rendez, amelyen bárki — a saját gépével 
is — részlvehet. Akik versenyezni akarnak je
lentkezzenek irósbnn a Gépirőverseny Rendező
bizottságánál, V., Országliáz, Országgyűlési 
gyorsiroda.

— Férfiszövet maradékok, divnlszövetek, 3 
méteres szövetmaradékok, egy férfiöltönyre 
elegendő, mindennemű hozzávaló bélésekkel 
együtt összesen 35 pengő. László Sándornál, 
Rákóczi-ut 50. Postai rendelések utánvéttel.

HORTOBÁGYIHRÍ
— A „Hls Mást éra Volce“ gramofongyár azt 

a nemes célt tűzte maga elé, hogy a kis ma
gyar nemzet világviszonylatban is elsőrangú 
zenei kiválóságait az uókor számára megörö- 
kiti. E cél megvalósítása érdekében történtek a 
múlt éviién a nagyszabású mngyar lemezsoro
zat első felvéclei. Nem kisebb művészek, mint 
Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő, 
Odry Árpád, Basilides Bária és a magyar zenei 
élet még számos kiválósága léptek a felvevő 
mikrófonja elé, hogy hirdessék nz egész vilá
gon a magyar nemzet kulturfelsőbhségét. Ezek 
n tökéletes reprodukcióban készült lemezek ma 
már mindenütt kaphatók.

viiaghira KerühpdroK, »»rr«npek 
részletre is.

f\f < Th < < íí V!l.,Th«kMv-otM. Keleti p.a. 
l"/V JLj közelében. Árjegyzék Ingyen.

— Emelkedik a konzervfogyasztás. Végre a 
magyar háziasszonyok Is kezdik felismerni, 
hogy mennyi kényelmet és megtaknritást jelent 
szainiikia, ha a fáradságos befőzés helyett 
gyári konzerveket vásárolnak, melyek Ízben és 
lápértékben felülmúlják nz otthon ellett kon
zerveket. A Üőry, Glóbus, Geschwindt, Kecské
méi és Óceán gyárak éppen ezért erősen fel
készüllek a tavaszi szezónra és gondoskodtak 
róln, hogy a fogyasztóközönség mindenütt 
hozzájuthasson kitűnő gyártmányaikhoz.

— Már csak négy napig tart Lukács M. áru 
házóban a világhírű Pioló bőrkesztyüvásár Ne 
mulas'ZH cl senki sem. hogy bőrkesztyűvel 
lássa cl magát, mert ilyen áron ilyen árul soha 
nőm lesz alkalma vásárolni.

— Ukrán ellenforrad? talárok monsíre- 
pöre. Moszkvai jelentés szerint ma ismét 
nagyarányú bünpört tárgyal ezúttal a kar- 
kowi forradalmi bíróság, hogy ítélkezzék az 
ukrán ellenforradalmi mozgalom vezetői 
fölött. Az ukrán intelligencia 45 ismert sze
mélyisége a vádlott, köztük 11 egyetemi ta
nár és két volt miniszter. A bünpör tárgya
lása előreláthatóan három hétig fog tartani. 
.4 vád 21 vádlottra halálbüntetést kér.

— Egy gyúrt képviselő elégtétele. Rosenberg 
Adolf Király-utcai cxtilkcreskedő összekülön
bözött egy tekintélyes külföldi gyár budapesti 
képviselőjével, Havas Andorral. A sérő kifeje
zések miatt Rosenberg bepanaszolta Havast a 
gyárosánál, aki azonban azonosította magát 
itteni képviselőjével és Rosenberg leseiét be
küldte Havasnak. A levél sértő kitételei miatt 
Havas a bírósághoz fordult, amely folyó hó 
5-én dr. Czukor büntető bíró előtt megtartott 
tárgyaláson Rosenberg Adolfot becsületsértés 
miatt 100 pengő pénzbüntetéssel sújtotta.

Ha kevés pénzért 
jól akar ruházkodnl 
keresse fel László La;os férfi- 
ruhaüzletét, Vilmos császár
ul 40, ahol divatos férfiöl
töny vagy felöltő igazi reklám 
vételáron 45.— pengőért ké
szen kapható. Minden darab 
a legtökéletesebb kiállításban 
készült. Nem tömeggyárt- 
mány, hanem szakképzett 
munkások teliesitménye. Aki 
nálam vásárol, meggyőződ
hetik, hogy többet kap, mint 

amit remélt.
— Elgázolt a vonat egy szekeret Nagykani

zsáról jelentik: Balalonszenlgyörgy és Keszt
hely között egy vasúti átjárónál szaladt kocsi
jával Mise József kocsis. Mise a bakon elaludt 
s a lovak a kocsit felvitték a vasúti töltésre. 
Alig haladt néhány métert a kocsi a pálya
testen, amikor feltűnt a soinogyszobi vicinális, 
amely elgázolta a kocsit. Mise József súlyos, 
életveszélyes sérüléseket szenvedett a lovak 
pedig a kocsival együtt elpusztultak. A vizsgá
lat megindult.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagy bodapost-környéld hám. telekre és 
építkezésre, gyorsan és elftnyttaen kaphatja 
hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS
Tisza István (volt Ftirdő-ntca) 10.

— összeszurkáltak egy postatisztviselőt. 
Szegedről jelentik: Fischer Lajos postatiszt
viselőt néhány nappal ezelőtt súlyos szúrt 
sebbel szállították kórházba. Eszméletlensé
géből csak vasárnap tért magához, amikor 
is elmondotta, hogy farsang utolsó éjszaká
ján, bálból hazatérőben, két dominót férfi 
állt elébe és rövid szóváltás után az utcán 
összeszurkálták öt. A rendőrség megindí
totta a nyomozási az utonállók kézrekerité-
sére. I

GROCK
a világ lognagyobb komikusa

MÉG CSAK E HÉTEN!
aROYAL ORFEUM-b.n

Szombat és vasárnap délutáni előadás «!«■« heiysrakkn

— Fölakasztotta magát egy Öreg keres
kedő. Hártner Károly 67 éves kereskedő va
sárnap este a Ferenc-k&rut 43. sz. házban 
levő lakásán a hálószoba fogasára cukor
spárgával fölakasztotta magát. Mire hozam
tartozói észrevették az öngyilkosságot és le
vágták a kőtélről, már halott volt. Az öreg 
kereskedő tizennégy búcsúlevelet irt ismerő
seinek és hozzátartozóinak. A búcsúlevelek
ben megírta, hogy régebbi betegsége és 
anyagi gondjai miatt megy a halálba. A sze
rencsétlen véget ért öreg ur holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

— Elítélték a csabai kórház sikkasztó 
gondnokát. Gyuláról jelentik: A gyulai tör
vényszék Unppdry-tanácsa tegnap vonla fe
lelősségre Balogh Győzőt, a békéscsabai 
közkórház volt gondnokát, akit kétrendbeli 
hivatali sikkasztással vádolnak. A vád sze
rint Balogh egyizben 21 millió koronát, más 
Ízben 865 pengőt sikkasztott A tárgyalás 
során azzal védekezett, hogy a 21 millió 
koronát annakidején a fiókjába tette, ahon
nan valaki ellopta, a 865 pengőről pedig azt 
állítja, hogy ezt a pénzt elvesztette. A bíró
ság egy évi börtönre ítélte Balogh Győzőt, 
aki fellebbezett, de fellebbezést jelentett be 
az ügyész is.

O A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytár
saság közgyűlése az igazgatóságnak eléje ter
jesztett javaslatait egyhangúlag elfogadván, el
határozta, hogy a kimutatott tiszta nyereségből 
1,440.000 pengőt az 1929. évi részvényszelvé
nyeknek 6 pengővel (12%) való beváltására for
dít, mig a fennmaradó 100.245.90 pengő i 
1930. üzletévre vitetik át. Az 1929. évi szelvé
nyek beváltása folyó hő 10-én kezdődik az in
tézet fő és fiókpénztárainál és pedig szelvé
nyemként 4 pengővel. A közgyűlésen a részvé
nyesek nevében dr. Lányi Márton nyug, fő
ispán mondott ax igazgatóság és tisztikar ered
ményes működéséért köszönetét.

O A Magyar Általános Hitelbank igazgató
sága megállapította az 1929. üzletév mérlegét, 
mely 7,496.453.12 pengő tiszta nyereséggel zá
rul. Az igazgatóság elhatározta, hogy a folyó 
hó l9-jktre egybehívott rendes közgyűlés elé 
azt a ja- nslalot fogja terjeszteni, hogy 1929. 
évi osztalék fejében, ugyanúgy mint tavaly, 
részvényenként 5’/s pengő, összesen tehát 4 
millió 554.000 pengő kerüljön kifinetésre. 
továbbá, hogy a rendes tartalékalap növelésére 
800.000 pengő, az értékesük kenési tartalékalap 
erősbitésére 200.000 pengő, a vállalati nyugdíj
pénztár javadalmazására 300.000 pengő, a 
nyugdíjazott alkalmazottak nyugdíjalapja ja
vára 350.000 pengő, tisztviselői jutalmazásokra 
850.000 pengő és az alkalmazottak jóléti alapja 
javadalmazására 50.000 pengő fordittassék. A 
mérlegszámla főbb adatai: az adósok összege 
192.6 millió pengőről 199.1 millió pengőre, a 
váltótárc-a 101.6 millió pengőről 106 5 millió 
pengőre emelkedett. A takarék- és folyószámla
betétek 24.1 millió pengő szaporulatot tüntet
nek fel, mig az egyéb hitelezők összege 21.6 
millió pengővel csökkent. Ehhezképest az in
tézet kezelésére bízott idegen tőkék összege 
1929 december 31-én 346 millió pengőre emel
kedett. A mérlegszámla főösszege az előző évi 
443.9 millió pengővel szemben 457.8 millió 
pengőt mutat, a forgalom a főkönyv egyik ol
dalán az 1928. évi 22.431 millió pengőről 
25.460 millió pengőre emelkedett.

O A Magyar Forgalmi Bank Részvénytársa
ság igazgatósága a báró Madarassy-Beck Mar
cell dr. elnöklete alatt megtartott ülésén meg
állapította az 1929. üzletévről szóló zár
számadást, mely 755.984.19 pengő tiszta nye
reséggel zárul. Az igazgatóság elhatározta, hogy 
az 1930 március 15-én megtartandó közgyűlés
nek javasolni fogja, miszerint részvényenként 
6.50 pengő osztalék fizettessék ki és a rendes 
tartalékba 70.000 pengő, a nyugdijtartalékba 
65.000 pengő, az elismert vállalati nyugdíj
pénztárba pedig 9.748.85 pengő helyeztessék.

O A Magyar-Caeh Iparbank Rt igazgatósága 
megállapította a lefolyt üzletév mérlegét, mely 
megfeleiő tartalékolások után 318.361.37 pengő 
tiszta nyereséggel zárult. Az igazgatóság a 
március 26-ára összehívott közgyűlésnek java
solni fogja, hogy a nyereségből a tavalyi oszta
léknak megfelelően 233.333.50 pengő fizettes
sék ki a részvényeseknek, tartalékokra 50.000 
pengő fordittassék, a fennmaradó 35.027.87 
pengő pedig uj számlára vitessen elő.

O A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytár
saság közgyűlése elhatározta, hogy az 1929. 
évre szóló 83. srámu szelvényei ezév március 
10-től kezdve 3 pengővel váltassanak be. 
Ugyanekkor elhatározta a kögyfllés hogy a 
részvények névértékét a tőketartalékból 20 pen
gőről 30 pengőre emeli fel. A részvényfeliilbé- 
lycgzés és az osztalékkifizetés a Wiener Bank- 
Verein magyarországi fióktelepénél, Budapest, 
V., Nádor-ulcn 4. szám történik.

O Szabóipari kiállítás. A Baross Szövetség 
szabószakoszlálya március 14., 15 és 16. nap
jain a Nemzeti Szalon termeiben (V., Erzsébet 
tér.l szabóipari kiállítást rendez, amelyben a 
kiállítandó férfiruháknak nemcsak szövete, ha
nem az összes hozzávalók (bélés, gomb, cérna, 
stb.) kizárólag a magyar gyáripar és kézmű
ipar állni előállított árukból készülnek. A ki
állítást mórcius 14-én délelőtt Bud János ke
reskedelemügyi miniszter nyitja meg.
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Mi történik a rádió 
óriási jövedelmével?

Igen figyelemreméltó felhívás hangzott el «x 
egyik budapesti napilap hasábjainak nyilvános- 
sígán keresztül vasárnap. A magyar parlament 
egyik illusztris tagja veti fel azt a gondolatot 
amely jó egynéhányuknak agyában megfordult 
már, hogy —

fizessen a rádió!
A magyar posta a statisztikai számítások sze
rint közel

háromszázezer rádlóelöflzetőt 
könyvelhet el, ami annyiszor havi 2 pengő 40 
fillér jövedelmet jelent: olyan óriási Összeg te- 
hőt, amelyért százalékokban ki sem fejezhető 
csekélységé ellenszolgáltatást ad. A magyar 
rádió műsorával szemben ugyanis toronyma- 
gasságban áll az a bevétel, amely érte a posta 
pénztárába befolyik.

Soha olyan nyomorúság, olyan rettenetes 
gazdasági helyzet nem szakadt erre az or
szágra, mint éppen most. Egyenesen tűrhetet
len tehát, hogy akkor, amikor az egész agrár
társadalom eladósodott, amikor a középosztály 
tönkrement és a munkanélküliek tizezrei hiába 
várnak életlehetőséget,

ilyen mammutjövedelmekből a körnek 
semmi haszna ne legyen.

A magyar kincstár Összes jövedelmeit kény
telenek voltunk külföldi kölcsönökért lekötni, 
akkor, amikor itt hallatlanul nagy összegek 
tarfalékoltatnak. El sem képzelhető uyanis, 
hogy a magyar rádió a programjának honorá
riumára a bevétel nagysága mellett számbave- 
befő összeget költsön. Körülbelül tízmillió pen
gőt vesz be a posta a rádión. Ezt az óriási jöve
delmet feltétlenül a köz javára kell kamatoz
tatni ...

— A kormányzó ünneplése. Az újpesti 
ipartestület ifjúsági csoportja vasárnap dél
előtt díszközgyűlést tartott, amelyen a kor
mányzó országosának tizedik évfordulóját 
ünnepelték. Az ünnepélyt XVeigele Sándor 
ipartestületi elnök beszéde nyitotta meg, 
utána az újpesti dalárda hazafias dalokat 
adott elő, majd Farkas István gimnáziumi 
tanár mondott beszedet, amelyben Horthy 
Miklós kormányzásának jelentőségét mél
tatta. Végül Weigele István indítványára el
határozták, hogy a kormányzót feliratban 
fidvözlik.

— As erdőőr sörétje megvakitott egy gyer
meket Súlyos szerencsétlenség történt szom
baton délután a borsodmegyei Tibolddaróc 
községben. Tutinka János 15 éves fiút és 
négy társát erdei kihágáson érte tetten Tar- 
gányi János uradalmi erdőör Amikor a 
gyermekek észrevették az erdőőrt, futásnak 
eredtek. Targányi utánuk sietett és megál
lásra szólította őket fel. A gyerekek azon
ban továbbfutottak. Targányi erre fegyveré
ből riasztó lövéseket adott le. Alig dördült 
el a fegyver, abban a pillanatban Tutinka 
János ijedtében megállóit, hátrafordult és 
ekkor a sörétek a szerencsétlen gyermek 
arcába és fejébe hatollak. Tutinka mindkét 
szemére megvakult. Életvszélyes állapotban 
szállították be a miskolci Erzsébet-közkór- 
házba.

— Még mindig semmi nyoma az eltűnt 
király-utcai cipőkereskedőnek. Ismeretes, 
hogy egy héttel ezelőtt nyomtalanul eltűnt 
lakásáról Iványi Mihály budapesti cipő
kereskedő, akinek 30 esztendő óta van üz
lete Budapesten. Családja a rendőrséghez 
fordult, amely a legerélyesebb nyomozást 
indította meg a felkutatására, mindezideig 
semmi eredménnyel. A rendőrségen mára az 
a feltevés alakult ki, hogy Iványi Mihály 
vagy vidéki rokonaihoz utazott, hogy nyo
masztó anyagi gondjai elintézésére támoga
tást találjon, vagy pedig — öngyilkosságot 
követett el.

- A Segédhivatal! Tisztviselők kongresszusa. 
a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövet
sége vasárnap délelőtt a régi képviselőházban 
nagygyűlést tartott. Trettlna Árpád népjóléti se
gédhivatali igazgató nyitotta meg a gyűlést és 
beszédében a kormányzó érdemelt méltatta. 
Utána Szabó Miklós, a Szövetség főtitkára ter
jesztette elő jelentését, amelyben röviden jelle
mezte az általános gazdasági helyzettel járó ne
hézségeket, amelyek alól a scgédhivatnli tiszt
viselők sem vonhatják ki magukat. Sürgette a 
’'gédhivatall tisztviselők fizetésének rendezését. 
Végül a gyűlést Trettlna elnök kitartásra buz
dító beszéde zárta he.

—- Veszedelmes tűz a Thék Endre-uteéhnn. 
Vasárnap hajnalban a Thék Endrc-utca Ifi. 
számú húz udvarán az. Eri Ferenc-féle kádár
műhelyben, amely egy harminc méter hosszú 
fafészerben van, veszedelmes tűz kelekezetf. A 
gyúlékony anyagok és a fafészer csakhamar 
méteres ióngokkal égtek és a lángnyelvek át
csaptak a szomszédos Gálya-itteni házba Is, 
amelynek udvarán asztalosmii hely van. Nagy 
riadalom támadt a tűz kitörésekor, az egész 
környék rettegett attól, hogy a sok műhely és 
faép ölet a lángok martalékává lesz. A tűzoltók 
nagy készenléttel vonultak ki és aránylag igen 
rövid idő alatt sikerült eloltaniuk a veszedel
mes tüzet, úgyhogy még a Gólya-utcai asztalos
műhelyt is megtudták menteni gyors beavatko
zásukkal. A veszedelmes tűz kelelkczé'ének 
okút és kárösszegei a hétfői lüzvizsgólal alkal
mával állapítják meg.

Agyonszurtajeám csauitoiat
Uáras tragédia agg somogysnagyal községben

Zalaegerszeg, márc. 9
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Véres esemény tartja izgalomban 
a somogyi járásban levő Döbröc község la
kosa; gát: egy jómódú, tekintélyes gazda 
agyonszurta leánya csábítóját.

Takács János döbröci kisgazda nemrégen 
kocsisának alkalmazta Német István 25 éves 
béreslegényt. Takács Jánosnak hónapokkal 
ezelőtt feltűnt, hogy a kocsis udvarol 18 
éves leányának. A gazdag parasztember nem 
jó szemmel nézte a szolgalegény udvarlását 
s néhány nappal ezelőtt,

mikor megdöbbenve arról értesült, 
hogy a kocsis tényleg elcsábította leá
nyát, halálos bosszúra szánta el magát.

Feloszlatjuk a német 
birodalmi gyűlést

A Young-terv körül kiéleződött a helyzet
Berlin, március 9.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) A német belpolitikái válság a mai 
napon ismét kiélesedett. A kormány*  támo
gató pártok vezetői értekezeleiet tartottak. 
amelyen nem sikerült megegyezésre jutni és 
ezért már rövid megbeszélés után abbahagy
ták a megegyezésre irányuló tárgyalásokat.

A centrum és a bátor néppárt képvise
lői hangsúlyozták, hogy a Young-törvé
nyekről való döntésnél tartózkodni fog

nak a szavazástól, 
ha előbb a kormánypártok nem állapodnak 
meg a pénzügyi programmról.

Ezután a demokraták ismételtek meg azt a 
nyilatkozatukat, hogy csatlakoznak a cent
rum és a bajor néppárt eljárásához.

A német néppárt megbízoltai rámutattak 
arra, hogy pártjuk elutasító magatartása a 
birodalmi pénzügyminiszter reformjavasla
tával szemben nem változott.

Az értekezletet ezután megszakították.

—• Bartos János országgyűlési képviselő nyi
latkozata. Bartos János országgyűlési képvi
selő a kővetkezők közlésére kérte a Hétfőt 
Naplót: — A rólam megjelent cikkekkel kap
csolatban arra kérek mindenkit, hogy ne tör
jenek pálcát fölöttem mindaddig, amíg fele
lős fórum elé nem állhatok. Az ügyészség 
mindezideig nem hallgathatott ki. mert men
telmi jogom védett. A mentelmi bizottság ké
résemre kiadott és így felelhetek majd nz el
lenem hangoztatott vádakra. Kijelentem már 
most, hogy a bírósági eljárástól függetlenül 
becsületügyi választmány elé viszem ügyemet 
és ha az nem ment fel,, ugy a legmesszebbmenő 
konzekvenciákat hajlandó vagyok levonni. Ad
dig azonban ne kívánják azt, hogy lemondjak 
a politikai szereplésről, amely mögött húsz 
esztendős becsületes munka áll. Bartos János.

16 pengőért naponta 
telje*  diétái, össze*  laboratóriumi víz*  
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt ■ FASOR SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma királ,vnő-ut fi.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos irányítása mellett 
kétágyas klinikai rendszerű külön szó 

bálbon.
— A bécsi tavaszi vásár megnyitása. Becs

ből jelentik: A különféle érdekeltségek nagy- 
szómu képviselőinek jelenlétében, ma nyitot
ták meg a bécsi tavaszi nemzetközi vásárt, 
amely március Ifiig marad nyitva.

— Az OMKE nagykanizsai csoportja a köz
üzemek ellen. Nagykanizsáról jelentik: Az 
OMKE nagykanizsai csoportja vasárnap tar
totta meg évi közgyűlését. A közgyűlés elha
tározta, hogy memorandumban fogja kérni n 
kormányzottól a hatóságilag támogatott szö
vetkezetek és közüzemek leépítését, valamint a 
szomszédokkal való vómszerzödés mielőbbi 
megkötését.

— Az Országos Sertéskereskedclmi Egyesület 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta ezóvt 
rendes közgyűlését nz Országos Serléskcrcske- 
delml Egyesület. Fciler József elnök megnyitó 
beszédében rámutatott arra, hogy búr a kor
mányzat több intézkedéssel elviselhetőbbé 
Igyekezett tenni a scrléskcreskcdők helyzetét, 
mégis a sertéstenyésztés, hizlnlás és kereske
delem katasztrófáiig helyzetben van. A sertés- 
kereskedelemnek pngy akadályokkal kell meg
küzdenie, amit csak fokoznak rossz külkeres
kedelmi viszonyaink és a világszerte tapasztal
ható gazdasági krízis. A közgyűlés elnöki 
tisztiétől megvált Feiler József elnököt örökös 
tiszteletbeli elnökké választotta meg, az ügy
vezető elnöki tihiís betöltését periig későbbre 
halnizlotta.

— Két koe.M köré került egy munkás. A ke
lenföldi pályaudvaron a tejlcrnkodó közelében 
vasárnap hajnalban Nagy Mihály munkás le 
nkarta kapcsolni nz Országos Tejszövetkezeti 
Központ Bp. 47—529. számú teherautójáról n 
pótkocsit. A mozgó pótkocsi a munkást a gép
kocsihoz szorilolla és Nagy Mihály smIvos 
behö sérülést szenvedett. A mentők a s« I esiilt 
napszámost életveszélyes állapotban a Rókus- 
feóiházbg zzállilotlÁk.

Az istállóból az udvarra hivatta Német Ist
vánt s ott rátámadt:

— Hitvány, gazember! Elcsábítottad leá
nyomat! Ezt a szégyent nem viselem el! 

Megöllek!
A kocsis menekülni akart u feldühödt em

ber elől, de az torkonragadta s hatalmas 
disznóölő kesével leszúrta.

Mikor a kocsis összeesett, a bosszúálló 
parasztgazda még több szúrást ejtett a sze
rencsétlen emberen, majd önmagával akart 
végezni. Ekkor azonban többen előrohan
tak a házból j lefogták a dühöngő embert.

Takács Jánosi a csendőrök a zalaeger
szegi ügyészségre vitték, ahol a vizsgálóbíró 
előzetes letartóztatásba helyezte

Egyelőre nem történt intézkedés a párt
vezérek ujabb megbeszélés ügyében, de az a 
.szándék, hogy

a Young-törvényekről való szavazás 
idejét bélfő délutánról keddre, a har
madik olvasást pedig szerdára halaszt

ják.
Ezzel időt akar nyerni a kormány, hogy 
hétfőn az egyes pártok a maguk kebelében 
ismét megvitassák a helyzetet és végleges 
állásfoglalásra jussanak.

Parlamenti körökben
igen kritikusnak tartják a mostani hely
zetet és egyelőre nincs kilátás a meg

egyezésre.
Ezért igen valószínűnek tartják, hogy

a birodalmi gviiiést feloszlatják és uj 
választá3okat rendelnek el.

A választásoktól azután biztos többséget re
mél a birodalmi kormány a Young-tervezet 
parlamenti megszavazása mellett.

— Kártynparti közben elfogtak egy szélhá
most. Vasárnap este nagy feltűnést keltett a 
közismert erzsébetköruti müvészkávéházban, 
mikor a kártyaszobában az egyik játékasztal 
melleit ülő jólöltözött idősebb férfi mellé oda
lépett egy ur és csöndesen a rőtébe súgta, hogy 
kövesse őt a folyosóra. Ili azután rövidesen ki
derült, hogy miről van szó. Engel Fülöp film
vállalati vezérigazgató figyelmeztetett egy de
tektívet, aki éppen a kávéházban tartózkodott, 
hogy tegnap egy férfi járt nála, aki könyörado- 
niúnyt gyűjtött a külföldön élő zsidó diákok 
számúra. A vezérigazgató 30 pengőt adott és 
legnagyob bmeglcpelésére ma itt a kártyaszo
bában látta az adománygyűjtőt. Nyomban rósz- 
szál sejtett és gyanúsnak tartotta a dolgot. A 
figyelmeztetett delektivfőfeliigyelö most igazo
lásra szóliotta föl a kártyázó embert, aki ott 
nyomban beismerő vallomást lett. Elmondotta, 
hogy valóban ő kapott tegnap Engel vezérigaz
gatóléd 30 pengő’ és ezt a pénzt saját céljára 
fordította. Sonnenfeldet előállították a főkapi
tányságra. ahol a zsebéhői egy gyüjfőiv került 
elő. A gyűjtőin négy oldala sűrűn tele volt írva 
adományozó neveivel Sonnenfeld bevallotta, 
hogy többször a saját részére kért adományo, 
kai, legtöbbször azonban zsidó intézmények 
számára gyűjtött és a pénzt elköltötte. Beis
merő vallomása után őrizetbe vették a szélhá
mos ügynököt, aki a zsidó diákok számára ka
pott könvöradoniánnyal kártyázott a kávéház
ban.

— Elütött a motorkerékpár egy ügyvédet. 
Az Andrássy-ut 50 sz. ház előtt vasárnap 
délben egy óra tájban a Bp. fiö—372. sz. 
motorkerékpár elütötte . dr. Abonyi János 
budapesti ügyvédet. A mentők az ügyvédet, 
aki könnyebben sérült meg, a lakására szál
lították. A hatóságok a vizsgálatot megindí
tották.

Feliratok nélkül 
elejétől vég'g németül 

beszél 
a 

legtökéletesebb 
hangosfilm

mienk ai éjszaka
(Die Nacht gehörl uns . . .)

— Tóba fulladt egy földbirtokos. Nagy
kanizsáról jelentik: Megdöbbentő halálos 
szerencsétlenség érte vasárnap Kovács Ist
ván 72 esztendős nagykanizsai földbirtokost. 
Az idős ur alkonyati időben n birtoka mel
lett egy tó partján sétált. Véletlenül megcsú
szott, beleesett a tóba s még mielőtt bárki a 
segítségére siethetett volna, a hínáron tó vi
zében megfulladt. A tragédia általános rész
vétet keltett.

— A kéményben akasztotta fel magút. Békés
csabáról jelentik: Szokatlan módon vetett véget 
életének özv Kis Mihály né szarvasi asszony. 
Kisné a koDdorosi tanyán levő házában felmá
szott n szabad tűzhely kéményébe és itt fel
akasztotta magát Mire rátaláltak, halott volt.

— Elfogtak egy szélhámos törlik szőnyegke
reskedőt. Szegedről jelentik: A szegedi rendőr
ség letartóztatta vasárnap Resduni Ibrahim tö
rök szőnyegkereskedőt, aki ellen számosán let
tek följelentést, hogy Budapesten bízómén-ha 
vett összesen hatvanezer pengő értékű perzsa
szőnyeget eladta, azonhan azoknak árával nem 
számolt el megbízóinak A budapesti főkapi
tányság óllal l-indott elfogatóparancs alapján 
Szegeden letartóztatták. Hétfőn Budapestre hoz
zák és átadják az ügyészségnek, ltesduni be
ismerő vallomást tett.

— A berlini antifasiszták véresre vertek 
egy rendőrt. Berlini tudósitónk jelenti tele
fonon: Vasárnapra virradó éjszaka Berlin 
egyik külvárosában a kommunisták egyik 
frakciója, az antifasiszták tünttést rendez
tek s megtámadlak egy rendőrt, akit vé
resre verlek. A támadók kiverték a szeren
csétlen rendőr balszemét. A verekedő kom
munistákat eddig nem sikerült kézTckeTi- 
leni, a nyomozás folyik.

— Két évi börtönre ítéltek el egy bestiá
lis tanítót. Néhány hónappal ezelőtt különös 
pletykák terjedtek el Horsány községben 
Gergely Zoltán igazgató-tanítóról. Megindult 
a nyomozás és a leánygyermekek vallomása 
alapján bűnvádi eljárást indítottak az igaz
gató-tanító ellen, aki szombaton került a 
miskolci törvényszék elé. Zárt tárgyaláson 
hallgatták ki a vádlottakat és a tanukat, 
majd a nyilvánosság előtt hirdették ki az 
Ítéletet, amelyben n bíróság szemére melleni 
erőszak büntette miatt két évi börtönre Ítélte 
az igazgató-tanítót.

nou.is (torta:
Arlmand Baru knlkuttai angol kigyótáncosnő. Máry 
& Miit kngycl duett, Lariaac de Boy francia tán
cosnő, Arniandis duett nemet komikus táncospár, 
C.ieister Edlth világbajnok lábujjhcgytáncosnő, 
Kyra & Hoby a legelegánsabb mondainduett, Galan- 

lay nővérek magyar tánckettős.
Műsor 11—2-ig. Nyitva reggel 5-ig.

— A berlini statisztikai hivatal vezetője 
öngyilkos lett. Berlini tudósítónk jelenti te
lefonon: Dr. Richard Lcnz miniszteri osz
tálytanácsos, a berlini statisztikai hivatal 
egyik vezetője, grünervaldi erdőben főbe
lőtte magát s mire rátaláltak, halott volt, 
öngyilkosságát azzal magyarázzák, hogy 
Lcnz dr.-t szabadságolták hivatalából és ez 
keserítette el annyira, hogy megvált az 
ólettől.

— Kisiklott a Slmplon-express. Athénből 
jelentik: A Simplon-exprcss a Termopilék- 
ben kisiklott. Egy ember életét vesztette. Az 
utasok közül senki sem sebesült meg, a ha
lott é.s a sebesültek is a vonat személyzeté
hez tartoznak. A szerencsétlenséget a sínek 
meglazulása okozta. Kir szerint kommunista 
merényletről van szó. A vonatközlekedés 
ezen a vonalon megakadt.
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Saljapin két lányával 
üdülni jön Budapestre

Az egyik budapestkömyéki szanatórium 
Igazgatóságának a tengerentúlról hozott egy 
levelet a mai posta A boríték hátlapján fel
adóként Feodor Saljapin neve volt feltün
tetve. A levelet valóban Saljapin küldte, 
amelyben

bejelenti, hogy két leányával együtt má-

Per kerekedik 
a „Szegény angyalok" körül

Egy orvos hasonló témájú drámát nyújtott be az Uj Színházhoz 
és tiltakozott Gellért darabjának előadása ellen

• •

Nem lép fel Pesten, hanem cukorbaját kezelteti

a „Szegény angyalok**  
újdonságával ismét bebizonyította, 
“ “ t egyetlen helyestörckvésü

Az Uj Szinház 
cirnü _
hogv Budapest < 
avantgárdista színháza. Mihály István pom
pás és nagysikerű „Béla, aki 26 éves" cirnü 
darabja után most Gellért Lajosnak „Sze
gény angyalok" cirnü színmüvét hozta ki, 
amely éppúgy, mint a Mihály-darab, rend
kívül bátor és szókimondó. A „Szegény an
gyalok**  a premieren elhatározó sikert ara
tott, de a premier zavartalan örömét né
hány percre egy váratlan bejelentés zavarta 
meg.

A második felvonás után a színház igaz
gatói irodájában egy ur jelentkezett. Upor 
igazgatót kereste.

— Dr. Lénárt orvos vagyok — mutatko
zott he.

— Tiltakozom a darab előadása ellen, 
mivel ón már két évvel ezelőtt azonos 
témájú darabot nyújtottam be az Uj

Színházhoz.
A „Szegény angyalok" 

magzatelhajtások társadalmi
a

....... .........  problémájáról 
vitázik. Lénárt dr. is erről a témáról irt da
rabot.

tudvalevőén

Az U1 SZÍlHllIZ-ban 
megint nagy smer 

A szegény angyalok
A legnagyobb színházi esemény! Szenzáció!V lágslker

V <» LI’ O V E
vnpv A PÉNZ KOMÉDIÁJA

P»«»r kiállítást Ragyog*'  Tl||*tékl  TSMIetaa olfladíi!

Caoriom Beregi, Dónes, HarzAnyl, Gombaazttgi Kilo, inra! Ida, Szigeti, Jóslta, 
Jávor, DAvid

Kedd ée péntek kivitelével minden este MAGYAR SZÍNHÁZ

Premier után...
SZEGÉNY ANGYALOK. Gellért Lajos uj 

színmüve sokáig várt, amíg színpadot ka
pott. A magzatelhajtás kényes problémája 
ugyanis sokáig nem volt szinpadképes Pes
ten, de ha Gellért Lajos drámáját nézzük, 
megállapíthatjuk, hogy ez a probléma ízlé
ses és morális feltálalásban került a közön
ség e'é. A darab komoly szociálpolitikai és 
orvoselikai problémákat fejteget, ugy hogy 
egyúttal dörgedelmes váditatot ad a falusi 
egyke és a városi szekszuális nyomorúság 
ellen. Gellért Lajos a színész azonban ver
senyre kel az Íróval. A második felvonás 
kuruzsló orvosprofesszora egészen különlc-

I
I

VÍGSZÍNHÁZ
Szombaton, március 15-én 

először
Bém ón llcrl n legnagyobb 

vígjáték*.kere

Grflnfl Hoiel
Puul FrankIrta

Ford tóttá: Fodor l.ászló 
Főszereplők:

Titkos Ilona,
Jla'nai, Hegedűs, Gőth, 
Makl&ry, Gárdonyi, Pelí

mozi

jna közepén Budapestre érkezik, ezúttal 
nem énekelni, hanem üdülni.

Az immár 60 éven felüli énekesen ugyanis 
elhatalmasodott a régi cukorbaja és orvosai 
néhány heti feltétlen nyugalmat ajánlottak 
neki. Saljapin Budapestre gondolt, ahol 
annyi kellemes és szép napokat töltött el és 
itt akarja eltölteni a gyógyulásra szánt időt.

Upor igazgató, akit bár váratlanul ért a 
bejelentés, hamar kész volt a válasszal:

— Megnyugtathatom, amint ön nem tu
dott Gellért Lajos darabjáról, Gellért zeni 
tudott az önéről. Elismerem, hogy a téma 
azonos, de Gellért Lajos ezt a témát ucm 
két évvel ezelőtt, hanem öt évvel ezelőtt 
irta meg és azóta vár ez a darab előadásra.

Az orvos azonban nem nyugodott meg a 
válaszban, hanem minden valószínűség sze
rint

bíróság előtt keresi Igazát.
A siker mindig igazolja a szerzőt és a 

szinigazgatót. Azonban erre az igazolásra öt 
évig nem vágyott egyetlenegy belföldi és 
külföldi színigazgató sem. öt évvel ezelőtt 
küldte ki Gellért Lajos darabját az „Al
berti" nevű berlini színházi ügynöknek, ki 
tréfás levél kíséretében küldte vissza a rend
kívül merész témájú darabot s megjegyezte, 
hogy ennek a darabnak olyan merész az 
irásmodora és felfogása, hogy legalább öt 
év kell ahhoz, bogy a közönség elfogadja, 
íme, véletlenül igaza volt Albertinek, mert 
a „Szegény angya’ok" hosszú pesti vándor 
lása után öt év múlva kapott színházat...

ges és mélyen elgondol! alakítás. Orsolya 
Erzsi hangjának muzsikája szinte egyedül
állóan zeng ebben a szomorú színházi vi
lágban. Öröm őt a színpadon látni és hal
lani. Meggyőzőbb erejű színésznőt ritkán 
láttunk. Toronyi L. Imre erőteljesen és 
rendkívül intelligensen formálta meg sze
repéi. A jó előadás erősségei a finomhangu 
Harsányi Ilona, Váradi Lajos és Gál Dezső 
két kitűnő portréja, valamint Sarlay Imre, 
Crmössy Anikó, Boray Lajos és Gonda 
József.

BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD. Tréfák, ma
gánszámok, egyfelvonásosok csak ezt a célt 
szolgálják, szórakoztatni, kacagtatni. Meg 
kell állapítani, hogy a közönség rendkívül 
sokat és jól mulatott a Bethlen-téri Színpad 
ezidei harmadik miisorán. Természetesen 
ismét Kellér Dezső és Hetényi-Heidelberg 
írták a műsor slágerét, a „Mákvirág**  cirnü 
operettet, amelyben különösen Kemény Olly 
rendkívül tehetséges és kedves primadonna, 
majd Mernie Klári, a Bethlen-téri Színpad 
közönségének kedvence, a mindig jóhu- 
moru Dezsőffi László, a dekoratív Kapossi 
Kató aratott sikert Egy másik kis darabban 
pedig László Lilit és Ormost kell megdi
csérni. A magánszámokban Vidor Ferike, n 
mindig friss és öt’etes Sándor Stefi és Vrr- 
bőczy 11a, aki gyönyörűen énekelt cgv tan
gót aratott sikert. Szentinányi konferán- 
szn nagyon tetszett

Gadl Franciska Sz°ln házban
Holnap, kedden először és egész héten minden este 8 órakor

| xwsíl a !s egere

SZÍNHÁZI napló
T7 asárnap délelőtt 11 órakor fényes ünnepség 
’ színhelye volt a Városi Színház, amelynek 

nézőterét zsúfolásig megtöltötte az előkelő 
közönség. A 32-es emlékmű- és szoborbizottság 
rendezte a díszelőadást Horthy Miklós kor
mányzó tízéves jubileuma alkalmából a Buda
pesten felállítandó 32-et hősi szobor felállítása 
javára. Az ünnepségen megjelentek József fő
herceg, Ferjencsik Ottokár, a honvédség főpa
rancsnoka, a Mária Terézia-rend összes magyar 
lovagjai, Schnetzer Kálmán ezredes, az 1-es 
honvédezred parancsnoka és a főváros társa
dalmi életének számtalan előkelősége. Pontban 
11 órakor érkezett meg Horthy Miklós kor
mányzó nejével, fiával és menyével. A kor
mányzót tlnódi Vargha Sándor tábornok, a 
szoborbizottság elnöke üdvözölte. A zsúfolásig 
megtöltött nézőtér lelkesedéssel és ovációval 
ünnepelte a kormányzói, a prológus, után, ame
lyet Farkas Imre irt és amelyet Tőkés ■ Anna 
adott elő nagy hatással. Ezután lezajlott a fé
nyes müsoru díszelőadás,
p rdekes vendége volt tegnap a Király 

Színháznak. Az egyik páholyból ugyan
is Marischka Búbért, a Theater an der 
Wien igazgatója és sztárszinésze nézte a 
Viktória előadását. Marischka Habért, aki 
a legnagyobb bécsi reviiszinház ura, lekö
tötte előadásra a Viktóriát, amelyet még 
ennek a szezonnak a végén fog bemutatni 
a Theater an der Wien.
A szezónnak kétségtelenül a legnagyobb 

operettsikere „A csúnya lány" amely ál
landóan, az első jubileum után is. táblás 
házak mellett kerül előadásra a Fővárosi 
Művész Színházban. A csúnya lány c siker
szériája, ha szabad ugy mondani, ,.túlélt" 
egy-két színésznőt. .4 múlt héten Szokolay 
Olly, „A csúnya lány" egyik primadonnája 
betegedett meg és helyette beugrásszerüen 
Szilágyi Marcsa vállalta a szerepet, ma pe
dig a darab egyik másik szereplője, flor- 
váthy Elvira jelentett félórával az előadás 
előtt beteget. Volt is nagy látás-futás a 
színházban, mert Horváthy Elvira szerepére 
nem találtak egyelőre alkalmas színésznőt. 
Az első pillanatban Tamássy Líviára, a da
rab másik kedves és tehetséges színésznő
jére gondoltak, de különben az ő szerepére 
sem tudtak volna hirtelen más színésznőt 
találni. Véletlenül az előadás előtt jött je
gyet váltani fíadó Teri. Kabos 
meglátta, szó nélkül levitték az 
felöltöztették, kezébe nyomták a 
és máris küldték a színpadra. A fiatal szí
nésznőnek úgyszólván alig volt ideje egy
szer is elolvasni szerepét, dehát telt ház 
közönsége várta az előadást, igy hősiesen 
beugrott. Volt is sikere!
p héten hoz premiert az Andrássy-uti Szín- 

ház. Eddigi müsorbeosztásáfót eltérően 
műsorénak második felét egy önálló három- 
felvonása*  darab fogja kitölteni, amelynek 
szerzője Fodor László. „A nagyságos asszony 
álmodik" című darab rendkívül pikáns és mu
latságos história. Egy hölgy (Bajor Gizi) Szil
veszter este mulat egy ismeretlen fiatalember
rel és ennek a mulatságnak az emléke kiséri őt 
állandóan álmában. Minden éjjel megjelenik a 
kandallóból egy kéményseprő, akt magához 
öleli a hölgyet. Ez végül egy professzorhoz 
(Somlag Artúr) megy, hogy freudista alapon 
megmagyaráztassa magának az álmot. A pro
fesszor azonban a realitások embere és elhatá
rozza, hogy felkutatja ennek a paciensének az 
orvosságot — a: ismeretlen férfit (Uray Tiva- 

igazgató 
öltözőbe, 
szerepet

A közönség üzeni a közönségnek:
Ez az 

séget és 
még nem láttam.

este élmény volt, mert ennyi kedves- 
ötletességet egy rabban ősszesüritve

Hild Rózsi, 
VI., Paulay Edc-utca 25.

Az együttes minden tagja tökéleteset produ
kál és a lelkes, ünneplő taps valóban megérde
melt volt. A ruhatár azonban nem áll n hely
zet magaslatán. Az előadás utáni tülekedés 
Minden este 
8 érakor A CSUKTA LAKT

a címe a Paramount egyik legnagyobb filmre- 
mekének, amelynek premierje ma este zajlik le 
a Rádius filmszínházban. A négy toll angol szo
kás szerint a gyónók megbélyegzésére ' szolgál. 
Ha valakit, különösképpen egy katonát gyáva
ságon értek, tollat adtak neki, amelyet látha
tóan kellett viselnie. Ez volt a büntetés. Ebből 
az ősrégi angol szokásból fakadt az a lenyű
göző, páratlanul érdekes történet, amelyből 
óriás-filmet csinált Paramount. Egy katona
tisztnek főbe kellett volna magát lőnie bizo
nyos adósságok miatt, de ez inkább az életet 
választja — gyávaságból. Leveti az egyenruhát 
és Szudánba megy szerencsét próbálni. Barátja, 
szülei és menyasszonya átnyújtják neki a négy 
tollat, amely a gyávák gyávájává bélyegzi ' a 
fiatalembert. A volt katona a négy toll erkölcsi 
sólyával terhelten érkezik Szudánba, az ango
lok és a négerek harcának kellős közepébe. 
Harmincezer néger közül itt az angol hadsereg
gel. amelynek nemcsak emberi erőv"!. de a tró- 

dar). Hát ez sikerül is neki. Az Andrássy-stt 
Színház műsorának első felét most is kabaréi 
darabok töltik ki. Egy hosszabb lélegzetű BŐ4 
kefíy-darab, majd ifjabb Békeffinek és Loson, 
czy Dezsőnek operettje. „A legújabb dinaf“t 
kerül színre, amelynek főszerepeit Dobot Anny^ 
Erényi Böske, Abonyi, Kökény Ilona játsszák, 
ff vartin Savéit, a dohány-utcai templom 

egykori főkántorát ünnepelte ma este 
a Zeneakadémiát zsúfolásig megtöltött kö
zönség. Az ősz főkántor világkörüli hang- 
versenykörutjában a Koncert meghívására 
Budapestre is eljött és itt egy sereg gyö
nyörű szép zsidó liturgiái dalt énekelt. A 
közönség áhitatos csendben hallgatta Kvar
tin Savéi eredeti mimikával kisért dalait. 
Wehner Géza orgonamüvész Bach-preludiu- 
mát és Mooz-zur téma variációkkat-t adta 
elő nagy sikerrel. Az estély közönsége me
legen ünnepelte a szereplőket. Ma délelőtt 
a Filharmónikusok főpróbát tartottak 
Dohnányi vezetésével. Sok tapsot kaptak.

* Népszínház Nyugdíjintézet Díszelőadása. 
A Budapesti Népszínház Nyugdíjintézete már
cius 15-én este fél 8 órakor díszelőadást ren
dez a Városi Színházban, amelynek keretében 
a régi Népszínház fénykorának minden jelen
tős epizódját félévén i tik. Szirmai Imre konfe
rál, a hetvenéves Barna Izsó dirigál, Riller Irén 
a Bob-hercegből, Honthy Hanna a Nebántsvi- 
rág-ból, Zilachy Irén a Suhancból, Hegedűs 
Gyula a Kornevillei-i harangok-ból énekel da
lokat, végül Strauss Cigánybáró-ját mulatják 
be kitűnő szereposzlásban.

Csak ázsióval kaptunk 
jegyet Alpár Gittával 
a “Mienkaz éjszaka» 

berlini előadására
Néhány héttel ezelőtt Berlin egyik leg

nagyobb szenzációja a „Dic Nacht gchört 
trns**  című hangos n’émet beszélőfilm volt. A 
Zoo melletti Capitol filmpalotában, Berlin 
egyik legnagyobb és legdrágább filmszínházá
ban játszották ezt a fűmet. Az újságok hasá
bokat cikkeztek a német filmjátszás és film
technika legtökéletesebb produkciójáról, igy 
természetes, hogy mi, akik Berlin újdonságait 
mentünk megnézni, elsősorban a Capiiolba 
akartunk jegyet váltani. Azonban ez nem ment 
könnyen. Alpár Gitta, akivel közösen akartuk 
megnézni a filmet, végre jó tanácsot adott:

— Meg kell próbálni az ázsiótőröknél a 
jegy megszerzését.

Berlinben nem büntetik az ázsiőtöröket, akik 
saját szakállukra és veszélyükre kereskednek' 
a slógerdarabok jegyeivel. Szinte hivatalos iro
dájuk van. Tényleg egy ilyen ázsiótöméi si
került óriási felárral jegyet ' ’
Gittával együtt beülhettünk a Capitol egyik 
páholyába.

Már az első jelenetnél 

szerezni és Alpár

megállapíthattuk, 
hogy nem volt kár a fáradságérti Ennél tökó- 
lelescbb technikájú, jobban érthető, finomabb, 
izgalomban bővelkedőbb. magával ragadóbb 
beszélőnknél még nem láttunk. Szereplői csak
nem teljesen ismeretlenek, ujjak, akiket a 
bcszélőfllm árja vetett felszínre. Egy nagyon 
jól eltöltött, nagyon kellemes este emlékév-e! 
távoztunk a filmszínházból. Ezt a kis emléket 
abból az alkalomból írom le, mert a Kamara 
filmszínház szinte amerikai gyorsasággal meg
szerezte előadásra és „Mienk az éjszaka**  cím
mel műsorára tűzte ezt a filmet. A berlini si
ker után egész bizonyosan jön a budapesti is.

igazán tűrhetetlen. Hát ezen meg lehet segíteni? 
Csendet Simon, 

Baross-utca 77.
„A csúnya lány" egész produkciója remek, de 

az a példátlan ötletesség, amivel a darabot 
befejezik, olyan eredeti, amilyent még külföldi 
revükben sem láttam. Gratulálok!

Szokody József, 
Felsögöd.

Fővárosi 
Művész Szinház

pikus világ minden borzalmával, leselkedő vad
állataival meg kell küzdenie. A szudánl trópi- 
kus flóra minden bujasága, szemet kápráztató 
szépsége, lélekzctelállitó nagyszerűsége bonta
kozik ki ezen a filmen, ahol például nem ke
vesebb, mint 300 majom és ezernél több víziló 
jut a filmszalagra. A gyávának bélyegzett fia
talember végül is hős lesz, megmenti azok 
életét, akik néki a tollat ajándékozták

A négy toll cirnü filmcsodát a „Halállégió**  
rendezője vitte a fii ínszalagra. Ezzel talán min
dent el is mondottunk volna, ha a főszereplők 
sorában nem volnának a legragyogóbb amert- 
kai filmszínészek, igy Clivc Brook, R i- 
c ha r d Arién, Noah Beery és a tündérszép 
Fay Wray. A Rádius második hangosfilmje 
méltó lesz a példátlanul nagy sikert arató At- 
lantichez.____________________________________

A szenzációs márciusi 
Kabarámflsor döntő 

sikert aratom 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD 
Budapestnek vidám színt ad 
Előadások hétköznap fél 6, fél 9, vasárnap 

3, 6 és 9 órakor.
Jegyrendelés d. c. 10 órától J. 443—76.
Heivarak bo fillBrtfi! a pengőin
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Nyílt színpadon 

brutalizálta Endrei Jenő 
amerikai színházigazgató Kosáry 

Emmyt és Király Ernőt
Botrányok sorozata között múlt ki az amerikai magyar- 

egyeUen színháza — Endrei Jenő színigazgató 78.000
dolláros hiánya — Kosáry Einmy a Schubert világtröszt 

angolnyelvü primadonnája lett
Kosáry Emmy amerikai vendégszereplése 

után tegnap este hazaérkezett. Megvan te
hát a mód arra, hogy ellenőrizzük azokat a 
szállongó hireket, amelyek egy rendkívül 
nagyszabású amerikai-magyar színházi bűn
ügyre hívták fel figyelmünket és most már 
autentikusan közölhetjük azt a páratlan 
botránysorozatot, amelynek szenvedő hősei: 
az amerikai magyarság, az amerikai magyar 
színészet, végül pedig Kosáry Emmy és Ki
rály Ernő

Néhány évvel ezelőtt egy Endrei Jenő 
nevű amerikai magyar, aki sokáig egy ván- 
dorszintársulat igazgatója volt, részvényeket 
kezdett kibocsátani a Chicagói Népszínház 
Rt. megalapítására. Az amerikai magyarság, 
amelyet már rengetegszer becsaptak külön
böző akciók során, idegenkedett részvénye
ket jegyezni. Endrei erre cselhez folyamo
dott. Kibérelte Chicago legnagyobb színhá
zát és a következő élelmes propagandát 
űzte: Minden előadáson kiállt a függöny elé 
és a nyilvánosság előtt emelte fel egy-cgy 
színésznek heti gázsiját 10—15 dollárral. A 
félrevezetett közönség erre nyakra-főre je
gyezte a részvényeket és megalakulhatott a 
részvénytársaság. Erre az időre esik, hogy 
Endrei Jenő Budapestre küldte megbízott
ját és itt 10—15 magyar színészt és színész
női lekötött és egy társulatot alakított, 
amelynek primadonnájául Kosáry Emmyt, 
bonvivánjául pedig Király Ernőt szerződ
tette.

A magyar társulat ez év elején Kosáry 
Emmyvel és Király Ernővel az élén megér
kezett Amerikába. Endrei két társulattal 
dolgoztatott Kosárynak és Királynak nz 
egyik társulattal olyan nagy sikerük volt, 
hogy

néhány hónap alatt 76.000 dollárt jöve
delmeztek a vállalatok.

Ebből azonban nagyon keveset kaptak a 
színészek és jóformán semmit Kosáry és 

Király Ernő. Endrei nemcsak hogy nem 
fizette ki a gázsikat, hanem még „meg
őrzésre ő vette át egyes színészek apróbb 
vagyonkáit és ezeket gázsijaikkal együtt ta
karékpénztárként, sajátmagánál kezelte. Mi
kor Király Ernő és Kosáry Emmy ragasz
kodott a gázsi kifizetéséhez, a színigazgató 
Philadelphiában a nyilt színpadon, angol 
újságírók előtt, leírhatatlan kifejezésekkel 
brutalizálta a két miivészt, akik nyomban 
megszakítottak vele minden érintkezést.

Pert indítottak Endrei ellen és a pert 
meg is nyerték,

gázsijuk kifizetésre azonban kerülhetett a 
sor, mert a Chicágói Népszínház az ameri
kai magyaroknak egyetlen dédelgetett kul
túrintézménye csúfosan kimúlt és Endrei 
nyomtalanul eltűnt és magával vitte egyik 
rejtélyes szerelmével együtt az rt. teljes va
gyonát.

Éheznek a kicsalt magyar 
Színészek

Az amerikai világlapok tele voltak Endrei 
színházának csúfos szenzációjával, hiszen az 
angol újságírók világgá kürtölték azt a bot
rányt, amely a philadelphiai színházban zaj
lott le és amelynek majdnem tragikus ál
dozatává lett Kosáry Emmy és Király Ernő. 
Az amerikai világlapok azonban hamarosan 
felismerték Kosáryék hátbatámadását és

lovagiasan a magyar primadonna mellé 
álltak.

így terelődött Kosáry Emmyre az amerikai 
Schubert színház-tröszt figyelme. Ennek a 
trösztnek Amerikában 300 angolnyelvü 
színháza van és ebből 35 magában New- 
yorkban prosperál. A Schubert-cég elnöke 
felkereste Kosáry Emmyt, meghallgatta és 
váratlan ajánlatot tett neki.

Óriási gázsival 10 hónapra színháza 
opcretlpiimadonmijává szerződtette,

A Király Színház büszkesége
a

Viktória
17-én, héttőn 25-ször

PÓnfoUan alnO7Ünl Bajor Gizi, Somlay Arthur, Uray Tivadar felléptévelI tjllluiiDlI ülüSZÜl! Fodor László szenzációs uj vigjátéka:

„A nagyságos asszony álmodik...“
a. Andrássy úti Színház o] műsorában

Kosáry Emmy angol nyelven fog játszani 
Amerikában. Mig azonban Kosáry Emmyt 
Endrei botrányos támadása akaratlanul is 
megsegítette, addig a legnagyobb nyomorba 
jutott a Chicágói Népszínház két színtársu
lata. Ezeknek cgyrésze egy amerikai kisvá
rosban, Toledóban rekedt, ahonnan hiába 
kértek Endreitől segítséget. Az amerikai la
pok szerint Endrei felesége, Pádly Margit 
nevű szinésznő a következő táviratot küldte 
férjének:

„A társulattal együtt én Is éhezem, 
azonnal küldj pénzt, mert Itt pusztu

lunk".
A táviratra azonban nem jött válasz, el

lenben hir jött Ccikágóból, hogy Endreit 
ezidőszerint öt városban várják hatósági 
segédlettel, mert a Csikágói Népszínház füg
gönyének legördülte után tömegesen felje
lentést tettek ellene.

Mit szól a botrányhoz 
Kosáry Emmy?

Vasárnap délelőtt felkerestük pesti laká
sában Kosáry Emmyt, aki frissebb, üdébb, 
mint amerikai útja előtt és egyáltalában 
nem látszik meg rajta, hogy milyen botrá
nyok viselték meg idegeit Amerikában. Mi
kor szóbaboztuk előtte a Pesten szállongó 
híreket és az Amerikából ideérkező lapok 
tudósításait, igy válaszolt:

— Minden szó igaz, amit erről az Endrei
ről imák. Ha eddig nem ment volna tönkre, 
siettetni kellene, hogy elpusztuljon az ame
rikai színházi életből.

Velünk szemben ocsmányul és olyan 
alacsonyan viselkedett, hogy ennek el

mondása nem is méltó hozzám, 
de nem csak rólunk van szó, hanem első
sorban az amerikai magyarokról, akik az 
angol tenger közepén apró kis foltokban fel- 
jesen a magyar színházi kultúra nélkül ma
radtak, elveszítve a színházba vetett hitü
ket és azokról az amerikai magyar, vala
mint Pestről elszerződött színészekről, akik 
Endrei áldozataként a szó sz~ros értelmében 
éheznek és 10—20 centes alamizsnáért ko
pognak az amerikai magyarok ajtaján. Nem 
is szeretek beszélni erről a kellemetlen és 
csúnya dologról, örülök, hogy elfelejtettem,

— Ugy halljuk, hogy a Fővárosi Müvész- 
szinház akarja szerződtetni egy operett el
játszására?

— Igen, nagyon kedvesek voltak, hogy 
gondoltak rám, de — sajnos — nemet kel
lett mondanom amerikai szerződésem miatt. 
Alighogy megjöttem, máris pakolok. Meg
öleltem hozzáintartozóimat és máris roha
nok Amerikába.

Április 15-én ugyanis a Schubert- 
céggel kötött szerződésem értelmében 

Amerikában kell lennem.
Csak szeptemberben lépek fel először, — 
azt még nem tudom, hogy hol — de addig 
is a Schuberték oltalma alatt angolul kell 
tanulnom. Rendkívül előnyös szerződést 
kötöttem, de higyje el, ebben, ha örömöm 
van, nemcsak azért vagyok boldog, hogy 
személy. ,.et érfe ez a szerencse, hanem 
azért, hogy az én személyemmel a magyar 
művészetet érte a kitüntetés.

Endreit, az amerikai magyar turnézást, 
az ekhós autó döcögősét pedig felejtsük el.

Stöb Zoltán.

Ma először

Azonkívül:

Halló, New-York!
Estély a Fifth Avenuen a legnépszerűbb amerikai művészek kSzreműködésével

lDIUSBí
Előadásod 5, negyed 8 és fél 10

-==—------------ - 1 ---------------------------------- ' 1 —---------------------------------------
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros Bécsben aratta első 

tavaszi nemzetközi győzelmét 
Ferencváros—Admira 5:3 (4:2)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tfar.) Nagy érdeklődéssel tekintett Bées egész 
•poritársadalma a Ferencváros szereplése elé. 
A szezon elején a bécsi Wacker budapesti ven
dégjátéka alkalmával — a bécsiek elgondolása 
szerint — sikerült ugyan pillanatnyilag meg
nyirbálni a Ferencváros tekintélyét, azonban 
mindenki tudta, bogv ez a vereség kizárólag a 
tréninghiányra volt visszavezethető. Bées azon
ban ujabb osztrák győzelmet akart látni. Erre 
meg is volt minden reménye, mert hiszen a 
Föld-fehérek még mindig csak Ízelítőt mutat
tak tudásukból itthoni bajnoki meccseiken, ez
zel szemben az Admira ujabb szerzeményeivel 
pompásan feljavította január elseje óta tré- 
ningí>cn lévő csapatát. Az igazat megvallva, mi 
sem vártunk még a Ferencvárostól döntetlen
nél jobb teljesítményt. Annál örvendetesebb nz 
Mztcndő első nemzetközi sikere.

Béca. március 9.
A Botié Warte-pályát mintegy 25.000 főnyi 

közönség töltötte meg. A pályára lépő zöld
fehér csapatot a közönség lelkes ovációban ré- 
szesibe*tle,  de közvetlen utána az Admira le
génységét viszont szűnni nem akaró Hoch- 
ozássnl serkentették győzelemre.

Cejnar prágai biró sípjelére a komplett cm 
patok álltak fel. A Ferencváros nehezen talált 
magára. Az Admira egymás után indította ve
hemens támadásait, amelyek a zöld-fehérek 
védelmét alaposan próbára tették. 4 15. perc
ben Facco lövésével jutott az Admira vezető 
góljához. Majd a 20. percben Schall a kitűnő 
helyzetét ujabb góllal pecsételi meg (0:2). A 
Ferencváros ezután emberfeletti erővel küzd, 
a kitűnő halfsora révén percről percre sike-

• rül az Admira ellenálló képességét csökken-

Dréhr Imre dr. államtitkár Pataky Mihályt 
kérte fel ideiglenesen a szövetségi kapitány 

teendőinek ellátására
Fflldcssy János dr., szövetségi kapitány az el

lene folytatott .sajtókampány visszautasítása 
mellett aít a kérelmet terjesztette az MLSz el
nöksége elé, hogy ügyének kivizsgálására az 
MI.Sz elnökének, Dréhr Imre dr. államtitkár

Cl.l.ÓI-IITI PÁLYA
Vasárnap, március lfrán, délután fél 4 órakor:

Ferencvaros-BocsKay
Elfltte, fél 2 órakor:

IUMi í ni A — V I'MZI’.TI
Mérkőzések az I. llgnbajnoksAgAért.

Futballkrónika egy bajnoki vasárnapról, amelyen 

gyéren hullottak a gólok és mégis 
izgalmakban bővelkedtek a mérkőzések

igazi tavaszi futballidőbcn játszották le 
a vasárnapi ligamérkőzéseket, melyektől csak 
a nemzetközi kötelezettségeit teljesítő Fe
rencváros és a kupamérkőzésre kötelezett 
Bástya maradt távol. E szép, napsütéses baj
noki vasárnapnak csupán egyetlen, de egy
ben aggodalmas szépséghibája volt: 

csapataink gólképtelenaége,
■ mely a magyar-olasz-mérkőzés küszöbén 
valóban fájdalmas jelenség. Aggodalmat kelt 
mindenekelőtt, hogy két vezetőcsnpntunk: 
az Újpest és a Hungária diadalut jóban 
mintha kissé megtorpant volna.

Újpestnek minden erejét meg kellett fe
szítenie, hogy egyetlen góllal legyőzze • 
példátlan lelkesedéssel játszó Nemzetie

ket,
■ kiket a publikum egy tekintélyes része a 
meccs erkölcsi győztesének tartott. Ha száz 
százalékig nem is akceptáljuk ezt az állás
pontot, a nehezen kis ivott győzelem min
denesetre meggondolásra kell, hogy kész

leni. A gyors csatársor egymásután teremti a 
szemkápráztató helyzeteket és a bécsi közön
ség nem győzte tapsolni ■ szép szituációkat. A 
34. percben Toldi kihasználva az Admira kapu 
előtti zűrzavaros helyzetét, szép gólt plasziro- 
zolt (1:2). A 37. percben Takács II. végigdrib- 
lizte az egész bécsi védelmet és menthetetlen 
gólja meghozta a kiegyenlítést (2-2). A Ferenc
város csapata szinte ellenállhatatlanul roha
mozott ezután és offenzivájának a 40. percben 
Kohilt bombájával ujabb eredménye van (3:2). 
Sót Takács II. a 43. percben isinél átjátszotta 
a bécsi védelmet és a negyedik gólt is megsze
rezte (4:2). Franzl kapus hiába vetette m.át.

Szünet utón negyedórán keresztül ismét az 
Admira támadott többet, de a Ferencváros 
halfsora, s a közvetlen védelem is abszolút 
biztosan parírozta a bécsi offenziváí. Ennek el
lenére a 15. percben Schall a bécsiek harmadik 
gólját közvetlenül közelről megszerezte (4:3). 
Ekkor a zöld-fehér együttes ismét nagy fö
lénybe került, s a 39. percben Takács II. révén 
beállilotta a végeredményt (5:3).

A Ferencváros pompás játéka teljes mérték
ben kielégítette a bécsi közönséget és a ma
gyar csapatot a gyönyörű meccs végén lelkes 
ovációban részesítették. A Ferencvárosnak ez. 
volt az. idei legsikerültebb meccse. A csapat 
minden része brillírozott és még az eddig bi
zonytalan közvetlen védelem is kifogástalannak 
bizonyult. Takács 11. válogatott formát játszott 
ki, mellette Túrái, Toldi és a halfsor mindhá
rom tagja elsőrendű volt. Ax Admira együttesé
ben a közvetlen védelem volt a legjobb, a csa
társorban pedig Schall és Stoiber mutatott jó 
formát. A prágai Cejnar hibátlanul vezette a 

nak elnöklete alatt zsűri küldessék lei Kifeje
zésre juttatta továbbá ama óhaját, hogy a 
zsűri vizsgálatának befejezéséig mentsék fel 
szövetségi kapitányi tisztségének ellátása alól, 
s országos érdekre való tekintettel a tisztség 
ellátására helyettest bízzanak meg.

IJréhr Imre dr. elnök Földes? János dr. elő
terjesztett kérelmének helyt adott és egv zsűrit 
delegált a vizsgálat megejlésére. A zsűri tagjai 
Lingauer Albin országgyűlési képviselő, n 
BLASz elnöke, Tibor Lajos, az MLSz társel
nöke. A vizsgálat tartamára és annak dönté
séig

az országos szövetségi kapitányi tisztség 
teendőinek ellátására Pataki Mihályt, a 

PLASz kapitányát kért fel.

lesse a gondos újpesti vezérkart, mint aho
gyan

■ Hungária pécsi döntetlenjének h meg 
vannak a maga tanulságai.

Egyelőre a Ferencváros fényes bécsi győzel
mével vigasztaljuk magunkat.

A Harminchármasok méltó felelet adtak a 
kételkedőknek.

A szegedi győzelem után jött ■ debreceni 
■Iker

és ezzel elhallgattntták a 33-asok azokat, akik a 
szerencse játékának tulajdonították a fekete-fe
hérek sikereit.

A Hungária—Pécs-Baranya-mérkőzésen kívül 
döntetlenül végződött még az Attila—Kispest és 
a Somogy—III. kerület-mérkőzés, figyelmezteté
sül arra, hogy a csatártehetségek felkutatása és 
kiképzése elodázhatatlan feladat.

A BAJNOKI TABELLA ÁLLÁSA:
1. . 14 49:18 25
2. Ferencváros . . 13 48:13 22
3. Hungária . « . 13 35:19 18
4 Budai ..11" « • 14 24:17 15
5. Bocskay . . . 15 28:20 15
ft. III. kér. FC . . 15 22:20 15
7. Bástva . . . 15 32:35 14
8. Kispest . . ■ . 15 13:22 14
9. Pécs-Baranya . 15 17:35 11

10 Attila . . . . 15 14:25 9
11. Somogy . • ■ . 15 18:38 9
12. Nemzeti . . . 15 11:33 8

Kompóti és Németh sérülése egy drága 
pontiába került a bajnokcsapatnak 

Pécs-Baranya—Hungária 2:2 (2:0)
Pécs, március 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A pécsieket egyáltalában nem hangolta le 
az Újpesttől szenvedett féltucatos vereség. Min
den lehetőt elkövettek, hogy a Hungária ellen 
megállják a helyüket, ami teljes mértékben si
került is. ötezer főnyi közönség jelenlétében 
hatalmas és szép küzdelmet nyújtott a mérkő
zés, amely döntetlenül végződött. A döntetlen 
eredmény kivívásáért Halast illeti az elismerés. 
Kívüle lírebsz, Kovács, Kautzky és Darvas tűnt 
ki. A pécsi csatársor nem a szép, hanem a hasz
nos játékra fektette a súlyt. A Hungária stílus 
és technika tekintetében felülmúlta ellenfelét, 
Csatárai azonban a kapu előtt mindent tulkom- 
hinálnak. Súlyosbította a helyzetet, hogy Kom
póti a zelső félidőben megsérült. Haver nem 
tudta a szárnyakat összefogni és igy az nem is 
lehetett eredményes. Hirzer, Bihámy és Ticska 
kitünően játszott, de a kék-fehérek együttesé
ben Nagy bizonyult n legjobbnak.

Vóltakozó já’ék, erős iram jellemezte az első 
negyed órát. A 10. percben Kompóti sérülten ki
állt. A Pécs-Baranya offenzivája percről-percre 
erősebb.

Kautzky Teszlert szöktette, aki Kocsis mel
lett elhúzva, mintegy 10 méjerről védhetet- 
lcn aarkoa góllal megszerezte a pécsieknek 

a vezetést (1:0).
A Hungária csatárai sok jó helyzetet hagytak 
kiaknázatlanul. A 27. percben Ilungária-komcr. 
A 33. percben Kautzky—Halas—Kovács a labda 
útja. A jobbszélső beadása nagv kavarodást te
remtett a Hungária kapuja elölt, majd

a labda a pécsi Kocsishoz kerül, aki a ve
tődő Németh mellett ujabb gólt szerzett 

(M).
Németh kapus a nagy tumultusban megsérül és 
a félidő végéig Barátky állt a kapuba. Szünet 
után Teszler sérült meg, s öt percig játékon kí
vül volt. A Hungária fokozta az iramot, de a 
Pécs-Baranya védelme, élén Krebsszcl, sorban 
sikerrel paríroztak. A 23. percben

Sebes labdájával Hirzer lefutott, beadását 
Bihámv az ötös vonalon kapta és védhetet- 

leaöl a hálóba helyezte (2:1).
Pécs-Baranya két kornert nem tudott értékesí
teni ezután, majd Darvas jó helyzetből kapu 
mellé plaszirozott. A 32. percben taccsdobás 
után Hirzerhcz került a labda, aki befelé kanya
rodott vele s

az eléje futó Szülik kapnst h ktdrlbllzve. 
az üres kapuba kiegyenlít (2:2).

A Hungária a mérkőzés hátralévő részében is 
fölényben volt, de a kitűnő Pécs-Baranya-védc- 
lom megakadályozta a további gólszerzést.

A jó vidéki levegőt csak 
a Harminchármasok 

bírják
Budai 33-as—Bocskay'3:2 (3:1) 

Debrecen, március 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Tehát se pénz, se —■ pont. . Azaz hogy 
pontok. Mert a Bocskay, követvén a nagyok 
példáját, megvette a pályaválasztói jogot a 
Budai 33-astól. Ami magábanvéve nem olyan 
nagy baj. Hanem, hogy a tetemes summa mel
lett még a két pontot is elvette a Bocskaytól. . 
az már semmiképpen sem szép dolog s a ven
dégjoggal való jelentős visszaélést jelenti.

Pedig az a 4000 ember, aki fölkereste a mér
kőzés színhelyét, a Bocskay pályáraléptekor 
feltörő tapsvihar tanuságlételc szerint egyólta 
Iában nem vereséget ment szemlélni. De ki 
hitte volna, hogy vereség lesz a játék vége? 
Vereség, mégpedig első a tavaszi fordulóban . .

Már az első percekben látszott, hogy a Boc.s- 
kuynak valahogy nem ugy magy a játék, mint 
kellene. Kapkodtak ide-oda, aminek azután az 
lelt a vége, hogy a Budai kél szélsőjo egyre- 
másra vezette a támadásokat

A 14. percben azután Stelner kiugrott ■ két 
Bocskay-hálvéd között m 11 méterről szép 

magas gólt lőtt (1:0).
Dermedt ijedtség lett úrrá a nézőkön Hát 

még, ha tudták volna, hogy mi következik ez
után? Mert Lantos szenzációs védéseivel min
den lövést ártatlanná telt, amit kapujára küld
tek ■ Bocskay-csatárok. Ezzel szemben a 30. 
percben Sztancsik átment Keviczkyn és Mol
náron.

beadását Stelner ■ ö-osnn kapta s laposan
■ második gólt lőtte (2:0).

A Bocskay elkeseredett támadásokkal felelt 
a gólra s 8 perc múlva sikerült is szépíteni az 
eredményen. Igaz, hogv csak 11-csből, dohát., 
gól, gól.

A kiszökő Vinciét ugyanis Löwynek sike
rűit felvágnia s a megítélt 11-eat Molnár 

góllá értékesítette (2:1).
Nem sokkal rá Markos iveit beadása a ka

puim c^ett, de a biró a kapus akadályoztatása

címén nem adta meg a gólt Lett is erre fütty, 
de mekkora!

Ezzel szemben az utolsóelőtti percben Szlan- 
csik lefutott, beadására Budai a 16-osig kifu
tott — á la Franzl — lábbal való védése azon
ban nem járt eredménnyel, mert

a labda Sehuster elé perdült, aki habozás 
nélkül kapura lőtt. Hiába futott azután 
Budai kétségbeesetten vissza, a labda hálót 

ért. (3:1).

Amit szabad Franzlnak, azt nem szabad 
Budainak.

Szünet után a Bocskay döntő fölénybe ke
rült. Különösen Markos volt szenzációs

s a 15. perchen kömére érintés nélkül ju
tott a hálóba (3:2).

De hiába támadott ezután a Bocskay, Lantos 
szemkápráztató védésein minden meghiúsult. 
Oda lett a pénz s oda lettek a pontok is...

Kaposvár is elvitt egy 
pontot a Nagyszombat

utcából
III. kerület FC—Somogy 1:1 (1:1)

A váratlanul feljavult Somogy néhány meleg 
percet szerzett a mérkőzésen a III. kerület hí
veinek s bár végeredményben a játéknak meg
felelően alakult ki az eredmény, nem sok kel
lett volna, hogy a lelkesen játszó vidéki csa
pat győztesen hagyja el a pályát.

Voltak a játéknak olyan periódusai, ami
kor szinte egyedül ■ Somogy látszott a 

pályán
a a kapkodó kerületi védelem mellett igazán 
csak a szerencse, meg a somogyi csatárok gól
képtelensége mentette meg a III. kerület ka
puját a góltól. Fölényük azonban nem tudott 
állandósulni s igy a III. kerület is sűrűn táma
dott, ami változatossá, érdekessé tette a játé
kot

anélkül azonban, hogy cnak pillanatra Is 
felölemelkedett volna az átlag-nívón.

A Somogy legjobb embere a eenterhalf. So
mogyi volt. Kívüle a csatársorban Jakube,’ a 
védelemben pedig a veterán Blum vált ki.

A III. kerület rossz napot „fogott ki", külö
nösen a csatársor. Játékukra jellemző, hogy a 
mérkőzés végén szinte egyedül Blum tartotta 
sakkban őket. A halfsor ellen nem eshet szó, 
bár a játék vége felé a védelemmel együtt 
kissé visszaesett. Drössler, Steiner és Király 
volt jó.

A mérkőzést Dán bombalövése vezette be, 
amit a Blum hibájából kiszökő Fröhlich vi- 
szonzolt. A játék már ekkor változatos, élénk 
volt s szinte pillanatonként zugiak a lövések 
egyik vagy másik kapura.

A 28. percben Király beadását Fröhlich 
Drösslerhez juttatta, a szélső kicselezte • 
ráfutó Győrfyt és a beálló védelem mellett 

a balsarokba lőtt (1:0).

Több, hozzánx ITT VÍl < ttVíil VHTU*a  a rádió eWflaetéöt nyugta szelvényének beküldése alapián rádió
érkezett kérdésre JL JL JL w JKW. S soknak juttatott — a kivételes propaganda engedményre jogosító —

Ti yf-ÍSKAH BÁRIUMCSÓ
utalványom csak 19 3 0 ánrllia 1 g érvéi vésőt. E Határ dón túl a kedvezményt aa nos rrár nem ad aljuk meg 
Olvassa et a rúd ó előfizetési nyugtán lévő feltételeinket d..—nu ■ aia— a • n. ... —• iEgyesQlt Izzólámpa és villamossági Rt , Újpest. 4.
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kelyiele. de a O-oaon kilépte . |,blMI * So ' 
aoroialoa límkdk.ei a róüaa vx^én hoaták nji 
■^eredményi. Feétér kiütés.,! védett egy

a labdát Somogyi élesen beadta a a t-oaou 
<Hó Dán a jobbsarokba tejelte (Isi).

A második félidő Somogy támadással kez
dődött s Jakul>e kél hatalmas lövéssel veszé
lyeztetett, de sikertelenül. A III. kerület is ve
hetett néhány támadást, de vagy csak a hát
védekig jöttek el, vagy Kutasi védte. Az utolsó 
percekben a III. kerület egészen visszaesett, de 
Dán veszélyes 16 méteres szabadrúgása kapu 
fölé került.

A Nemzetiek tüzes lendülete csaknem megakasz
totta útjában a bajnokság felé törő Újpestet

Újpest—Nemzeti 1:0 (1:0)
Ha maguisk edé teasrük a bajnoki táblázatot, 

akkor az első pillanatra érthetetlennek tűnik 
fel a küzdelmeket távolról szemlélő sportem
ber előtt az a lázas érdeklődés, amely a baj
nokság előkelő listavezetőjének a sereghajtó
val vivott küzdelmét megelőzte. A nagy érdek
lődés azonban nyomban érthetővé válik, ha 
meggondoljuk, hogy

a Millenáris-pályán élethalálharc volt ké
szülőben.

«icrik oldalon a bajnoki pálmáért a legna
gyobb kilátásokkal harcoló és ennek érdekében 
még a legsúlyosabb anyagi áldozatokat sem 
sajnáló újpesti csapat, amott pedig a megsem
misülés veszélyével, erős akarattal szemben
álló Nemzeti készült fel a legnagyobb csatára. 
Nagy meccset játszottak tehát a nagymultu 
Millenáris-pályán és

ebből a küzdelemből as újpesti fufballgé- 
pezet került ki győztesként, 

még pedig a legminimálisabb gólkülönbséggel.
AJlapitauk meg mindjárt elöljáróban, hogy a 

•agy újpesti csapat — ha mindjárt nem is elé
gítette ki híveit — megérdemelte a győzelmet. 
Megérdemelte pedig azért, mert teljeadtménye 
Inkább magában foglalta a futball süliemét, 
mint ellenfeléé és technikai húzásai is finomab
bak és akciódusabbak voltak.

E megállapítás után — anélkül, hogy babé
rokat akarnánk tépdesni, — nyugodtan leszö
gezhetjük azt is, hogy az újpesti csapat nagy 
csalódást keltett. A védelem és a fedezetsor ez
úttal is biztos volt a dolgában, de a csatársor 
abszolút gyönge játékot produkált és ezzel 
már fel is borulhatott volna az újpestiek min
den számítása, ha a balszerencsével küzdő 
Nemzetiek egy-egy akcióját esetleg siker ki
tért.

A csatársor... ez volt a félelmetesnek várt 
újpestiek gyönge pontja. Hasztalan kapta a

1:0
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A mérkőzést eldöntő egyetlen gólt Fogl Hl. szál 
fürge Spitz a 6-osról a léc alá küldi a labdát,

A Nemzetieket nem törte le a balsiker. A 
játék hullámzó éa változatos. A ,11. félidő ele
jén nagy fölénybe került Újpest, de a Nemze
tiek is aktivitásban nfaradtak. Wéber kiszökik 
és az őt szerelni akaró Foglt kicselezve, lö
vésre emeli a labdát, amikor a határbiró in
tésére a biró ofíszájdot jelez. A védelem meg
áll, de a labda közben már hálót is ér. (Súlyo
san tévedett a határbiró! Wéber a labda mö-

adrugása ivriten száll Auer felé: gyors fejes, • 
zzel egykori egyesületét két ponttól üti el.

gőtt volt, tehát nem állhatott lesben.) Auer
ezután megsérült és néhány percre kiállt. A 
38. percben Hossó a tizenhatosán belül elgán
csolta Auert, miért tizenegyes járt. Ám P Szabó 
büntető rugósát Gallina komerre mentette. 
Sloffián is megsérült és ezután a játék kímélet
lenné váll A mérkőzés vállozatos játékkal ért 
véget.

* komerariny 7:4 volt ■ N-nietl Javéra.

E®Y TÉMA VAS CSAK PESTFA: 
VAU ORCHIDEÁK:

Még egy hétig jAtR.xa > KJ W Kg HgflB
HOYALAPOLLÓ

Gyarapodnak az Attila 
pontjai

Attila—Kispest lil (0:0)
Miskolc, márc. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának fefe/on/efen- 
tété.) Páratlanul izgalmas mérkőzést vivott a 
két csapat, amely végül la majdnem botrányba 
fulladt.

Aa egész mérkőzés durvaságokkal volt tar
kítva

s Opatát már az első percekben kivitték fejsé
rüléssel, majd Miskolci sérült meg, végül Dénes 
szorult hosszas élesztgetésre a játék végén. E 
durva játék eredménye lőtt ezután Purczeldnek 
a TI. félidő 30. percében történt kiállítása.

Kispest kezdte a játékot, de hamarosan az 
Attila lendült támadásba s Dénesnek percen- 
kint akadt dolga. A gyors, változatos játék 
eredménye azonban mindössze két-két korner, 
amelyet mindkét csapat kihasználatlanul ha
gyott

A második félidőt is komerekkel kezdték, 
melyet a 8. percben Miskolci sérülése okozott, 
kisebbfajta izgalmat. Két percre rá a tiz ember
rel játszó Attila ellen egy tipikus öngól révén 
a Kispest szerezte meg a vezetést,

Senkey II. beadására Szemző kifutott, 
Kutlk azonban ezt nem vette észre s hátra
adott labdája Így az üres kapuba jutott.

(llM
Maszlonka visszatérte után nyílt erővel támadt 
azt Attila, de eredményt csak a 38. percben tu
dott elérni.

Kutlk félpályáról rágott szabadrúgását 
Pimpi szép fejessel továbbította a kapuba.

(1:1.)

csatársor a pompás labdákat, hiába vonultatta 
fel minduntalan a fedezetsor a csatárokat az 
ellenifél kapuja ellen, az erélytelenség éa az 
energiátlanság megölte és csirájában fojtotta 
meg az újpesti akciókat.

De tanulsága is volt ennek a meccsnek. A 
Nemzetiek oly sokszor megcsodált lekesedése 
ezúttal, e sorsdöntő percekben is teljes pompá
jában csillogott. Bámulatos eréllycl vetette 
magát a csapat a küzdelembe, elejétől végig 
bírták a tempót és ami talán leginkább elis- 
merésreméltó: az öt csatár még az elveszettnek 
látszott labdákra is bátran és gondolkodás nél
kül startolt. A kieséstől való félelem megsok
szorozta a csapat erejét és még akkor sem tört 
le, amikor egy határbirói tévedésen a bukás 
elkerülhetetlennek látszott. Itt már azon a 
ponton állott a Nemzeti, hogy megmenthet 
esetleg egy drága pontot, amely esetleg a baj
noki finisben fordíthatta volna a helyes irányba 
a Nemueti szekerét.

Senki sem csodálkozott volna, ha a meccs 
döntetlenül végződött volna.

A Nemzeti tehát elveszítette aat a játszmát. 
Most tehát minden attól függ, hogy miként 
tudja a csapat a vasárnap mutatott lelkesedést 
jövőre átmenteni.

Mind a két csapat elfogódottan kezdett, de a 
fekete-fehérek támadásai csakhamar életet 
vittek a játékba. Az első komért Ströck haj
totta végre. De a következő percekben már 
csak a szerencse hárította el Újpest kapujától 
a veszélyt. Megindultak az újpesti rohamok, 
amelyeket sikerrel parírozott a Nemzetlek vé
delme. A döntést jelentő gól a 35. percben kö
vetkezett be:

Fog! József szabadrúgását Auer Spltzhez 
továbbította és az újpesti balösszekötő léc 

alá küldte a labdát.

Bonnkay Gábor biró allén néhányan jogosu
latlanul tüntettek. Korrekt és szakértő biró. 
Döntő hibát csak a halárbirája csinált.

A Bástya kiverte a Vasast 
a Magyar Kupából 
Bástya—Vasas 6:1 (4.1)

Szeged, március 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A Bástya könnyen vette a Magyar Kupa 
mérkőzését, amennyiben erősen tartalékos csa
patot állított porondra. Ennek ellenére csak
nem az egész mérkőzés folyamán a mezőny 
ura volt. A Vasas szerezte meg Slanzl révén a 
vezetést a 10. percben (0:1). Majd a 15. perc
ben Stemler 25 méterről lőtt szép gólja ki
egyenlítéshez juttatta a szegedieket (1:1). A 25. 
percben Kitti komere után Wahl szerezte meg 
a vezetést (2:1). Majd három perc múlva 
Varga komerét Stemler fejelte a hálóba (3:1). A 
31. percben Wahl—Koronyi passzjátéka után 
utóbbi fejesgólt szerez (4 :1).

A második félidő erős Vasas-támadásokkal 
kezdődött, de a szegedi védelem helyt állt. A 
10. percben Stemler lövése kapufát érve, az el
lenkező sarokba pattant (5:1). A 22. percben 
Varga az egész Bástya-védelmet kidriblizve, 
Stemlerhez passzol, aki beállította a végered
ményt (6:1). Ezután a Bástya mintha leféke
zett volna, mert a Vasas fölénybe kerüli, de 
csatárainak akcióit nem kisérte szerencse.

Az amatőrfrontról
A kiesésre álló csapatok mindig veszélyesek 

— ezt a saját bőrén tapasztalta vasárnap az 
FTC. A másik kél vezető ezzel szemben biztos 
győzelmet aratott: a BSE 6:0-ra, a Törekvés 
pedig 3:0-ra győzvén. Általában nagyon gól
képeseknek bizonyultak a csapatok s mint 
érdekességet említjük meg, hogy

egyetlen mérkőzés sem végződött döntet
lenül!

Az eredmények egyébként a következők: 
BEAC—Fér. Vasutas 5:1 (0:0); BSE—BTC 6:0 
(3:0); Törekvés—MTK 3:0 (1:0); III. kerület 
TVE—33 FC 2:0 (OK)); Testvériség— FTC 2:1 
(1:0; Postás—Pestújhelyi SC 6K) (4:0);
BSzKRT—UTE 3:2.

A bajnoki tabella
éle most igy áU:

1. BSE . . , . 45:15 25 pont
2. Törekién . . 32:13 26 .,
3. BEAC . . . 39:30 20 ,.
4. FTC . . . 34:31 20 .
5. F. Vasutas . . 41:30 19 „

A vidéken:
Debrecen: DKASE—DMTE 5:2 (2:0). Gól

lövök- Hevesi 2, Ökrös 2, Magyar, illetve 
Srikszai; DVSC—DEAC 3.2 (1:0). Góllövők: 
Pálinkás 2, Juhász, illetve Moldván és Málnási.

Győr: ETO—DAC 6:0 (4:0). Góllövők: Nagy 
2, Farkas, Kovács III., Pclkó, Kanyarek; SzTC 
—Györsziget 4:2 (2:0) Góllövők: Rhomoda, 
Kofencs, Kübcll, Twondy, illetve Horváth és 
Németh; KSE—II. kér 3:3 (3:1). Góllövők:, 
Báli, Varga, Valesz, illetve Németh, Andorka 
6s Juhász.

Horthy kormányzó 
is megtekintette a fedett 
tenniszpályabajnokságok 

döntő küzdelmeit
Az Iparcsarnok termeiben tartották meg teg

nap Magyarország fedett tennlszpálya-bajnok- 
ságainak döntő mérkőzéseit. Ez alkalommal 
Horthy kormányzó is megjeleni a nézőteret 
zsúfolásig megtöltő előkelő közönség élén. Az 
eredmények a következők:

Férfi egyes. Bajnok: Krepuska, 2. Gabrovitz. 
Női egges. Bajnok: Baumgarten Magda, 2. 
Paksyné. Férfi páros. Bajnok: Krepuska— 
Bánó-pár. 2. Gabrovitz—Péteri-pár. Vegyespá
ros. Bajnok: Dömer, Baumgarten-pár. 2. Bánó, 
Paksyné-pár.

A férfiegyes kizárásos versenyt Bánó György 
nyerte.

KÜLFÖLDI DP0BTDDPL0
Spanyolország vagy Németország kap meghívást 
az eddigi öt résztvevő mellett az Európa-kupa- 

mérközéseken való részvételre
A legközelebbi konierencia Budapesten, április 13-án

Trieazl, már. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Ar Európai Kupa és a Középeurópoi 
Kupa bizottságnliwk ülésére összegyűlt a ma
gyar, az osztrák, az olasz, a svájci és a cseh
szlovák labdarugószövetség valamennyi dele
gátusa. Az értekezletet a Savoyn-szálloda kü
löntermében tartották meg. A Középeurópai 
Kupa-konferencia tárgysororatának előadója 
Meisl Húg óvolt, aki beszámolt az elmúlt év
ben kifejteti munka eredményéről Majd meg
ejtették a tisztikar etévl választását » követ
kezőképpen: Elnök: dr. Gerö (Bécs). alelnökök: 
Flschcr Mór (Budapest) és Mauro (Róma). Ve
zértitkár: Meisl Hugó (Bécs). Pénztáros: Tscha- 
ckert (Prága). Az intézőbizottság székhelye to
vábbra is Bécs marad. A KÖzépcurópal Kupa 
legközelebbi ülését április 13-án tartják meg 
Budapesten.

Ezután gyűlt össze
aa Európai Kupa bizottsága

amely elhatározta, hogy
1930-ban csak as esetben tartják meg a
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»His Mastsr’s Voice«
magyar Jemezu'donságai

Otthonában hallhatja 
Hubay Jenő, Bartók Béla, Dohnányi Ernő, 
Odry*Árpád,  Nagy Endre, Budapesti Ka
marazenekar, Basilides Mária, Nagy Mar
git, Relle Gabriella, Palló Imre Csóka 
Béla, Cselényl .József, Szedő Miklós, Sá- 
rossy Mihály, Békeffy VokAI kvarté t,
2. honvédgya'ogez ed, nagyváradi Bura 

Sándor, Kóczé Antal felvételeit
Lemezenként P 6.SO tői kaphatók.

Ihe Gf«i» comp. LM.
Budapest, IV., Kristóf-tér 3. és minden 
jobb szaküzletben, hérjen árjegyzéket!

Elmaradt az uszószövet- 
ség közgyűlése

A közgyűlés uj határnapja: 
március 30-ika

Vasárnap délelőttre volt kitűzve a Magyar 
Úszó Szövetség rendes évi közgyűlése. Az egye
sületek deleálusai teljes számban megjelen
tek. de a közgyűlést mégsem lehetett megtar
tani. A Drechsler-palotában egybegyült köa- 
gyíllési delegátusokat azonban Homonnay Ti
vadar dr. elnök fesztelen meglwszélésre hívta 
össze As közölte velük, hogy az évi rendes köz
gyűlést az alapszabályok keretein belül már
cius H0-ára halasztotta el az elnökség, amely 
az elhalasztás okait a következőkben jelölte 
meg:

A vasárnapra kitűzött közgyűlés előfeltétele 
az volt, hogy a fedett uszoda munkálatai — 
tekintettel az előkészítésnek az egybohivós idő
pontjában megállapítható előrehaladott stá
diumára — március elején már tényleg meg
indulnak és ez a közgyűlés az elmúlt esztendő 
folyamán elért páratlan sport beli sikerekről 
való megemlékezésen kívül méltó módon álla
pítja meg annak az elgondolásnak a megvaló
sulását, amely a magyar uszósport egész tör
ténetében a legnagyobb jelentőségű és nemzet
higiéniai szempontból a jövőre is döntő kiha
tással bir. Ennek átérzése bírta rá Homonnay 
elnököt azor. két év óta fennálló elhatározá
sára, hogy a fedett uszoda megvalósításához 
állását kösse.

Kifejezésre juttatta az elnökség azon egy
hangú, változatlan, szilárd meggyőződését, 
hogy

• fedett uszoda munkálatainak megkezdé
sét immáron csak inkább formális jellegű 
és lényegükben már eleve elintézett admi

nisztratív Intézkedések késleltetik.
Az elnökség ezen bürokratikus lassúságot bár 
sajnálatosnak tartja, miután na a közvélemény
ben bizonyos idegességet idézett elö, ezzel 
szemben megállapítja, hogy Klebelsberg Kuno 
gróf kultuszminiszter, aki a magyar sport 
iránti teltreké.sz pártfogásának annyi tanujelét 
adta és a nevéhez fűződő uszoda kérdését oly 
lelkesedéssel tette magáévá, az uszodaépitö bi
zottság határozatának, ratifikálását és a mun
kálatok kiadását — a kultuszminisztériumnak 
a M. T. I -bán megjelent tegnapi hivatalos köz
leménye értelmében — csak attól teszi függősé, 
hogy a székesfőváros tanácsa az uszodaalapttó 
szerződés fenlemlitett stiláris módosításait f- 
hó 13-án tartandó ülésén jóváhagyja.

Az elnökség nevében adott felvilágosítás 
után az egybegyűltek Homonnay Tivadar elnö
köt élénk ovációban részesítették.

F

knpamérkőséseket, ha a résztvevő öt állam 
egyike aem vesz részt a montevldeól világ
bajnokság küzdelmeiben. Az 1931-ra évben 
azonban feltétlenül megrendezik sz 
Európa-Kupn-mérkőzéseket, amelyre Spa
nyolországot vagy Németországot hívják 

meg hatodik résztvevőként.
A bizottság tudomásul vette, hogy a magyar
olasz mérkőzést május 11-én tarják meg Buda
pesten, ugyanez alkalommal lesz az intéző
bizottság zAróűlésr is, amelyen a győztes csa
patban az érmeket is ki fogják osztani.

Az értekezleten megjeleni nz urtiguay-i lab- 
darugőszövetség megbízottja (lőerő is, aki elő
adta, hogy az. uruguayi szövetség mindent el
követ, hogy megnyerje a középcurópnl államo
kat a monlevideói világbajnokságon való rész
vételre. Meisl Hugó Ausztria nevében elutasító 
választ adóit. Fodor Henrik dr. Magyarország 
részvételei kilátásba helyezte az esetben, ha 
honorálják az anyagi feltételeket. Csehszlová
kia ugyanilyen értelemben nyilatkozott Tscha- 
ckert utján, mig Svájc képviselője kijelentette, 
hogy semmi szín alatt sem vesznek részt.
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Olaszország nevél>en Feretti megígérte, hogy a 
kérelmet közvetíteni fogja az olasz szövetség 
elnökéhez, Arpinatilioz. A választ két hét lefor
gása alatt ígérte meg.

Az értekezlet résztvevői a kettős konferencia 
alán dhzcbéden vetlek részt, majd délután 
megtekintették az 1:0 arányban végződött FC 
Bologna—FC Triestina mérkőzést.

A külföld vasárnapi 
sportszenzációi:

Németoraeág válogatott kerékpárosad 
Svájcban.

Basel: Németország éa Svájc válogatott ke
rékpárosainak vasárnapi mérkőzése 6:6 arány
ban, döntetlenül végződött.

Uj francia hölgyiiszó-vllágrekord.
Párizs: A Club de Nalalion tegnapi versenyén 

Tvonne Godard a 100 méteres hölgy gyors
úszásban 1:17.2 mp-cs idejével uj francia re
kordot állított fel. A régi rekordot ugyancsak 
ő tnrtolta 1:17.8 mp-el. 2. Salgado kisasszony 
lett 1:18.2 mp-el.

Tarts Németországban.
Párizs: Jean Taris április hónapjában Stutt

gartban úszik a heschlachi fedettuszoda 50 mé
teres medencéjében.

Bárány 100-on : 1 perc.
Párizs: A Club de Nalalion vasárnapi verse

nyén Bárány István 1 perc alatt győzött a száz 
méteren Steiner ellen.

Ralph Rooae kétkezes snlydobó-világrekordja 
a múlté.

Frankfurt: A vasárnap Frankfurtban meg 
tartott fedett atlétikai miiingen Hirschfeld 28 
méter 30 centiméterre jnvitotta az 1913-ban el
hunyt amerikai Ralph Roose kétkezes suly- 
dobó világrekordját. Hirschfeld jobbkezes do
bása 15 méter 56 centiméter volt.

SchafTer Alfréd meggyógyul.
A Berlinijén trénereskedö volt sokszoros ma

gyar válogatott SchníTer Alfréd, mint ismeretes, 
aulyos vakbéloperáción ment keresztül a közel
múltban. Ax operáció kitünően sikerült és 
Srhafíer Alfréd szombaton teljesen gyógyultan 
elhagyta a kórházat. Vasárnap már a Spárta - 
Heria-mérkőzést is végignézte.

A német szövetségi serleg elöntője 
és a külföldi labdarúgás egyéb 

vasárnapi érdekességei
Németország:

Altona: F.szaknéinetország—Berlin válogatott 
labdarugómérkőzés 2:0 (1:0). Mintegy 20.000 
főnyi közönség elölt folyt le a német szövetségi 
serleg döntője. Berlin csapata a bajnok Hertha 
válogatottjai nélkül állt fel, mert a Hertha 
ugyanakkor Prágában a Spartával játszott. Az 
északnémet válogatott mindvégig döntő fölény
ben volt. Góljait pár perccel az első félidő vége 
előtt Sommer és a második félidő 20. percében 
Horn rúgta.

Berlin: Unión Obschwde—Wacker 3:4, Mi
nerva—Preussen 6:3. — Barátságos mérkőzések: 
Béri SV 92—Gulsmuts Dresden 2:1, Spandauer 
SV—Vicloria 3:3, Béri. Kiekers— Bewag 1:4, 
Halley Conc.—Unión Potsdam 2:5.

Délnémet bajnoki mérkőzések: Az első helye
sellek körmérkőzése: Fintracht—FK Pirmasens 
7:2, Waldhof—Frcuburger FC 7:1, Wormatia 
Worms—Spiclvercinigung Fűrth 2:1, Bayem 
München VfB Stuttgart 5:0.

Északnyugaton a vigaszdijért: Phönix Lud- 
wigshafen—VfL Neckarau 2:1. FSV Frankfurt-*-  
Sporlfreunde Snnrbrücken 2:3, FV Snarbriicken 
— Roth-Weiss Frankfurt 2:0, FV Wiesbaden— 
VfL Neuisenburg 6:1.

Délkeleten a vigaszdijért: Karlsruher FV—
I. FC Nümbcrg 1:1, John Rcgensburg—VfR 
H< iibron 0:2, München 60—ASV Nümbcrg 3A

Barátságot mérkőzés: Borussia Neunkirchen 
►-VfR Mannheim 0:2

Nyugatnémet bajnoki eredmények: Schalke 
b4 -Ilüsten 09 4:1, Hoomberger SV—VfB Biele- 
feld 4:1, VfL Benrnth—SC 03 Kassel 5:2.

Rajnai kerület: Siilz 07—Mühlheimer SV 6:3, 
A1 emannia Aachen—VfR Köln 2:2, Borussia! 
Sí M—Gladbach 3:0.

Kőzépnémct bajnokság: Dresdner SC—VfL 
Bitlerfeld 3:0.

Keletszászország: S. V. 06—VfB 03 Dresden 
1:2.

Északnyugatszázsország: Wacker — Sport
freunde Mnrkranstfidt 5:3.

Kötépstószország: Preussen Teutonja Chcm- 
Bilz 7:4.

Nyugatszászország: SC 02—Zvrickau-Mat.
Chemnitz 2:6.

Délkeletnémet bajnokság: Az első helyezettek 
körmérkőzése: SC 08 Bresiau—Preussen Zaborze 
13, Beuthen 09 Sportfreunde Bresiau 8:1. 
Vi.-toria Forsl- FV 98 Codbuss 3:1.

A második helyezettek körmérkőzése: Preus- 
•en Glogau Preussen Schweidnitz 3:1, STC 
Görlitz— VfB Liegnilz 1:1.

Svájc:
Blue Stars—Grnsshoppers 0:0, Young Bois— 

Concordia 0:1, Aarnu—Old Bois Basel 1:4, FC 
Basel—Nordstcrn 1:3, Servellto—Canlonal 8:0, 
Cbaux de Fonds - Eloile 1:2, I.ausanne—Urania 
Cenf 0:0, Freibourg—Carouge 3:0.

Franciaország:
UR Dünnkirchen—Amiens AC 1:2, CA Pnris— 

Rasinf Club Paris 1:3. FC Sete—SO Monpellier 
4 1 Slade RapliAel Ol. Marseille 0-1

Belgium:
Reer Sehol—Stand. LiltlHi 32, Rác. Brüsszel 

—-FC Antwerpen 0 0 Unión St. Gilloise—Li-

STBROrUOP
enite' 10 4 f-s ?-«-!

■I . • • • "rii< ■ . «'• br'nirkne*.  

ersche 2:4, Rác. Maiinea—C*  Brügge 1:2, : FC 
Brügge—FC Malinea 3:3.

Ausztria:
Bées: I. liga: Vienna—Rapid 2:1 (0:0). —

Ausztria—Hertha á:l (2:1), WAC—Wacker 0:0, 
FAC—Nichalson 3:1 (1:1).

Románia:
Koloaavár: KMSC—KAC l*  (1:0), Univerri- 

tatea—Haggibor 7:1 (4:1).
Nagyvárad: NAC—Nagyszalontai SC 3:2 (1:1).
Temesvár: Bánátul—TAC 2:0, Kadima—Poly- 

tcchnika 3:2 (3:2), Kinizsi—UDR 3:2 (0:2).
Arad: ATE—Vojinca 2:0 (0:0), Tricolor—AAC 

2:1 (1:1). Meglepetés! Glória—Hakoah 5:1
(1:1), Olympia-~CFR Siméria 5:4 (1:0).

Bukarest: Juventus—Tricolor (Ploesti) 5:1 
(1:1), Vénus—Unírea, Tricolor 1:1 (1:1).

Jugoszlávia:
Becskerek: Obilics—Radnicki 4:0 (2:0), Voj- 

vodina—Borac 1:0 (0:0).
Belgrád: Jugoslnvia—BUSK 7:0 (3:0).
Szabadka: BSK (Belgrád)—SAND 4:3 (2:1), 

Zcntai AK—Ferrum 2:1 (0:1).

Pillér György nyerte meg 
a Tiszti Vívó Club kardversenyét

A Tiszti Vivő Club versenyének küzdelmeit 
vasárnap este fejezték be a Tiszti Kaszinó vívó
termében. Ezúttal a kardverseny került sorra, 
amelynek eredményei a következők:

Győztes Pillér György MAC 7 győzelemmel,
2. Nagy Ernő MAC 6 győzelemmel. 3. Rády 
József MAC 5 győzelemmel. 4. Gerevich Aladár 
4 győzelemmel.

Az összetett verseny a következőképpen vég

Vasárnapi sporthírek
X Nlcls Bukh Budapesten. A Testnevelési 

Főiskola meghívására Niels Bukh dán főisko
lai igazgató és 14 tanítványa április 12-én és 
13-án a Zeneakadémia nagytermében mozgásos 
gimnasztikái bemutató tart.

X A IL liga vezető csapatai győriek vasár
nap. A II. liga vezető csapata, a Sabaria, va
sárnap Soroksáron játszotta le bajnoki mér
kőzését s a kisméretű, homokos soroksári pá
lyán csak nehéz küzdelem utón szerezte meg a 
győzelmet. Eredmény: Sabaria—Soroksár 3:2 
(3:1). Góllövők: Iglódv (2), Kása, illetve 
Hackspac.her és Izsépey. .—; A VAC-nnk már 
sokkal könnyebb dolga volt a Merkúrral szem
ben s győzött is fölényesen 5:0 (2:0) arány
ban. A másik két mérkőzés közül a Rákos
palota 3:1 (2:0) arányban győzött a Teréz
város ellen, inig a Megyer 0:0 arányban dön
tetlenül mérkőzött a Kossuthtal.

X Budapest levente birkózóbajnokságal. Va
sárnap rendezték meg Budapest levente bir- 
kóróbajnokságait. Az uj leventebajnokok: Lég- 
suly: Balogh (VIII. kér.). — Pehelysúly: Kol- 
lay (VI. kér.). — Könnyűmig: Fehér (IX. 
kér.). — Kisközépsuly: Federspiel (VIII. kér.). 
— Nagyközépsuly: Matúra (VIII. kér.). — 
Nehézsúly: Kamarás (VIII. kér.). — Pontver
senyben első a VIII. kér. 45 ponttal.

X A Törekvés országos ifjúsági birkózóver
senye. Szépszámú résztvevővel rendezte meg a 
Törekvés ifjúsági birkózó versenyét a követ
kező eredményekkel: Pehelysúly; 1. Németh 
éMTE). — Könnyüsuly: 1. Kovács (Testvéri
ég). — Kisközépsuly: 1. Tornán (UTE). — 

Nagvközépsuly: 1. Bodolay (FTC). — Nehéz
súly: 1. Magyar (MTE).

X A Vasas nyerte a Bcmáth vándordíjas 
mezei futóversenyt. Vasárnap délelőtt rendezte 
meg vándordijas mezei futóversenyét a Vasas 
és mint előrelátható volt, ismét a rendező- 
egyesület gvőzött. Eredmény; Csapatban: 1. 
Vasas 84 pont, 2. MTE 107 pont, 3. MTK 136 
pont, 4. DAC 193 pont. — Egyénileg: 1. 
Balogh (Vasas) 31:19.2 mp.

X Salamandrr SC—Altér SC 2:1 (2:0). — 
Salamander II.—Flesch és Fischer 1:3 (0:1).

_____ I, 6 S P O RT____
Egy megvadult ló csaknem 

tömeges balesetet idézett elő 
a vasárnapi ügetőversenyen

Bár a jólsikerült nevezések alapján népesebb 
mezőnyöket várt a közönség, érdekes verse
nyekkel folyt le az ügető megnyitó mitingjé- 
jiek második napja. A favoritok nem jól visel
ték magukat s közölök csak Keringő és Gjer- 
dan váltották valóra a hozzájuk fűzött remé
nyeket

Igen súlyosnak látszó és tömeges szerencsét
lenséggel fenyegető baleset történt a harmadik 
futamban. Mindjárt az első körben a kijárati 
fordulónál Picoto (Wiesner) * és Vétek (Mar- 
schall) sulkyjai összeakadtak *s  az összeütközés 
következtében Marschall

kleam • sulkyból.
Vétek hajtó nélkül maradva, 

megvadult és szédítő Irammal sznladl bele 
a versenyző mezőnybe.

Ugy látszott, liogv előbb Keringöt borítja fel, 
majd Mikulás ll-ő‘ fenyegette, végül pedig a 
vezető Palit is ulólérte, amelyet, hogy a bal
esetet elkerülje, hajtójának fel kellett tartani. 
Vétek igy az élre kerülve, tovább folytatta vad 
száguldozását, legalább nyolcszor futotta körül 
a kilométeres pályát, közben kocsiját dara
bokra lört« és csak akkor sikerült megfékezni-

mikor teljesen kimerült. Előbb azonban komi
kus jelenetek fűszerezték a balesetet, mert a 
megvadult Vétek-eí megfékezni akaró lovas
rendőrök hiába erőlködtek, nem bírták ulól- 
émi, majd az egyik rendőr kivont karddal 
akarta megfélemlíteni, de Vétek nem sokat tö
rődött sem a kivont karddal, sem a rendőri te
kintéllyel s végül is a rendőrnek kellett félre- 
tigrania előle, ügy az izgalomtól, mint a kémi
kus jelenetektől megkímélhette volna az igaz
gatóság a közönségei, ha lefúvatta volna a ver
senyt.

A részletes eredmény a következő:
7. futam. 1. Gyarmati ménes Aladár (2’/i) 

Kovács II. 2. Lenni'lás (4) Marék. 3. Charlston 
(2 reá) Maszár F 1. m.: Excellcnz, Ottó, Mi- 
liko, Szertelen. Tót. 10:61, .6, 23, 13. Olasz: 
48. — 77. futam. 1. Boltlik J. báró Kedves (4) 
Bernrieder. 2. Ebadta (3) Wiesner. I. m.:

szám ' ndelő vér és nrmibete 
nek részére Ezüst Sál 
'zrsnn-oltii*  Rend, les 
cge*»  nnp. HákiJrzt út 3t 
I I RAkussal eremben

Zombori Hajdúk (Eszék)—Zombori Sport
4:1 (1:0).

Csehszlovákia:
Prága: SK Slavia—SK Kladno 2:1 (1:1), — 

Bohemians—Vicloria Ziskov 2:1 (0:1), Cechie 
Carontintal—Teplitzer FC 4:3 (2:0).

Pozsony: A csehországi—magyar kerület vá
logatott labdarugómérkőzés eredménye 3:0 
(2.O). Biró: Kanhauser (Bées). A cseh csapat 
góljii Priboj (16. p.), Bulla (24. p.) éa Priboj 
(II félidő 16. p.) lőtte.

A prágai Sparta Berlnbm.
Bérűn: Sparta (Prága)—Hertha BSC 4:0 

(2.O). 30.000 néző. Biró: Birlem. A cseh csapat 
teljes klasszissal volt jobb eienfelénél, a német 
bajnokcsapatnál, amely csak az első negyedórá
ban tudta a mérkőzést nyílttá tenni. A félidő 
közepe felé Lehmann megsérült s a berliniek 
ettől kezdve tíz emberrel játszottak. A Sparta a 
második félidőben erős, emberre menő játékot 
folytatott, amelyre egyáltalában nem volt szük
sége, mert anélkül is győzött volna. A Sparta 
góljait Carvan, Kolenaly, Kostyalek és Cerveny 
rúgta.

ződött:
1. Pillér György MAC 7 ponttal, (epéeben 

4-ik, tőrben 2-ik, kardban 1-ső.
2. Rády József, MAC 9 ponttal (2—4—3).
3. Nagy Ernő, MAC 10 ponttal (7—1—2).
4. Kalnitzky Gusztáv, Tiszti VC 20 ponttal 

(6—6—8).
A pompás küzdelmeket nagyszámú, előkelő 

közönség nézte végig.

X Krasaner Kató, az egykori hölgy hátuszó- 
bajnok és rekornénk március 15-én tartja első 
hangversenyét a Zeneművészeti Főiskola ka
maratermében. A hangverseny iránt, főként 
sportkörökben, nagy az érdeklődés.

X Vigyázat, mert szigorú a főkapitány ke
rékpáros rendeleté. A közelmúltban jelent meg 
a belügyminiszter uj közlekedési szabályrende
lete, melynek értelmében minden kerékpározó
nál arcképes személyazonossági igazolványnak 
kell lennie A belügyminisztérium utasátotta a 
közlekedési rendőrhatóságokat, hogy a Magyar 
Kerékpáros Szövetség által tagjai, részére kiál
lított arcképes igazolványt személyazonossági 
igazolványként fogadjanak el az egész ország 
területén. Az MKSz figyelmezteti azokat a ke
rékpározóikat .akiknek személyazonossági iga
zolványuk még nincs, hogy azt mielőbb váltsák 
ki, mert a közlekedési hatóságok a kerékpáros 
forgalom növekedésével fokozottabb szigorral 
fogják a kerékpározókat ellenőrizni. Az arc
képes tagsági igazolványok a szövetség titkári 
hivatalában (Millenáris Sporttelep, Szabó Jó
zsef-utca 3.) hétköznaponként délelőtt 9—12-ig. 
délután 3—7 óráig, vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10—12 óráig válthatók ki. Az igazolvá
nyok kiállításához fénykép éa bejelentő lap 
szükséges.

X VIvőverseny Debrecenben. Debrecenből 
jelentik: A debreceni rendőrkerület Sátoralja
újhely, Diósgyőr és Miskolc rendőrvivóinak 
részvételével vasárnap rendezte meg versenyét, 
amely a kővetkező eredménnyel zárult: 1 
Urbancsik rendőrfelügyelő (Debrecen). 2. Bo 
ross rendőrfelügyelő (Debrecen). 3. Szabó 
rendőrkapitány (Debrecen).

X Mezei verseny Miskolcon. Miskolcról je
lentik: Igen csekély érdeklődés mellett rendezte 
meg az MVSC mezei futóversenyét. Mindössze 
13 vállalkozó akadt nz 5 kilométeres távra, s 
a versenyt Puhl (MVSC) nyerte 16:27.4 mp 
nTntt. 2. Farkas (MVSC). 3. Kollár (DSC). - 
Csapatban; 1. MVSC.

X Délmagyarország tőrvlvó csapatbajnoksá
gát a Csabai AK nyerte 9:7 arányban. — Má 
sodik a Szegedi VE, 3. KISOK (Szeged). A 
kardcsapatbajnokságot 9:6 arányban a Szegedi 
VE nyerte, 2. CsAK, 3. KEAC.

Hanna M., Segíts, Emden, Bosalina. To<. 10:73, 
30, 77. .Olasz: 68. —s- 7 . futam. 1. Steinitz M. 
Keringi (l‘/i rrá) Ma. ir E. 2. Pali (2) M«- 
szár J. I. m.: Mikulás II, Pioolo, Vétek. Tót. 
10:16, 13, 16. Olasz: 32. — ÍV. futam. 1. Majkai 
istálló Brutus (3) Maszár J. 2. Mimosa (pari), 
Maszár F. I. m.: Bcssie, Pilgor, Sámson, Cyk- 
lon. Tót. 10:17, 22, 22. Olasz: 54. — V. futam. 
1. Körmendi ménes Adriennt (2%) Sütő. 2. 
Eion (1*A)  Wiemer. I. m.: Epos, Uranak, An- 
gelica, Grimbua. Tót. 10:30, 22, 20. Olasz: AL 
— VI. futam. 1. Deák S. Gjerdan (1% reá) Ma
izár F. 2. Iwa (2) Wieaner. I. m.: Daisy, Ingei 
borg. Csalfa. ToL 10:19, 14, 18. Olasz 33.

AUT4Í NAPLÓ
)( Gyertyadeffekteket elhárít „Wing-OiI* 4 

fc.l.sőolaj a benzinben. Megemészti az égési ma
radványokat és igy megakdályozza a gyújtó
gyertyák elkormozódását és olajosodását. Csök
kenti nz üzemhőmmérsékletet és igy elhárítja 
az át izzásokat és gyertyaátütéseket.

)( A Királyi Magyar Automobil Club va
sárnap délelőtt kellemes mozielőadásban ré
szesítene .! ! lub tagjait éa a meghívott vendé
gek előkelő sorút. A K mara-moziban mutat
ták be az elmúlt év. automobil- és motor
kerékpárversenyeiről készült szép és helyen
ként izgalmas mozifelvételoket.

MEGERESZTI AZ ÉGÉSI LERAKÓDÁST. 
Kapható minden azaközletben

)( Meglehetősen nagy as érdeklődés a május 
16-án lefutásra kerülő megbízhatósági turaut 
iránt, amelyet tudvalévőén a TTC rendez, most 
már hagyományos gyakorlattal és hozzáértéssel. 
Nevezési határidő március 11.

)( Az olaszok Ismét Budapestre kívánnak 
jönni tutótura keretében. A Király Olasz Auto
mobil Klub már hivatalosan h lépéseket tett, 
hogy a Budapestre tervezett turairtjukat, mo
lyét május havában kivánnaik lebonyolítani ná
lunk is előkészítsék. Eddig mintegy 150 olasz 
automobiliista jelentkezett a magyar torára.

)( A magyarországi karosszérlagyáronok ipa
ruk és gazdasági érdekeik megvédésére tömö
rülnek. A vezető cégek elhatározták, hogy meg
alapítják a „Magyar Karosszériagyárak Orszá
gos Szövetségét". Az uj egyesülés, ugy a gazda
sági piacon, mint a hatóságok előtt remél jogos 
érdeket ápolni. De elhatározták azt is, hogy a 
szövetség erejével praktikus módon propaganr 
dát szerveznek a fejlődő magyar karossszéria- 
ipar hazai piacon való elismertetéséért. Ava
tott irányítás mellett, helyes propagandával  ̂
valóban fokozni tudja majd eddigi életképessé
güket.

Félévig várt a fizetésére 
— 1 óra aiatt ellopták tőle

Römner István fővárosi tisztviselő tegnap 
tett a főkapitányságon ismeretlen tettesek el
len feljelentést, akik kétezer pengőt elloptak 
tőle.

Römner előadta panaszában, hogy tegnap 
felvette félévre visszamenőleg ■ flzetéséL

Az esti órákban egy vendéglőben vacsorázott, 
majd onnan ismét egy másik vendéglőbe tért 
be. Ezután még több helyen megfordult, s

késő éjszaka egy budai kávéházba került.
Itt, a néger jazz muzsikája mellett mulatott s 
közben megismerkedett egy szomszéd asztalnál 
ülő társasággal. A társaság tagjai meginvitál
ták az asztalukhoz, ahol vidám hangulatban 
mulattak együtt tovább. Egy óra múlva, haji 
naltájban fizetett a tárcájából, amelyben két
ezer pengő volt, ezután elbúcsúzott uj ismerő
seitől. Hazafelémenet megint elővette a tárcáját 

és rémülten vette észre, hogy a félé*!  fize
tése eltűnt

A kellemetlenfii végződő kellemes éjszakán el
tűnt kétezer pengő ügyében megindult a nyo
mozás.

— Ghnndit letartóztatják? Londonból je
lentik: A lázitásért letartóztatott Patelt, 
Ghandi tanítványát most szállították be az 
Achmed abbadi fogházba. A menet útközben 
megállott Ghandi iskolája előtt, ahol a köl
tőtől azzal bucsuzolt el tanítványa, hogy 
nemsokára Ghandi is követni fogja őt. Bom
ba yi jelentések szerint az angol hatóságok 
el vannak szánva arra, hogy ha Ghandi 
zarándokutjain lázitó beszédeket tart, őt is 
letartóztatják.

— Megnyílt a Vlgyáző-kőnyvtárak kiállítása. 
A Magyar Bibliophik Társaság a Magyar Tudo
mányos Akadémia engedelmével kiállítást ren
dezett Vigyászó Sándor könyvtárának ősnyom
tatványaiból és ritkaságaiból. A kiállítási va
sárnap délelőtt nyitották meg az Iparművészeti 
Múzeumban. A kiállítás naponként 9-töl dél
után '/t2óráig tekintethető meg.

— Mészárosmesterek az adóanomáliák ellen. 
A Mészárosok Ipartestülete vasárnap délelőtt 
tartotta ezévi közgyűléséi az ipartestület helyi
ségében. Kollár Gábor elnök megnyitójában az 
iparosság nehéz helyzetére mutatott rá és egy
ben bejelentette, hogy ez iparosságot az adó
kivetések terén sérelmek érték és ezért felter
jesztéssel fordultak a Pénzügy igazgatósághoz. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy a munkaképte
lenné vált mészárosmesterek számára szeretet
otthont létesítenek.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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