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Öngyilkos lett Cukor Kálmánná 
Rosenberg Mariska, a Magyar-Fiatművek 
igazgatójának ragyogó szépségű felesége 
Az előkelő, ismert lipótvárosi urlasszony veronállal 
megmérgezte magát a Fáik Miksa uccal lakásán — 
Néhai Rosenberg Gyula országgyűlési képviselő 

unokájának tragédiája
A lipótvárosi érdekes öngyilkos

sági kísérlet. foglalkoztatja. Egy 
patrícius családból való, közismert 
lipótvárosi úriasszony, a régi or
szággyűlés volt tagjának unokája,

akart megválni életétől, 
szándékát azonban nem sikerült 
valóra váltania és most a Grün- 
w-ald szanatóriumban heveri ki sö
tét elhatározásának következmé
nyeit.

Cukor Kúknán feleségéről van 
szó, akinek Rosenberg Mariska a 
leánykori neve. A feltűnő szépségű 
úriasszony a volt országgyűlés is
mert tagjának, a gazdag és poli
tikai befolyásáról ismert Rosenberg 
Gyula képviselőnek unokája- A 
Lipótváros társadalmának egyik 
ismert tagjához. Cukor Kálmánhoz 
ment feleségiil, aki maga is gazdag 
ember hívében áll és a közgazda
sági életben tevékenykedik. Leg
utóbb a Lancia budapesti vezér
képviselője volt, ezt az állását 
azonban otthagyta és most a Ma
gyar Fiat-Mavek egyik igazgatója 
és mint okleveles mérnök, a javító
műhely vezetője.

A Fáik Miksa uccában laknak, 
ahol fényesen berendezett lakásuk
ban népes és előkelő estéket szok
tak adni- A jobb lipótvárosi társa
ságok állandó résztvevői. Ezért kel
tett nagy feltűnést Budapest pénz
arisztokráciájának negyedében a 
bekövetkezett öngyilkossági kísér
let, amelynek szenvedő szereplője a 
csinos Cukor Kálmánná, Rosenberg 
Mariska, akinek öngyilkosságát 
társadalmi pozíciójára való tekin
tettel mindenütt a legnagyobb disz
krécióval kezelték.

Az elmúlt, hét szerdáján éjjel 11 
óra tájban Cukor Kálmánnól hir
telen rosszallót fogta el Fáik Miksa 
uccui lakásán. A szobalány vette 
észre, hogy úrnője

halottsápadtau fekszik ágyában, 
habzik a szája, a feje lehunyni- 

Jik és erősen zihál a melle.
Odasietett hozzá, fejét vissza
helyezte u párnára és élesztgetni 
‘ izdte asszonyát. Hiábavaló volt

azonban minden kísérlete, nem 
tudta magáhoztéríteni. Erre átsza
ladt a szomszéd szobába, f'elköl- 
tötte Cukort és közölte vele fele
sége rosszullétét.
~ A férfi megdöbbenve vette észre, 
hogy felesége milyen állapotban 
fekszik az ágyban. A család egyik 
barátjának, dr. Molnár Béla egye
temi magántanár, belgyógyásznak 
telefonált. A professzor azt vála
szolta, hogy ne kelljen megvárni, 
míg ő felöltözik — a gyorsaság 
kedvéért Cukor tegye autóba fele
ségét és úgy szállítsa éjszaka az ő 
rendelőjébe az asszonyt.

Úgyis történt. Cukor egy nagy 
• taxit hozatott és feleségét plédekbe 
burkolva levitte a kocsiba. Aztán 
elhajtott Molnár professzorhoz- Az 
asszony állapota már igen súlyos 
volt ekkor és még mindig nem 
nyerte vissza eszméletéi. A kitűnő 
professzor a rendelőjében azonnal 
hozzálátott az orvosi kezeléshez, 
amely azonban

minden fáradozása elleué re nem 
járt kellő eredménnyel. 

Gyomormosást alkalmazott, injek-. 
ciót adott az úriasszonynak, de az 
még mindig nem tért magához. 
Erre Cukornét a tanár közreműkö
désével azonnal beszállították a 
Grünwald szanatóriumba, ahol a 
két inspekciós orvossal és egy or
vosnővel együtt kísérelte meg a 
professzor a-súlyos állapotban lévő 
úriasszonyt eszméletre telíteni.

Hajnali negyed öt óráig tartó 
intenzív orvosi kezelés után 

végre eszméletre tért 
Cukorné, akit már annyira elha
gyott ereje, hogy nyelve is vissza
esett és akt nyelvfogóval kellett 
tartani, hogy ez komolyabb követ
kezményekkel ne járjon.

Hajnali félöt volt, amikor az úri
asszonyt egv ápolónő felügyelete 
alatt szanatóriumi’szobájában ma
gára hagyták.

Az orvosok megállapítása szerint
9 gramm veronállal mérgezte 

meg magát,
j amit csak későn vettek észre cs az 

volt az oka annak, hogy a méreg 
ilyen súlyos hatást válthatott ki.

A szanatóriumban a legdiszkré
tebben kezelik az ügyet és az érdek
lődőknek oly értelmű felvilágosítást 
adhak, hogy Cnkornó húsmérgezés
ben fekszik betegen. Evvel szemben 
a beavatottak úgy tudják, hogy az 
úriasszony el volt koseredve anyaöl 
természetű okok minit és ezért kí
sérelte meg az öngyilkosságot. A 
férje ugyan most is jól keres, azon-

Betörtek a hatvani 
zsidótemplomba és elrabolták 
a templom 3 milliárd értékű 

arany és ezüst kegyszereit
A határszélen keresik a tetteseket
Miskolc, január 30.

Az itteni rcndőrfőkupiíúnyság 
vasárnap reggel óta széleskörű 
nyomozást indított, meg ismeretlen 
tettesek kézrekerítésére, akik szom
baton az esti órákban betörtek a, 
hatvani zsid’ótemplomba és annak 
mintegy három milliárd korona ér
tékű kegyszereit elrabolták.

Szombaton este a hatvani zsidó
templomban, amidőn szokásos tem
plomi vizsgálatát végezte a tem- 
plomszolga, megdöbbenve állapí
totta meg, hogy a templomban be
török jártak, akik

a templom hátsó felfeszitett ab
lakán keresztül

bejutva a templomim, 
felfeszítotték a frigyszekrényt 
és az értékes, masszív arany- 
gyertyatartókat, serlegeket s az 
imatekercH és a frigyszekrényt 
fedő bársony takaró súlyos 
arany- és ezüst veretéit elra

bolták.
A hatvani izraelita hitközségnek 

minden vagyona ezekben az artny 
és ezüst kegy perekben volt. 

bán nem annyit, amennyi a lipót
városi előkelő társadalmi élet re- 
prezentálásához elegendő. A fényes 
estélyek sok pénzbe kerülnek és a 
mai gazdasági helyzet bizonyos 
megszorításokat tesz ezen a téren is.

CuAroiW, Rosenberg Mariska 
iránt nagy részvét nyilvánult meg 
u Lipótvárosban és mindenütt örül
nek annak, hogy állapota mán lé
nyegese a javult és nemsokára eh 
hagyhatja a szanatóriumot is.

A hatvani rendőrségről — a hu! 
szombaton este az esetet be jentet
ték —, nyomban bizottság szállt ki 
a helyszínre,, amely megállapította, 
hogy a betörök munkájuk alkalmá
val a templom több helyen otthagy
ták

ujjlenyomatukat.
Az ujjlenyomatokról viaszmásola
tokat készítettek és nyomban be 
k ii 1 dték az Örszágos Bűn • 1 gyi Ny i l- 
vántartóba. »

Vasárnap jelentkezett két tanú a 
hatvaui rendőrségen

akik reggel két feltűnő nehéz 
csomagot cipelő fiatalembert 
látlak a Miskolc felé induló 

vonatni szállani.

A miskolci rendőrség értesítésére 
most;

a hátúiszélen

is folytatják a nyomozást a lette
sek kózrekeri lésére, mert azt hiszik, 
hogy n betörök Csehszlovák iába, 

i igyekeznek, hogy ott értékesítsék
cr, drága arany- és ezüst kegyszere* 

i kel.
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Jlndrássy Gyula gróf 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak 

a megnyitás pompáidról, a kormány^ 
párt egységéről és a politikai helyzet 

várható alakulásáról

Bethlen miniszterelnök 
a parlamenti Héjjas-botrányró! 

IA mlnfsxtereinököt Mnoaan érintett® a kormánypártlaknak;
Héjjas Iván mellett rendezett tüntetése

I

I

tYu.'iúraup délelőtt u budai Dauaporton t
andrassy gyula oróp

fe. •-iLözlif a a Hétről Napló monkoíúrwa 
jir.k érdek W<ié»éro így fejti ki vőtomó- 
i-'.'ét a poiitikíij helyedről:

— A politikai helyzetet változót- 
lunnuk tartom. A törvényhozásnak 
kétkamarás orszűggyíiléssé történt, 

alakulása nézetem szerint nem 
egyebet, mint névd -pazarlás l 

iiz idővel, Ezután
ery-cpy javaslat lehirgyalása 
természet szerűen hosszúbb időt 

fog igcuybevenni 
és tolón (iggyeWcettŐvol több' és 
jobb beszéd fog elhangzani. Ez a 
körülmény ózonban nem változtat 

eddigi helyzokn.

Bethlen a két kuinurúbon is 
éppen úgy érvényesíteni fogja 

a ku rutát,

miut az elmúlt nemzet gy ülésen. 
Minden úttól l’ügg, hogy az ctí’ysc- 
f-jesvek nevezett konuáuypiu b ezt a 
sókat omlogotett. egységet meg 
I adja-e őrizni o jövőben, vagy sem. 
Ha valóban úgy áll a helyzet, 
amint általánosan mondják, hogy 
;i.6 cgysógespúrt tagjainak politikai 
programja teljes klelégílést nyert 
abban u mődfoletti örömben. hogy j

A kisgazdák hajbakaptak 
az egyik jegyzői állás fölött

mandátumhoz sikerült jutnlokí 
a jövő a pdrlrnnent feladatá
nak teljesítése tekintetében si

várnak ígérkezik,
mert ez u hangulat esetleg kéi te- 
konjrm fog hatol az ollonzók ellen
őrző hivatásának betöltése szem
pontjából is. Ha azután, ez az egy
ség mogtöi’iiák és

> politikai viszonyok változása 
elemeire bontaná a kormány
pártot: beláthatatlan következ

ményekkel kell számolni.
Az ünnepélyes megnyitás külsősé- 
goiból még nem lehet semmiféle 
következtetést levonni, legfeljebb 
azt lehet megjegyeznem', hogy '

kár volt ilyen fényes pompával 
ünnepelni akkor, amikor sírni 
kellene e szétdarabolt ország 

nyomora fölött,
— A tény és pompa nem pótol- 

Untja azt i.z űrt, amely a joglulyto- 
uosság szempontjából támadt; Jp- 
ponyi Albert gróf magatartása is 
Innen magyarázható. Appotiyl né
zetem szerint azért nem vett részt 
tíz ünnepélyes megnyitáson, mert

alkotmányos felfogásának nem 
felelnek meg a megnyitás for

maságai.

A parlamont szombati liléién a 
kormánypárt fajvédő érzelmű tag
jai éles tüntetést rendeztek Héjjá s 
Iván mellett abból az alkalomból, 
hegy a nzociáldeniokrat: k a maii- 
dátum átxiyujtósíikor megtámadták. 
A botrányos jelenetet Hetiden mi- 
niszterolnök szó tiunni, arcránduiás 
nélkül nézte végig, iiiujd kiment a 
folyosóra/ ahol csakhamar körül
vették u kormánypárti képviselők.

BETHLEN ISTVÁN gróf 
miniszterelnök

ezőket jegyezte meg:
— Meglátjátok, hogy e körül 
itt még éles összetűzések lesz

nek . •.
A íiijuisídertíluők — azokunk it| 

képviselőknek interpretálta?
szerint, akik a jelenet tanúi voltak. 
—- bizonyos eshetőségekre célzott: 
A „liberális- kormánypárti kópvi. 
selök egyébként alt állítják, hogy.l

Bethlen minleztereluBküt a lléj- 
jas-attrr igcu kinosan érintette.

Csalással wádolják a Vármegyei ismertető szerkesztőjét

Aá orsóággjríüés ma délelőtt 10 órakor 
,'tortju hunuadlt idóaót. dmclynok táv- 
Igyu a Húz tiszlilmrának iueg\’ólas;dúaa. 
’j or!-7.á^gyííló« t'hiükővS cgyhangú-

InjC Zsltvny Tibort választják meg,

aki minden oldaton egyaránt népsvorű. 
alolnökök szemiPyóbőu som lesz Vál

tozás. Az egyik a-lelnöksóg ttálcji Endre- 
i?k. ;j. másik Huszár Károlynak .int, 
Kizn-icyi, li'.ótaógro Karafltíth Jenő az 
^ífycdlxli jelöl L
| V Jegyzői állásokért meg vasárnap 
V este is ádez küzdelem íolyt.
> hat kormánypárti jógyzói állásra 
fi' rky Gyula, Poriak >i Oyötgy, Urha’ 
'■<* Kálmán. Pdrovics György, Iíéíj 
Imre és liulátia Korona a hivatalos je
löltek. ukikndk mtvgválnjc’-táeu bi-zo- 
nyosru vohotő b'ubioía Ferenc kivóte- 
lóv. 1. A . hatodik jegyzői állás fölött

« kisgnzdák az ítioIsó percben 
kaptak.

’ \ iívjíjf/íiü 6/tóűA; Ferenc
ihiryszólván .-i7. utolsó yx?robon 
Iliinél Zuipott Pataesi Dóiioh szói 
bikinek <...........
hiúit mc 
•'Menüi.

Minthogy a házszabályok szerűit csak 
Jutl. jegyzői idlás tölthotv he, liazezu- 
b-Jyszerú clőterjeéztóbt koll tanúi 1.o- 

,'tabbl Jeotói állások -r- legföljebb xuőg 
’iégy állás Irroálőaára, ntgy közül het
iét keres/lonygazdaAtgi párti, egyet a 1 

i polgári ellenzők, egyet a tzociáldomo-

hajba*

ugyanis 
eltenje- 

'mélyében 
rdofcében nagy korteskedAs in- 
. élőről útbutóau eredmény

r o* • »

csütörtöktől

k
I —

taráin púra tagjai kíjztil fognak mógva- 
hur/tani. A keiv.-izUuypúrt részéről 
Láng .János •'<s PH.. Aichuv lesznek a 
ji gyaiftk, az ellenzék héttőn. az ülés előtt 
fog dönteni.

\ főkapitányság liünügyi osztálya a 
váci rendőrségtől érkezett körözőlovél 
ídíipjún eljárást indított ZtadcaWí 
György volt ezúaados ügyében, akit k*- 
s íbb összegű csalással vádolnak.

Jlatienivh György az időközben óva
dé);-sikkasztás művit lotanóztülott 
Kenh: József volt föhadnaggyai é-1 i'. 
JoLrieg KáhDúunal »*gyiítt a Podma- 
meky uetvj 2. (számú házban uicg*alai- 
totta a

i.’Honkatnag'yuvorbitáic Vármegyei 1$* 
niertatöje

című folyóiratot, aanelvuok ö lett a sz>-r- 
kesztője. A vállalat ügynökei belügy
miniszteri támogatásra való hivatkozás
sá 1 végijfjárták az országot ós külöuiélo 
vállalatoktól

ílxeteit közleményeket akviráttak.
Hadenielt György maga is foglalkozott 
közlemények szerzésével s az ismertetó-

könyv clhelyozteAv©! /a egy ilyen ügy
ből kifolyólag gyűlt meg a, baja a rend* 
őrséggel 11

Egy váci vállalat ugyanis feljelented 
tett ellene, hogy már hónapokkal ez-' 
előtt Mvett

egy könyv elütixetése fejében 
egymlllíőkétezázeucr koronák n könyvet 
azonban uoin szállította. .1 feljelentés 
•alapján oz ottani rendőrség vizsgálatot 
indított. A/J-rbr'a azonban Kendét és Ja
kié sót letartóztattál:, a Podmauieziky- 
uecai f-z* rkrs/.t/i vég kihalt, és I'nlenl- 
chat nőin tudták megidézni. A váci 
rendőrség erro s

Icöröxőlevelet adott ki ellene, 
amelyet megküldték a budapesti £őbt- 
pitányságnak, ahol most megindították 
a vizsgálatot, annak mogullá pitátfárrt, 
hogy felelős a Pcír»W0yeí Ismertet ii 
rétrzéro felvett pénzért.

A mecklenburgi herceg autóajférje 
Budapesten

uznnövies MMije
Bclgrád. jiiuuár 30.

(Avul a.) A király a parlamenti 
csoportok- vezetőivel folytatott ta
nácskozások utón Uzimoviftsot meg
bízta. azzal, hogy kiszélesített ala
pon koalíciós vagy pedig- koncen
trációs xnunkakabiuetet alakítson.

200 vagy 400 pengő a javltájdlja■?

A uiecktanbttrgl herceg, nki né
hány napja Budapesten tartózko
dik, keílenietlfn afférbe kovoicdjBlt 
rövid itt tartózkodása alatt az egyik 
fővárosi uutőjuvitómübcb’ vezető
sége veL

A herceg két autóval érkezett a 
magyar fővárosba és hatalmus ko-

csijaival sok, kirándulási; -tett! Bu
dapest környékén, A le' ói 
autóturán az egyik gép defektust 
szenvedett és a másik autóval bo 
vontatták a Gcllért-gusázsba. /oj 
Au& József, a garázs igazgatója

?(W pengőt kért
a lényegtelennek látszó javitátórf, 
amibe a herceg bele is nyugodott. 
Vasárnap az autójavítás elkészült, 
a herceg ki akarta fizetni a munkáért 
járó 20ö pengőt, erre azonl>a n Ju- 
kr.b igazgató ikljelentette, hogy 
sokkal több javítani vnló volt az 
autón, mint ahogy azt első mogviis- 
gálásra látta s ezért, nem 200, liánéin

EGYETEMES
TÖRTÉNETE

2 POMPÁS KÖTETBEN
Kiadja a,; .Imit". Ára vászonkiitvsbon 30 pengő, íélWrkijtéston 4Q pongft

Ml

ÉRETT NYUGATINDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TAPLÁLÉK

40# pengői jár a javításért
A meokleuburgi herceg a mtínka-f 

dtj 100 százalékos emalésébe nem 
volt hajlandó beleegyezni, mire 
hangos vita fejlődött ki közte c» a 
garázs igazgatója köZöthA vita so
rán felhívták telefonon a rendőr, 
séget is, ahol a tények ísniertetesö 
után azt a választ adták, hogy az 
ügy eldöntése a polgár) bíróság elé 
tartozik, egyben azt is tanácsolták 
a garázs igazgatójának, hogy ne 
gördítsen akadályokat az autó ki- 
adása elé. Erre Jakab igazgató

mind a két autót a herceg ren
delkezésére bocsátotta,

ftki azokkal elrobogott, anélkül, hogg 
a 200 jMMigőt is kifizette volna. A 
lényegtelen anyagi kérdést úgy a 
herceg, miut a garázs igazgató a bí
róság előtt akarják eldöntetni.

BP.TELEFON: 982'85
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Gerstl Alfréd a Rökk Szilárd 
uccal merénylő férj, a fog

házban megőrült
Rögeszm fjében császárnak képzeli m gát

Gersli Alfréd szállítási vállalko
zó. a Rökk Szílórd uccai merénylő 
tárj előtt tegnap hirdette ki letar
tóztatást végzését FÖldy Antal dr. 
vizsgálóbíró. Gersli a vizsgálóbíró 
végzésébe megnyugodott, és így a 
szabadi ábrahelyezés kérdésében a 
vádtanácsnak nem is kell döntenie.

A vizsgálóbíró ma délelőtt a Pa
jor-szanatóriumban újból kihall
gatta Gerstl Alfrédnél. Az asszony 
már gyógyuló félben van, a golyót 
sikerült eltávolítani és így Gerstlné 
rövidesen elhagyhatja a szanatóriu
mot, Az újabb kihallgatás alkalmá
val ismét súlyosan terhelőén vallott 
férje ollen. do csupán kisebb részle
tekkel egészítette ki eddigi valló 
másait.

Gersli Alfréd védője: dr. Sándor 
László ny. rendőrfőkapitány ma 
meglátogatta védencét a Markó uc-| 
cai fogházban. A merénylő férjet 
börtönor vezette elő, aki büszke ma
gatartással halad őre előtt, jobbkar
ját napóleoni mozdulatai kabátja 
nyílásában tartja. Szemei zavaro
san merednek előre. Rövid fejbólin- 
táesal üdvözli ügyvédiéi, majd a 
kővetkező szavakkal fordul hozzá:

— Mondja, ügyvéd úr, miért va
gyok én itt? Ki az a hatalmasság, 
aki |

egy császárt Itt tud tartani? j
Sándor László dr. cs a körül állók 

megdöbbenve néznek a szerencsétlen 
emberre, aki most már véfbenforgó 
szemekkel, Indulatosan folytatja:

— Hallatlan dolog, hogy
nem kapok császárnak megte

lelő lakosztályt!
Á börtönőrre mutat:
— Csak ez az adjutáns áll ren

delkezésemre.

Legyen szíve.?, intézkedjen, hogy 
megfelelő ellátásban részesüljek és 
nem vagyok hajlandó ilyen lakosz
tályban maradni.

Én császár vagyok!
A szerencsétlen ember ezután 

összefüggéstelen szavakat kez
dett kiabálni, majd olyan Indu
latba jött, hogy attól kellett tar
tani, hogy védőjét, vagy a jelcn- 

lekinényről >*an szó — m-cgvizsgál
ják elmeáll'ipotát. Nőm tartom két
ségesnek azt, hogy

rövidesen elmegy ógy intézetben 
kell majd őt elhelyezni.

— Egyébként több megbízható, a dráma történetét. 
tanú jelentkezett, akik igazoljál',

Afővárosban csökkenőben 
van az Influenzajárvány

A tlszilföorvos nyilatkozata
Az influenzajárvány a főváros?- [ a járvány ereje csökkenőben 

bán az elmúlt héten már nem volt 
oly nagyméretű, mint az előző he
tekben. , Csökkent uz újabb meg
betegedések száma is és az egyes 
előfordult esetek nem váltok oly 
súlyosakká, mint az előző időben. 
Az influenzajárvány ügyében 
sárnap beszélgetést folytattunk

dr. CSORDÁS ELEMÉR
székesfővárosi tiszti főorvossal, 
kérdéseinkre a következőkben nyi
latkozott:

— Vasárnap a fővárosban éppen 
úgy, mint a hét utolsó napjain

nem fordult elő tömeges újabb 
megbetegedés.

Napok ótn, az új megbetegedések 
száma a főváros területén nem éri 
el a százat, ami az olőző megbefe- _______ ______ ___ ,
gedésekhez viszonyítom arra mutat, ’ Intézetek bezárását

riki

influenza- és 
spanyaljárvájiy egyre nagyobb erő
vel lép fel. Vasárnap egy halottja 
volt a spanyol járványnak. A pol 
gárraester vasárnap est*' elrendelt 
az összes miskolci Iskolák és la 

*'■ • w ..ivxfrvwív ez, i4”vut a járvány td

Píltiy Sémfárt, a slkhassló takárí 
szaMon^GSáJioB ü román mdMg
Az üllőiúti Pál ^/-bankház nag 

port felvert bukása érkezett most, 
értesülésünk szerint, újabb állomás 
hoz. Mint ismeretes Pálffy Sándor, 
a bankház összeomlása után eltűnt 
Budapestről, mire körözőlevelet ad
tak ki ellene. Nemsokára kiderült, 
hogy a sikkasztó bankár álnéven 
Kolozsvárra szökött, ahol a román 
rendőrség elfogta,

mert hamis útlevelet használt.
levő ügyvédeket meglámadja. Min- Mikor tudomást szereztek elfogatá- 
denki ijedten szökött hátra. Sietve sáról a magyal* hatóságok, foíya- 
intézkedtek, hogy vissza vigyék vnatba tették a kiadatási eljárást, 
cellájába. ! Közben a hamis útlevél haszná1 ata

A látogatás után beszélgettünk, miatt egy hónapi fogházra ítélt.
dr. Sándor íjászlóval, aki a követ- | 
kezőket mondotta munkatársunk-1 
nak:

— Véleményem szórtat
Gerstl Alfréd elméje teljesen

elborult.
Már vannak adataim arra nézve, 
hogyha indulatba jön, elveszti Ön
tudatát és bcszámithatailan lesz a 
viselkedése. A legutóbbi esemény 
aztán olyan hatást váltott ki nála, János feltűnést 
mely teljesen megfosztotta öntuda- történt Czövek Sándor kerületi fő
tótól Az íratok most az ügyészség- kapitány személyével kapcsolatban. | ... .. , ... .
hez keiül tok át é;< a törvény értei- Czövek Sándor a belügymlnir.ztc- Amikor azután a belügyi nyomoz 
méhen — mivel főbenjáró bűncso-, Huni nyomozóosztályúnak a főnöke , y ucbany tagja egy nagysz 
------ -------------- --------------—-------- ----------------------------------------------------------------básu cs€.mp('«7Ái8i ügyben konipro

CzövekSándor kerületi főkapitány i 

ügyészi megbízott lett a főkapi
tányságon

A főkaplíáuyság és a belügymi-1 volt Keméirylcezü, energikus íőtiszt- 
nisztorinm tisztviselői között álla- viselőnek ismerték és nem egysz- 

költő intézkedés 1 mint főka pl lány jelöltet emle
gették,

méhen —- mivel főbenjáró bűncso-, rium nyoniczóosztalyának a főnöke

JOBB MA EGY CSEPP
páratlan hatású ralóúl

DIANA »ő<B<mzs«z
a török és szájtireg öblöge’ésóro,

MINT HOLNAP EGY LITER
orvosság a bekövetkezett Influenza leküzdésére.

hogy Gerstl mély szerelemmel fe-’mittálta magút és az osztályt később 
seltetett felesége iránt és ha bárki- feloszlatták, Czövek Sándor a bel 
vei is diaknrált, u második mondat-' ügyminiszteriumba kapott beosz 
bán a beszé’gofés fonalát mindjárt, tásf. A vála.-ztások idején újra 
a feleségére terelte át. Bizonyító- ‘ szóba került a neve. A kerületi fő 
kaim vaunak arra nézve is. hogy kapitányhelyettes ugyanis
sr»#. apósá'ól, sem feleségétől nem 
kellett pénzt kérnie, mert az üzleti 
könyvek szerint a múlt esztendő
bon üzletéből B3 millió korona já
randóságot és 17 millió korona ju
talékot vett fel. Ezeken kívül meg 
sok olyan adat áll rendelkezésemre, 
melyek az eddig földerítettel lénye
gesen ellentétes v-tágításba helyezik

H. E.

újabb szigorú intézke- 
A tiszti fő- 

vasárnap be
szeli nt a vasár-

van.
Jjycu körülmények között egyelőre 
semmiféle
désre szükség nincsen, 
orvosi hí ve tálhoz 
érkezett jelentések 
napi napon

halálozás sem
Miskolcon, ahol

a legelterjedtebb a járvány, kedve
zőtlenebb a helyzet.

Vasárnap este a 
miskolci tudósítója 
jelentette'.

— Miskolcon ez

fordult elő.
már betek óta

Hétfői N/ndó 
a következőket

V napokban tolt le a büntetés ideje 
ós a Kolozsvárról érkezett hírek sze
rint a. román rendőrség a büntetés 
kitöltése után

szabadlábra helyezte Pálffy 
Sándort,

aki természetszerűen nyomban el
hagyta Kolozsvárt. Most tehát uz a 
helyzet, hogy a román hatóságok, 
nem respektálva a körözölevelet. 
szabad menekülést biztosították 
sikkaszt/) bankáriak és úgy látsz: 
a károsultaknak végleg le kell mo 
daniok arról, hogy PuZ/Z/zt valah 
is felelősségre vonhassak.

nem hivatalos egységespáili 
programmal fellépett.

nem kapott mandátumot, 
beavatottak tudni

azonban
Később azután a 
vélték, hogy*

felsőbb helyen 
látták Czövek

uem szívesen 
képviselőjétől t- 

ségi't.
A választások után meglepetés- 

szerűeu érte a rendőri köröket a bel 
ügyminiszter intézkedése, amellyel 
Czövoket kivette a minisztériumból 
és a főkapitányságra, osztotta be 
szolgaiul tételre. Czövek ekkor egy
havi szabadságra meut. Bár feltű
nést keltett ez az intézkedés, min
denki arra gondolt, hogy a kerületi 
főkapitány megfelelő hatáskörű b< 
osztást kap. Annál nagyobb megle
petést okozott azután, hogy mikor 
néhány nappal ezelőtt .visszatért a 
szabadságáról,

ügyészi meghízottá nevezték ki. 
amely pedig hatáskör tekintetében 
sokkal kevesebbel jeleni, mint ré
gebben betöltött. hivatala.

/{. P-
Spanyol nátha eUt:n o 
legjobb orvosság egy 

jő meleg 
„[&EAÍ/* pehetypuylan.

Sándor
.,IDEAL,‘ paulan 

Kumritermavcr Kára., j. I.

ITT A FflKSflHG!
öt bálon nem mulathat 
annyit) mint a jövő hói 
szenzációs vig.játckattrak- 

dóján. Ciiio..

Konyha- cs előszoba bútorok modem kivitel 
ben. Állandó íHijy ruktára 

WstMöihin 
Szelíd árak! Vizelési kónn> itósfk!

A Noszfy-flű ssete
nősülökI

Kedden, pénteken est. 
és vasárnap délután

Hétfőn 25-ödször szordúo, csütörtökön, 
szombat és vasárnap este
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A vaadmapra virradó ft&jiiulbaü négy 
órakor a főkapitányság kárlyaellonőrző 
detoktivc -importja ltok Sándor főfel
ügyelő vezetésével váratlanul orcámé- 
iiyftn razziát tartott u Wesselényi és 
Xagydlófa uccu aurkún levő Magyar 
Klubban.

A Magyar Klubot Konutrtcltky T. Pál 
volt turhilékus tüzévfőbaduagy * alapí
totta néhány hónappal ezelőtt. Kártya- 
mester* :<z.áR-mcitnovü 2'am<fc Rezső 
volt. A klub <*akbamor nagy népszerű- 
aógro U ff szert n kórtyásvllúgban.

Koőn Géza rcndőrfőtanóxws, u VII. 
kerületi kapitányság vezetője na utóbbi 
Hőben ntlfínrúan cllonörUlvltc a klu* 
bak nirórdidl, hogy őzzel ele.lót vegye 
«t uugyszitbá^ú kártyázásunk és ennek 
xiráu megállapították, hogy u M ti gyár 
Klubban

reggelig taríú kúrtyacsaíék zajte* 
uak le.

;Vasárnap hajnalban azután n detektívek 
'benyomultak u klubba, ahol óriási ria
dalmat keltett a megjelenésük. A kíír- 
1 yamíztalon talált többmilllő korona 
•értékű isettmt 6s

m kűrijashztalokut lefoglaltuk

ííím beszállítottuk a, fftkupltánywágru, :t 
'jűfékoROkut periig igazoltatták éo tiltott 
fezerencscjáték címén

megindították ellenük az eljárást.
I. •
• A razzia legérdekesebb moineiitnnin, 
íiogy a detektívek távozása utón a klub 
h'áZoUMtfo összeült és megbeszélte, ho» 
‘a.'jutr. folj/laljdk mdvnap a Játékot — lm 
ugyan újra rajtuk;nem üt a rendőrség.

■ Meinl-tea
Bútoroké—uccai oldalon'Vidékre nakit««^somagoMs|OtMáaao«

Százezer ember 
fordul meg1 naponta 

o vístaraoMran 
ezért minden

KERESKEDŐ. IPAROS, CíYA- 
nos. színház, mozi, hang. 
VERSENY, SPPRTKLEP, MU

LATÓ
elsőrangú érdeke, hogy 

messen 
o vtMrtsmotoMmi 
Mindennemű plakát ée reklámtáblát 

Ibivel.

Olty és Németh 
•tlrdel# Irodája a vilire,ar. 

nokokban
IX, Koxmli vÁ.4rat*n»k L «.

Tal.i 1. «i M,

Gróf Kegíevich Gézáné kellemetlen 
kalandja négy fiatalemberrel és pofo= 
nokkal az angoíparki csodabaríang 

csónakján
A grótnti súlyos testi sértés miatt feljelentette a fiatalembereket 

akik felborították a csónakját
A íendöreéis hatokig tartó nyonioiása 

utuu most, az ügyészség dó került egy 
ügy, amelynek gróf Kcglvvich Gézán 6 a 
szenvedő hőse.

Kcglcvich Géza gróf a múlt év szép- 
tcinbóróben feleségével együtt az An
gol -parkba ment, ahol a népivé tezó- 
rakozÓBokból íy kivették a részüket. 
Többek között felültek a park úgyneve
zett iwxfaMríorfp c.íónoAJrfnr, oraely 
abból áll, hogy néhány ocuUmétcres 
vizen keresztül úszik a csónak egy bar
langon, ti hol píttoressk mcaobcli jolc- 
uetek láthatók kivilágítva. Itt a bar
langban történt azután a kaland, bme
lyet a rondőiuégrn beadott feljelentésé
ben részleteden előadott n. grófnő. A 
feljelentés azevlnt egy előtte levő. csó
nakon ült négy fiatalember, návuzorint 
Schwtirc? Imre, Stahnellor Tivadar, Frí- 
berg István f-s (Irilnbérgce József tiszt
viselők. A négy fiatalember állítólag ke- 
rcsatbo fordította a csónakját s grófnő 
csónakja előtt, n-moly a keskeny bar
langban ncui tudott, tovább menni

a/, összeütközés következtében vízzel 
telt meg és elmerült.

,.A grófnő egy üreson közeledd másik 
csónakba akart útszállüni. Egyik lábá
val már út is lépett « flataloiubcrók 
azonban ükkor tovább engedték úszni 
n. maguk csónakját, mire természetesen 
ínagsziint az akadály u grófnő csónakja 
előtt, amely ar, utóim jövő másik csó
nakkal együtt elindult a vizén,

Keglevlcb grófné erre egyensúlyát 
vesztette, elesett és nyakún valamint

Versenytírsyjlí! nM a hoW cipMzemre 
hízott ew 1200 milliós ciposzíliitísi o imos 

A magtnipar 2O’ .al olcsóbban hallandó vóllalnl 
a mesrendalóst

A kereskedelmi és Ipart érdekeltségek 
sorozatos nagy-gyüléseketi tiltakoznak a 
fővárosi űzetnek és vállalatok cíviseibe- 
fótién konkurenciája elten és egyhangú 
állásfoglalással követelik ezeknek a köz- 
érdekel lenes intézményeknek megszűri- 
totósát A főváros ezzel szemben 
még jobban Igyekezik ícjlesateni a ki
fogásolt intézményeket óh még több fel
adatot biz rújnk. A napokban a tanács

kiadta a parancsol,
hogy a jövőben minden olyan szükség- 
letet, amelyet a hatósági üzemek ki 
tudunk elégíteni

a városi Intézményeknél kel! fedezni.
A határozat nyomán már is megtörtént 
Oa első nagyobb megrendelés/ «z egyik 
városi inléiménynél, a ruha- és clpó- 
fbomuéL

A főváros eddig nyilvános versenytár
gyaláson szerezte be az altisztek és az 
alkalmazottak ruházati anyagút. A köz
szállítási szabályrcuddeit különben is 
írja, hogy 170 tnil! iónfelült boszerzteekro 
nyilvános versenytárgyalást kell hir
detni. Most került sor a fővárosi alkal
mazottak félévi cipő szükségletének meg
rendelésére óa a tanács

„lusztfflt orra Mnyszeritiiu hogy ne 
Mncsoljo el o (elOnli irOnyolí ioesenforgolmot" 

Vasórnap u|abb kúldfitlsóg utazott Bécsbo az oazlrók. 
magyar Idegenforgalom kibővítésé érdekében

A Magyar Idegenforgalmi Sssöreteég 
Széleskörű tökeiét indított a külfölddel 
való 1 dogéníorgHImi kapcsolatunk kíépj- 
lésére. Az Ausztriával való Idogenfor- 
galom kibuvit^so é« ezzel kapcsolatban 
több fontos Ügy letárgyalása céljából u 
umgyarorszÁgi idegenforgalmi érdekelt
ségek részéről vasárnap kiiidóHség •uta- 
ió/f Bembe. A. küldöttség tagjai íMaka 
Dezső ,a főváron idogonforgalmi hivata- 
lánuk igazgatója. Bánó Dezső kornuiuy- 
fötauácíos, BalatonfÜred fürdő ve^r* 
igazgatója, dr. Tátin Béla tgazgatő-fő 
orvos, <jr. /akab Uktíó, ais Idegenfor-

fején CTÍljosan megsérült.
A grófnő ezután súlyos teotiaértés 

miatt fd Jelentőst tett Schtearcs Imre és 
három társa, valamint. Bel fart Miksa, 
az Angolperk igazgatója ellen. A rend
őrségen nemrégiben bcfe>*zfék & oyo- 
inózáoi. és nz Iratokat áttették az Ügjósz 
sőgro, amely motít hozta mog döntését 
zfa tífftféfttnég rejtette a vádat tfa Au- 
golpark igazgatója ettcH, tió tód alá he
lyezte a fiatalembatckit, akik közül 
Grünberger József m06t dr. Caató Fc- 
rono ügyvéd útján megfetebbezto az 
ügyósaség döntését- Fölobbrzóaében bi
zonyítást ajánlott fel arra, hogy a txir- 
h>ug olyan keskeny, hogy benne a csó- 
uak nem 1« fordulhat korésztbe. Sze
rinte mindössze az történt, hogy n 
grófnő (Rónakjn, nz 6 hibájukon kívül 
vélatlffaül ünstcütközStf. eaónakJuMcat, 
Grünbergar előadja, hogy az eset után

Keglevleh Géza gróf Tezsidózta őket 
és Schimrz Imrét kétszer areulütötte,

inújd, mikor a flatatembor megdöbben ve 
állt meg a nem várt, inzultusra, ráki
áltott, hogy üsse vissza, ha van bátor
sága, bchu'arcz azonban kijelentette, 
hogy

vein üti vissza, meri idősebb urakat 
nem szokott iuzultúlul.

Az ügy öten a héteu kerül a bíróság 
elő, majd tisztázza, hogy mi történt- 
KegU'vtch Gént gróféi és a uégy fiatal- 
erű bor között az Angolpark csoda bar
langja bán.

minden ^vmnjiárgyalús iné Hőiéivel
3630 pút bakancs fa csizma szúlUtásúval 
egyszerűen

a hatósági cipőüzemet bízta mog.
Ez h megbízó’*, amely óriási sérelme a 
magániparnak, egyben ellenkezik a köz- 
szállítási'rendelettel is, mert a megren
deli cipő érteke 95000 pengő, azaz 1200 
millió korona.

Eeinellett kiderült, hogy a fővárosi 
cipőüzem

sokkal drágábban készíti a bakan
csokat

és» a csizmákat, tnint bármely magán
vállalkozó. A megrendelő határolt sze
rint ngjanis a 3800 pár altisiíti hakatjes 
párját 23.60 pengőért, 300 java dalin! őr- 
cipő párját 26.40 pengőért, 800 takarító
női cipőt 28 pengőért 230 pár csizmát 
á 60 pengőért szállítja a cipőüzem. A 
magáuiparosok ennél legalább

2f*«-kai olcsóbban
hajlandók n munkál villáiul és máris 

eljártak illetékes helyen, hogy a főváros 
vonja vissza a különös megrendelést a 
cipőüzemtől.

galmi SzövelNűg akluöke. Palkovih Ede 
kormányfőtenáoíüU, a szállodúsok és von- 
déglősök ipartársujatának elnöke, Fcl- 
ber Lipót vezérigazgató. Pártos Jenő, 
Stégre Tibor, Szegő Gyula Tstván és Tar | 

ViiátOfo Igazgatók, valamint Tábori 
Kornél hirteníró. A MÁV megbízásból 
dr. TaMHldy Xsüc* András uy. óUtttutH/-' 
kár és dr. Gdfórny Nándor MÁV fcl- 
ügjolö vowmek reszt a bécsi tanácsko 
záson, awcbf lrtff (Mielőtt kezdő
dik az Ősien eMilAchc VcrkMhrsvrrbv>id 
Niebelvttg gmnei ItelyMgAbcn,

Osztrák résarői t-Sbb ide(fen.forgalmi •

e rrf. köztük a fremdBHVf'rkekfs-kamh. 
ei>»i is részt vm a tanAcskozáaoü, ame
lyen a magyar kiküldöttek folszólUják 
az oa/Jrák Idegenforgalmi szervek tény© 
zőit, hogy

ft jövőben ne tereljék e> a Budapestre 
és trvarországba Irányuló ausztriai 
idegenforgalmat >c ^arország elöl 
$ ne gátolják inog a nyugat részéről 
Magyarország telő irányulj idegeuek 

forgalmát.

A magyar delegátusok a tanácskozdsoa 
rámutatnak arra, hogy

Magyarországból Bécsbe és az osz
trák fürdőkbe uz 1626. évben a sta
tisztika szerint kéf&zázwrren utaztak 

él,
tövidebb-buzamosübb ideig való tartói 
kodásra viszont Ausztriából hozzánk

mindössze tizennyolcezer
émber érkezeti.

A magyar delegátusok hangóztutnl fog
ják. hogy nz osztrák idegenforgalmi szö
vet Bégeknek és szorvonefeknek kőfalig 
sdge a Maggarwunígba irányuló idegen* 
forgató™ elfímozdlldea.

A. küldöttség reméli, hogy a bécsi ta
nácskozáson — nmolyen Bócs városának 
polgánnestorrt lg részt vesz — Ibékés 
megállapodást köthet ebben u Magyar
országra nézve elAősórban gazdasági 
támpontból oly fontos kérdésben. Mint 
előttünk a küldöttség egyik vezetőtagju 
hangoztatta, Ráesnek nagy érdeke fű
ződik ahoz, hogy Magyarország kíván* 
ságút teljesítse,

mert elleukezö esetben a németek Is* 
mert Los von Itallen! Jelszavához ha
sonlóan könnyen rákerülhet a sor 
Magyarországon a Los vou ö&ter- 

relth! jelmondatra!

A Becsben ma kezdődő idegenforgalmi 
tanácskozáson részletesen leszögezik a 
magyar kiküldöttek Magyarország ki- 
rántásait, nevezetesen, hogy ezentúl aa 
osztrákok, elsősorban a turista-szövetsé
gek Hűrűbben keressék fel Budapestet, a 
főváros környékét, valamiül a Balatont, 
egyben tárgyalni fognak u nmgyar ki* 
küüldöttek

az Auwztrla-Magyarország, közötti 
vizűm-kény szer beszüntetéséről, 

kölcsönös, mintegy
SWB főnyi diák- és cserkészcscrc ak

cióról
óh a két ország közötti tárttaékajő, 
trileg vonatklrditduldsok- megindi*át>ardL

A nő szőke, barna,karcsú vagy móléit, 
Az én italom, csak MOHAI lehet

Lerrocbb Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorsyára

GICHNERJANOS
BUDAPEST, VH, ERZSÉBET KÖRÚT 20.
N«ct liUlmi exí>£ elt.a.bon ,utu kaki*
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Budapesten letartóztatták 
a lepsányl takarék félmilliárdos 

sikkasztóját
Bxpress levélben felhívta Igazgatóságát, hogy gondoskod* 

jók sürgősen letartóztatásáról

tovább Inpleaul ős ezért kclleft 
megszöknie. Fölhívta az igazgatót, 
intézkedjek a letartóztatása iránt, 
mert Bent bírja ki tovább a bujká
lást.

f

^Vasárnap délelőtt előállították a 
főkapitányt; ágra Nagy Belát, a 
Lepsényi Takarékpénztár főkönyve- 
lőjél, aki bankjából 400 millió koro
nát elsikkoszfott és megszökött. A 
sikkasztó főkönyvelő u főkapitány
ságon bevallotta tettét, mire erős 
rendőri fedezettel Lepsénybe szállí
tották.

Nagy *BóIa főkönyvelő 1920 októ
berében került a Lepsényi Takarék
pénztárhoz, ahol szorgalma révén 
Csakhamar főkönyvelő lett. A szo- 
Udóletü ember nagy bizalomnak 
örvendett a bankhau. Ép ezért nagy 
feltűnést keltett, hogy egy félévvel 
ezelőtt teljesen. megváltozott és föl
tűnő módon kezdőit költekezni. A 
bank igazgatósága nem jó szem
mel nézto Nagy Béla költekezéseit, 
aki ellen azonban summi gyanús 
momentum nem merült fel és így 
nem volt okuk ellene eljárni.

Néhány héttel ezelőtt több lepsé
nyi gazda levelet kapott a buda
pesti Stcrbinszky bankháztól, mely- , 
ben figyelmezteti u gazdákat, hogy 
váltóik január 15-én lejárnak, rn’ért 
is gondoskodjanak azok kifizetésé
ről. A gazdák érthetetlennek talál
ták e leveleket, mert ők semmiféle 
•váltót alá nem ittak. Ezt levélben ' 
közölték is a bankházzal. Néhány | 
nap múlva Lepsényre érkezett a | 
Sterilnszky-cég egyik főnöke: Sző-' 
gyéní Tibor, aki felkereste Nagy - , - -—• —- ---- ----- •- —......
Bélát és hosszan tárgyalt vele. A sem lehetett bönvádl utón Mdttawgro 
főkönyvelő, ugylavszik, megnyug- 
tatta Ssögyónyit, mart az vissza- .............. ..  ~ „,auur„,B
■utazott es Nagy Béla másnap -<> most i'okoaottebb eréllyel folytatja a 
millió koronát adott, fel a buda- j 
pesti bankház címére., 1

A váltók ügye azonban uapvi- 
lágra került. Medgyászss’ Vinye es
peres. a Lepsényi Takaró" pánztá" I 

■ igazgatóságának elnöke tudomást 
szerezvén Nagy Béla furcsa váltó
ügyeiről, sürgősen összehívta aa 
igazgatóságot. Nagy Bele orré

I

eltűnt Lepsényből
és az Igazgatóság már neai 
maga elé citálni.

Vasárnap réggel azután 
gyaszay esperes Budapestről 
let kapott a főkönyvelőtől, melyben 
közli vele, hogy elszökött Lepsény
ből, mart l;ét év alatt apdódonként 

félmilllúrdot sikkasztott el
a bank pénztárából. A lopásokat 
úg-y követte el, hogy u bank öreg 
pénztárosát: Borger Józsefet, külön
böző ürügyekkel eltávolította a 
pénztárból, ahonnan azalatt btzo-

tudta

Spanyolnátha
Influenza
ellen hatúeoaan védekezhet 
hí fog*h naponta g—3-szor

Árion fogkrémmel
niutsa. A ezájöroget fortötteníU és üdíti, 

e fogukat fehéríti is konzervtlju

jét is, akit kihallgatott* Meg- 
állapítást nyert, hogy Hám/iu 
Kató péntek este uzzal u szándék
kal vonult fel több fiatalember tár 
saságábun uz Országház téren, hogy 
a Magyarországi Szocialista Mun
káspárt felszólításán ak eleget teve 
tüntess,.., Hámán Katót a rend
őrség őrieetbo vette. Letartóztatása, 
ügyében hétfőn döntenek.
Cl=Cn=C3=3C=(3K=ICZ=£3C3 

SzInÉszeh akciója 
Harmath Imréért

Harmatit javára előadást rendez* 
nek ez Operett színházban

Harmath Imre, az ismert kabaré' 
író, hitelezői feljelentések miatt né
hány nap óta az ügyészség foglya. 
A vizsgálóbíró ugyan szabadlábra- 
helyozősc mellett döntött, de a vád
tanács határozatáig továbbra is 
fogságban marad. A népszerű ka
baréíró tragikus sorsa

nagy részvétet kellett a fővá
rosi színészek körében.

Ép ezért; vasárnap délután többen 
megbeszélésre jöttek össze, hogy 
megtárgyalják^ mlkép segíthetné- 

i nek Harmath Imre szomorú helyise- fogíautoztaxnaii ezzel. ncnneu aozsei xo- .... * >• i . , , jfelügyelő csoportja, amely a frankbami-, foknak eredménye-

Bejelentette,
hogy vasárnap délelőtt Bndáu. a 
Hattyú uccu b. számú házban levő 
vendéglőben fog tartózkodni, 

küldjék sürgősen érte a rendőr
séget.

A Lepsényi Takarékpénztár Igaz-
nyos összegül emeli cl. A púuzfú-
Fosnak a pénzterh únyra vouatko- ________ _  _ _______ _______ ___
zólag azt mondta, hogy míg Ő távol1 gatósága táviratilag értesítette a 
volí, kifizetéseket eszközölt a bauk levél tartalmúról a budapesti főka- 
üzlctfelei részére. Az elsikkasztott, pitányságot» ahonnan vasárnap de- 
összegeket pedig hamis tételek alatt tektivok menták ki a megjelölt bu-
elköuyvelto és így a csalásra nem 
jött rá senkisam a bankban. A le- 
vélbou a főkönyvelő még megírta 
azt is, hogy a dolgot nem tudta már

dal vandég'őbe, ahol Nagy Bétát 
tényleg meg Is találták. Előállítot
ták a főkapitányságra, ahonnan 
ma továbbszállitották Lepsénybe,

A rendőrség újra nagyértékii hamis 
nosztrifikálásu hadikölcsönkötvényt 

le
A hambltók nyomában

A bankvilágban, do a közönség köré-l 
bon is íok kolloniötlenségct okozott ti I 
hamis nosztrifilíálúsú liadikölcsönkötvé-1 
b^k ügye. Néhány hónapra! ezelőtt. 
•Hírkor öngyilkos te-tt Sámuel László 
bankár, ak! legnagyobb hadikölcsönköt- 
veny üzleteket bonyolította le, a rend
őrig vizsgálatot indított és különféle 
bankokban és íánrzintózotekbon

ezeiHzániru foglalta te a hamis nosz- 
trinkálású hadlkölwönkötvéoyckef, 

amelyeket azután beszállítottak a Pénz- : 
intézett Központba. ;

Közben ogész seivg polgári per és el
számolási differencia koletkozett u köt
vények körül, amely ke miatt sonkit

vonni. Ez a kérdés pedig tisztázásra vár 
inért valakinek felelni kell a nagyará
nyú hatfiisítiiaórt, A rendőrig aráit

fö-vizsgálatot a kötvények ügyében. A 
kapitúnyőágou külön detektivcsoporlol 
foglalkoztatnak cz-.cl. Sclmell József fő-1

síí-és ügyében U dolgozott.
teljes erővel nyomoz a hamisítók 

után.

Csaknem na pontú* újabb és újabb hamis 
nosztrifikálúsá kötvény szállítmányok 
kerülnek elő úgy, hogy a kötvények ed
dig már m Iliié idős né vértekben gyűllek 
össze.

A detektívek különben újnbb adatok 
birtokába jutottak a hamisítók szeuié- 
lyérő vonatkozólag

most már biztos nyomon haladnak
l.éo valószínű, hogy rövidesoD nyilvúnog- 
i tágra korül a hamisítás értelmi szerzője 

és végrehajtója.

képpen Tarján Vilmos elnöklete 
alatt bizottság alakult amely elha
tározta, hogy a jövő hét szombat ján 
délután a Fővárosi Opciettszínbái- 
ban előadást rendeznek,

amelynek jövedelmét líarmatli. 
rendel' yjsére bocsátják, hogy 

abból adósságait rendezze.
Az előadáson minden fővárosi szín
ház és kabaré két-két tagja fog fel
lépni.

Sorozatos kihallgatás a főkapitányságon 
az Országház°téri tüntetéssel kapcsolatban 

Négy eídállitottat letartóztatott a rendőrség
A főkapitányság politikai osztá

lyán Sehweinitzer József dr. rend- 
őrtunácsow vasárnap délelőtt foly
tatta. a péntek osti zavargásokból 
kifolyólag előállított 253 gyanús 
ueeai járókelő kihallgatását, akik 
közül azonban már a. fognapi nap 
folyamán többeket cl is bocsátottak. 
A mai napon megállapította a rend
őrség, hogy az előállítottak között

121 Vágl-párti fiatalembert si
került elfogniu.

alakot azután a mosonyiuceai to- 
loacházba szállítottak.

A vasárnapi kihallgatások alkui- 
mával sor került ezekre a fiatalem
berekre, akik egyértelmű lég azt, val
lották, hogy csupán az Országhúz 
téren akartuk keresztülmenni é« 
semmi tüntető szándékuk nem volt 
Ezzel szemben kiderült, hogy vala
mennyinél

nugjTuennylségü izgató tar
talmú röpcédulát találtak.

A kihallgatás sorún 
tlégy előállítottat le is tartóz

tattak,
akikről megállapították, hogy a 
budapesti büntetőtörványszék kü-

Iönféle bűncselekmények miatt kö
rözteti őket. Hármat kihallgatásuk 
után továbbra is őrizetben tartottak, 
míg a többi kihallgatott fiatalembe
reket elbocsájtolták a rendőrségről, 
az eljárást azonban 
tátják ellenük.

A többi őrizetes 
kihallgatását hét
főn folytatják a 
rendőrségen, ami 
előreláthatólag még 
több napig cl fr»g 
tartani. A rendőr- 
ség evvel párhuza
mosan megindítot
ta a nyomozást an
nak megállapításá
ra, hogy kik szer
vezték meg a meg- 
akadályozott tűnte* 
teát.

Schwelnitzer Jó
zsef dr. rendőri ő- 
tanúcsos maga elé 
vezettette a péntek 
esti orszúgháztári 

csoportosul ásná! 
előállított Humán 
Katót, a Üákosi- 
fcle kommunista 
bűnpőr főszereplő

tovább foly-

— Debrecen — a kormány ellem 
Debrecenből jelentik. Debrecen vik 

és pénzügyi bizottsága lég
lésén tiltakozott a törvén:y- 

Iia tósúgok fokozottabb ellenőrzé
séről szóló törvényjavaslat ellen. 
A memuraadumban u város kimu
tatja. hogy a tör vény javaslót telje
sen. megsemmisíti a törvényhatósá
gik autonómiáját továbbá, ohgy a. 
kereseti, adó áttenni bevétellé nyil
vánítása milyen súlyos nérehm-t je
lent. Kérik a javaslat, harmadik 
szakaszának eltörlését s azt, hogy 
(helyeit alkossák meg u törvény
hatóságok. városok és községek 
háztartásáról szóló törvényt.

A közönség 
Ítélete:

Z íindig, 
Mindenkinél

Olcsóbban
árustíunk

Mielőtt bevásárol, győződjék meg 
árainkról

DIWcsabNOK
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HÉTFŐI NAPLÓ Uudspesf, JS2I január SÍ-

HÍREK
— Thortújitóa az OrKrún'w, KawS 

tióhan. Ab Ormjúsros Kaszinó január 
ilibán ílólután tartótig. évi rendes 
közgyűlését Teleki Pál gróf igaz- 
Kutő elnöklete alatt. A napirend 
tetárgynlásu után a sorrend szerint 
lelépő Bensőt István dr. Igazgatót 
a kíagyűlés 3 évre egyhangúlag új
ból inf-gvúlüsztottu az igazgatóság 
tagjává. Választmányi tagolniuk 
inegvúiasztotlák Ayoruaztó Tiva
dart, Apponyi Albert grófot, Bárdio 
László dr.-t, Botzenhairdt Ferenc 
ílr.-t, Butáik János dr.-t, Dezwöfiy 
Aurélt, Dóra Szilárdét, Éltető 
Ákost, Hete Bélát, Pálőcsi Horváth 
Istvánt, Jpolyi-Kellcr Gyulát, Kc- 
h tjf Dénesi, Hagy Emil dr.-t, Nafjy 
<Wönt, Iladinovics István dr.-t, /?/- 
törik Zsigmond dr.-t. Szabó Nun- 
dórt. Ssandtncr Ernő dr.-t, F«fc 
Mihály dr.-t és Wekctlc Sándor 
dr.-t. Vdlasztmrinyi póttagok leltek: 
Sipőc^ Jenő dr.. Bálánk Elemér, 
í’üzexzéry Tibor dr., Hómon Bálint 
<lr., Ponyrácz Jenő báró és Jfo.yor 
Károly dr.

— M<’«tatakult a Szellemi Eg.viittmíikb- 
•lés Sttiveteégénck magyar egyesülete 
Vasárnap délelőtt a Magyar Tudóim!- 
u.voa Akadémiában tartották mag a Szel
lemi Együttműködés Szövetsége magyar 
• gycfKikitének alakuló ülését. E’nökké: 
Haldzs Károlyt, titkárnak: lickhardt 
Jánost, .tegyrtvft: Fábián Istvánt válasz- 
lotlUk wog.

-- Halálos motorkerékpárgázolás. | 
Kispesten tegnap délután halálos; 
lidmcnotelu 'niototl^rékpdrgázuló.s | 
förMiet, Havasi István baroinlikeres- 
kudö a Wesselényi uceában gépével 
< Hitette uz úttesten keresztülhaladó 
/ffotn József 76 éves magán tisztvi- 
solcft, tiki n helyszínen belső vérzés 
és y. külső sérülés k övöt köziében 
meyhoit. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyezinre, amelynek intézkedé
sére a holttestet az orvostani intő- 
tartbo szállították. Havasi ellen pc- 
dty a* djdrásdi mcuindfáattdk.

Rendőri felügyelet alá helyezik 
a kávéházak, éttermek és szállodák 

női alkalmazottait
Uj belügyminiszteri rendelet a pincérnők, pínceríáiyok stb» fcöteícsŐ 

orvosi vizsgálatát írja elő

— A két szüret. A szüret örömeit, 
éhségét, hangulatát és kedvét sok
szor énekelték már meg a költők. 
A szüreti dalok ékességei és szép- 

,«ég&i a magyar költészetnek is. Ma. 
amikor forgalomba került az Idei 
Bak-sör, professzorok ültek egy ven
déglői asztalnál, köztük az irodalom
történet egyik kitűnő tudósa s ő fej
tegette:

Déesi mozi 
Uránia 
Corno

A belügymküsztérlimban most. i 
zik a.: utolsó slmitdsolífit az erkölcs- 
i-midéssetl rendelet-tervezeten, amelynek 
ügyében az elmúlt liáteu naponta tár
gyalások folytak az illetékesek rásavéte- 
lóvel. Hiút a Hétfői Napló értesül, a 
rendűid torvcwdo cgy-kt t papon belül 
teljesen elkészül s a rendelet főbb pont
jait február közepén már életbe is lép
teti. a minisztérium.

A sajtóban már fomortetett rendelke- 
zéeekou kívül az új belügyminiazter’ 
rendelet érdokxs új rendszabályokat tar
talmaz

az cítermí. kávéházi és szállodai 
nftl személyzet nagy révének ren
dőrt felügyelet alá való helyezéséről.

Ebben az ügyben kérdést Internünk az 
illotókcs tényezőkhöz, a kávésipartár- 
aulát és vendéglősök ö« a szállodások 
ipar test fi tető elnökéhez, valamint, h ká
véházi, éttermi ős szállodai alkalmazot
tak vezetőségéhez.

REINElt MÓB,
a Budapesti Kávésipurtársulat elnöke 
így nyilatkozott:

—• A. bolűgyminisztárlumhan a szom
bati napou megtartott ntolnó értekezle
tem törtónt döntés arról, hogy orvos- 
rendőri felügyelet ala helyezik a női 
kávéházi, éttermi és Btállőszemélyzct bi
zonyos kategóriáit, így

a pincérleáuyokaf, kenyeresleányo
kat, lel írónőket.

Aa a bír, mintha a kávéházi cs éttermi 
takarítónőket

is felügyelet nlá helyeznék, a valóságnak 
nem felel meg. A belügyininisztérluia- 
bajj egyébként kijelentették, hogy a 
rendelet 61o

rdg-1« ezt cfiök helyeselni lehet, A Budapesti 
á’ícx- Kávéslpartárenlat

sí, egyes vidéki kávéházak, vendég
lók és szállodák nűl személyzete ellen 

Irányul

a

nem kifogásolja a rendelet életbe
léptetését,

KES7.EY VINCE,
Budapesti Vendéglős és Szállodás 

Jpartestület elnöke
a kővetkezőkben nyilatkozott:

— A vendóglőslpűrteatület a készülő 
rnndeletet —- mondotta az ipartestületi 
elnök —

örömmel fogadja
annál is inkább, mert eddlgelé ís jója 
lett volna s rendőrhatóságnak egyes 
esetekben Ilyen irányú fölügyolct gya
korlására, do nem élt ozzol a joggal 
Ezután majd az új rendelőt értelmében 
megszűnnek a titkos prostitúció meleg
ágy ol.

-w Alapjában vevő ígazságfalau- 
ság, hogy a költőket a szőlő szüne
telése ihleti meg mindig. Azt hiszem., 
ez csak régi hagyomány, átöröklött 
szokás. Ó, mert hol van a szüret 
napjától még az igazi jó bor? Előbb 
must lesz belőle, azután újlxh’ s 
meddig kell érnie, amíg igazi nemes 
itallá finomul. Monnyivel inkább 
meg kellene énekelniük a költőknek 
a friss sört Látjátok, ahogy mi itt 
ülünk, mi tudjuk, hogy ilyenkor 
készül el az új sör és hogy Dréhe- 
rék most hozták forgalomba az új 
Bak-sört Mennyivel más a sörszii* 
rei! Az ital tökéletességét jelenti, 
teljes ízét, zamatét, erejét, illatát, 
színét Kellő, ha volnék, januárius 
végén u flöp szüretét énekelném 
rnog, amikor pompázva habzik a 
drága ital a borkóstolókon ós ami
kor gyaluforgácu hirdeti, hogy új 
sör ad örömet, kedvet és hangulatot 
mindenki számára! A fiatal Dréher, 
Bak-sör örömeit köszöntsük, amikor 
most megajándékoz bennünket no- 

. mes ízével.
— Maiul tea x Icgblrtotfabb szer Influenza 

és spanyo'nátha ellen.
— öngvílkvsség. Gáspár Kamilla 2f» óve** 

háztartásbeli Madách ucoa 20 .száin ujatfj 
. fiattal. — Kií-s Anna 18 éves háztartási- aí- 
I kahnazott Óriás ucca •< szám alatti szolgd- 
. lati helyén ltigkőoldaftal megmérjezte ma- 
1 gát. A mentők mindkettőjüket a Rókus-kúr- 
• házba szállították.

— Betörtek egy vendéglőbe. Vajda Zsitf- 
niöiid vendéglős észrevette, lmgy. üllői út 
21 számú házban levő kocsmánejyíségének 
hátíó ajtaja már üzletnyitás előtt nyitva 
volt. Az ismeretlen tettes, aki álkulccsal ha
tolt be a vendéglőbe, a pénzartskrényt fvlfe- 
szítette és ounnn 81 pengőt ellopott. A rend
őrség a frítos kC-zrekeriféaóre megindított* 
a nyomozást.

BARKÖCZY ISTVÁN,
a Magyarországi Szállodai, Éttermi és 
Kávéházi Alkalmazottak Országos Egyc- 

sütetének titkára
így nyilatkozott dőltünk a rendeletről:

— Annyira lealázó procedúrával jár a 
női alkalmazottak rendőri felügyelet 
alá való helyezése, hogy ini, annak el- ; 
lenére, hogy a kőtelező orvosi vizsgálat . 
valóban alkalmas prevenció a prosti fa- ei 
elő mcgakad'ilyozris ra, az új intézko- t. ■_ .. . » —, . ha%1anasnc.11 staoacn ucoa aw t-zani ajamdértől nem sok eredményt tarunk, Elvi lakásán öngyilkossági ^zándckből Ingköol- 
felfogás dacára

az orvosi ellenőrzést még sem klfo- 
gósoljuk. mert nagyon elfajultak fiz 

állapotok az utóbb! Időben.
— Szükségesnek tartanék, ha a ren

delet kivételt íonne a rendes fizetést el
vező, valamint, a csalddtentar tó női al
kalmazottakkal evemben. Nagyon kívá
natos tus 1f, hogy a rendelőt végrehajtá
sáról Wssaeh’s ne fordulhasson elő.

MftKObn LLOYn, flDDbrH MEHJOU
— Időjárás. A Meteorológiai lm 

vasárnap! jelentése szerint 
tdbbn^fivo borüli, csapadékra hajló 
idő ■fúrható, ttemi hőemclkedéssel.

— Mcln} teu a legbiztosabb szer lu- 
fluenza és spirnyolnátha ellen.

letet nyitott u Dob uccóbnn. Pénze 
nem volt s így a berendezést ás nz 
árut hitelbe vásárolbu Az üzlet 
wxsHMul ment. Krízsán u csekély 
bevételt sem fordította udóeságuí 
1 örtcsztésére, hanem elköltötte. A 
mognuirudt árukészletre lőiubáid- 
kölcsönt vett fel, do a lekötött ági
kat eladta ós így nz adott váltók 
fodráét nélkiil maradtak. Hitelezői 
erre följelentették. Megindult ellene 
aa eljárÓH, melynek során azonban 
szabadlábon maradL Újabban, lia- 
sonló vhwcnólósoket követett el ós 
a feljetenfések nyomán elrendelték 
Krizán letaHóztatósát, ak! ekko^ 
megszökött. Az Ügyészség erre kö- 
a ö^ölowlet. adott ki olleno s ennek 
alapján vasárnap elfogták Buda
pestem Krlzflánt a rendőrség letar
tóztatta-

— Klralioltók a harlsnyakl rakatot. 
JHüfiár Tífn lwbrflla nova GR. szóin idatt 
k vö üzlete nők kirakatát iFiuerellnn tet- 
Ioh nz vj folyamúw kittazlotta. T0 pilr 
lórii harisnyát, ,% pár női kesztyűt éa 
Hitte na’ortfkíi divat, árut vilt magú 
vnl a kirakat fosztogató, akinek kézre- 
keritóso órdckóbm u rendőrig iycgludi 
tolta a xiyomuaVsL

| w- Bltüirtek. A föJcapíiiáuysúg eltűnési orc- 
. tályán bejelentettek, hogy Kó»a Mihály 33 
. óves nyugdíjas tisztviselő Ranolder ucca 
c 14. — Hornicsky Géza 2Ö éves villanyszereid 
: sogéd szüleinek Kun ucca 12, — Váczi Mar- 

alt 19 éves háztartásbeli Krüleiaek Szent 
László út 91, — Öárof-sy KálxnáD 18 éves pu- 
KOrkakészítö íanonc szíU^hiek Ernő uccu 3,

■ — Hoffmanu László 15 eves tanuló szüleinek 
. Tompa trcca 15. — Klászon János 83 érts pe- 
. ffédházfelügvclő Lipót korút 4, — Tályái

Vendel 21 eves nyomdai klfntóflú Uozzátar- 
. tozóinak Károly kőrút 6. — Rozmár Etái 15 
• eves tanuló szüleinek Harnád ucca 22. —

Puskás Gizella 14 éves tanuló ezfileírrek 
, ’IjTóéd ucca 21. txám alatt levő lakásáról 

eltűnt, és azóta nem adott életjelt magáról. 
A tekapitánysdgou az eltűntek feltalálása ér-

■ dekeben megindították' a nyomozást.
— A Angol-Magyar Bsnk MnrcemoKse. Az 

Angol-Magyar Bank Rt-nak Kájolyi Imre 
gróf olnöklésérel Jnntiár 29-én tartott renű- 
klvüii kdzgyűIÓBe elfogadta az tgazgaMsás-- 
unk az alaptőke fölemelésére vonutkocó ja- 
\"aslatát Eszerint az intézet rtsavénvtőké 
Jét 121.373 dnnb á 59.— pengő nóvurtékú 
résavépy kibocsájtJtw írtján 12 millió pen
gőre, kimutatott; saját tőkéit pedig körülbe
lül 31 millió pengőre emeli fel. Az új rósz* 
vények átrttelóro az intézet fésűvényeseinek 
olovétei! jognt biztosít olymódon, hogy min
den eddigi egy darab 50.— pengő névértékű 
részvényre egy új részvény vehető át Ja
nuár rtl-től február 12-ig bezárólag aa inté
zet értékpapír-pénztáránál 30^— pengő kibo
csátási áron, még pedig a részven vekről le
fejtendő 1927. évi elővételi Jog-^-zclvény be- 
Fzalg/íitatása ellenében. A Közgyűlés Jóvú- 

i hngyóla^ tudomásul vette auokat a m<-gál- 
iapojlásoknt, nmeivokct » búnk vezetősége 
a részvényesek által esetleg út nem veendő 
új részvényük elhelyezése, illetve általában 
n tőkeemelés Ríkerónbk garantálása ügyében 
cg? . nemr,f ttöz.l bankcsoporttal létesítőit. 
Végül 'BccÁjy Antal a részvényesek olisnie- 
résrtt és köszönetét tolmácsolta nz hiteset 
vezetőségének nzért. hogy nz ország g.TzdH- 
siígl újjáépítésének munkájúban oly tcvékc- 
nyen és hathatósan vesz részt. A bank ez 
uiknlombó! felhívja részvényeseit, hogy ne- 
tán még birtokukban lévő korona-névértékű 
részvényeiket pengőnév-értékft részvényokro 
való kicseréié:’ cóljából mielőbb mv. 
*-■••• be a bank «írt ,'kpapir-pönzfíirú- 

uw-rt a korábban közétett hirdet- 
osszon, RmhUIioItI occa M. ötaT alatti ""’V vrtetaőtm. folyó .>»! Italán 15-tsl' 
loktata KMuoMrfui n:«rmtarMt<> maiit. rfewfttteai Jogok nr ml ■ r»- állítólag - azért kő. Kó-nórórtóM rcszréuyok alapján tanok 

P. vetto el- mert a férje állnpdénn veszekedett gyokorolhatók.
tt. ütötte. A.nókn’brtn. ánnljákj _ I Letartóztattak két Jiolvnlt. Orosz László

ttákot’ foi- 
kiderült.

— Folyik e here aa öreg őr a fiatal 
zenészek közbtt. Múlt számunkban meg
írtuk, hogy a Zenéazszővctsógbcu nyílt 
harc tört ki az öreg ók a fiatal zenészek 
között. Most, mint értesülünk, a fiatal, 
úgynevezett másodosztályú zenészek ér
dekeik védelmére kormántfbiztös kiren
delését kérik a belügyminiszterből, ami
vel ellensúlyozni akarják az öuüg zené
szeknek ellenük irányult akcióját A. 
kormánybiztost, hír racrint, egy-kót na
pon tjeiül kiküldi a belügymiuiszteT.

u-auvv »«»»,.,«, uivB. — leugrott a helyiértokíiről -- betörte
Scpp Schmid londoni mester nyerte. A 0 tetet- A. Palota-újfaluról jövő helyi- 
vtrueny Chőtcau d'Ocxbea folyt le. ** »•* - 1~

Külföldi sporthírek. Równ. Az it-' 
teni Stadionban lefolyt labdarugó mér
kőzésben a Fortitudo olasz csapat az 
Olaszországban működő magyar tróno-! 
rck csapata fölött 2:ö arányban győzött. 
— Zürich. Az olasz, válogatott labda
rugó csapat u svájci válogatott csapa
tot 5:1 arányban megverte. — Sí. Mó
rit z. A lóversenyen az engadini díjat 
1400 méteren Benes cseh zsoké nyerte 
meg u Sirokkó nevű lóval. — Zürich, a 
síkfutás syájci bajnokságát givf Gkiss 
német versenyző nyerte meg. Második I

w m«ü«

1 érdekű villamoson utazott Erős Kxroly
16 éves pékinas. Mikor a vonat a patota- 

| ujfalu állomást elhagyta, Erős Károly 
I leugrott a \ilamobTóI, de oly szerencsét- 
I Jón ül, hogy koponyatöréírt; szenvedett, 
i Súlyos állapotban a mentek az újpesti 
I gróf Károlyi kórházba szúnították. 
1 — Aji inflaenn ellen! vúdekteós b legbn-

lásosabb, ha zsebkendőnket, általában eseM 
fehérneműnket állandóan Dyeoform oldattal 
tiszt (Huh.

— A hentesek h teljes vasárnapi 
munkuszünclért. Vasárnap délelőtt 
u róffi képviselőháziban Biilncr Jú- 
new elnökletével rendkívüli közgyű
lést tartott a hentes ipartest ülőt. 
Az ülés egyetlen tárgya a vasár
napi munkasztinct ügyében elfog
lalandó álláspont volt Több szónok 
beszéde után a közgyűlés elhatá
rozta, hogy felír a kcfeskedDlfni 
miniszterhez és követeli az egysé
ges vasárnapi munka szünet el í 
a fővárosban, mint a környéken.

— Meinl tea n legbiztosabb Bzcr in-
fluenzn ős simnyólnáiha ellen.

— Vajda János emlékünnepély, A Li
pótvárost Társukkor Vajda Júnos költő 
uzüktéee századik fordulója alknlaiű- 
ból voHúrnap délelőtt nngybv.úuiú kö
zönség jolcnh lében i»mléküunoi>ólyl ren
dezőit. rásalur Árpiid nyitottá meg <. - -..............- --arnTw—-i® .
n.málnt't um Irt Putrin rl Lo ir*R mandnlt vo,° ülötíe. A Bókn-hnn ápolják. — Letartóztattak két talmit. Ghw Lú»«1óteükahAUát eilnptóit a Ste- 21 éves és GrHler Osrkúr 22 éves foglalko. 

ír,,- ’ \ A,? .GJ™T,<,£n ‘̂2Lkflü_r?p7rtn,osák » M'
'osyv«r

lyönyArSbb

mint az •bán

ii. ÉI'.I.'A* ;
matinét, majd J’aMpji Lajos mondott

— Szeroneséilenség a lift-aknában. A 
Fő. ucca 40. számú házban, Uaötw Ferenc 
liftkezelő az elromlott lift-folvonógépet 

v--> j akarta megjavítani. Munkaközben — ez- 
Ugy ideig meg nem állapított oknál fogva — 

a gép megindult és a szerencsétlen ember 
jobb folfiőlábFíárát összetörte, úgyhogy 
u mentők t lotveszólyes állapotba szállt- 
tották a Ivókus-kórliázba. —

— Fórjr bruf.?l!tósá elől a halálba akart tássák
nicnokiilni. Micsoda Jánoaué háztartásbeli n4‘* 1
asszony Szerdahelyi ucca 8fi. szám alatti pieny[ -t L_ 2 — -- rf-S _ . ■ -J. . ---. _ ■.........* . •
Az awtMHiy tettet

’’ ‘ 1 ----- BTW— ---------------
A Bóknsbnn ámhák.

~.t * hirdet- 
június 15-töl' 

lesznek

íinpíúk « ste-
, --- ---- . «^.,.naww>, *.«,«/ Gabriella oc- .................... . ........................

Raanay Erzsi <JVCra<tpt'kreno adta elő vor. tedelcntrfta a f<>kanit»iny«H|t(m. boir? n tünluk azzal, hogy ejry nehói u....
L-fnu’ Viktor mcirvenZsficft Vaídn-dxlait Wefánfa körűéi ebédlőjéből ismeretlen tét- váltva cipeltek. VáiyiMmiknái ki

’ ’ .................. A hogy a zsákban 7A kg lopott rizst vb

’á*D«'’kü1i nappzrt’ 
üpícl. azzal, lio 

'.'.■'rva cipeltek. Kt£ 
: ioprttLányi Viktor niogveiiesítatf Vajda-dalait BtefonU — ...................... ..................

v írül Ik'rit Blanka srivilti el nnev oilovta ^ntitria prémes téHlcnhiilJAt. A hogy, a vsákbnn 7A U» lopott rizst vittek , X J a CT.nmw nH*y . tattcH kézríkerltcuóro a nyomozás megln- mindketten többszörösen büntetett elMta'*sikerrel Vajda János több versét. jdnji. .egyének. Mindk'ttŐJüket lctoróztofte’mindketten többszörösen büntetett el
• egyének. Mindkettőjüket lctaróztotte
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[ talaigar.s'a.Tók vasárnap délben 
tiiéót <ustott:«fc, amelyen megjelent a 
íjjra aktív színigazgató is. Az yló» elha
tározta, hogv tüzotthágcrt alakít a még 
\nín<iig súlyosan torhos adók és külön-, 
félő dfj.-ik ellőni küzdelemre. A 5slw- 
tgazgatók Egycsületo foglalkozott még 
Országon nzíuÓKzegyom’ilet litiralávMl, 
fis, amely azzal vádolja a K'.ínigazgutő- 
.kat, hogy a yőgobbi határozó lukban 
kimondták síz ujdoiredpoft vidéki Hű
ti dúsainak I-’HiltásAt. A ffiíalgUKgatók 
Egyesülete válaszul kíaiomloita, hogy

ilyen határozatuk nincs 
fcs a jövőben tíom fogja befolyásolni a 
wluigazgatókut abban uz .irónybon, 
hogy njdouöág'aíknak vidéki előadását 
entfcdólyonl-o, vagy sem. Az ü’áo vágón 
■Beöthy Lás&ló meleg tzavakat intézőt 
•n JetríiotöngvcMSCtS Komor Gyula dr- 
igazgatóhoz Bd-ík ozületAmapja alkal- 

,xuábói. Komor dr. így válaszolt Beöthy 
i&ratulá dójára:

— KBs^ÖnSnt. majd közlöm ma gammal 
1 Vasárnap eato tovább folytatták 
Gál Gytite ünnepléséi A i eszek- 
kl.ub

nagy bankettet ártott 
u Jubiláns színész tiszteletére. ame
lyen a közéleti és művészeti előkelő
ségek egész sora megjelent. A mű
vészt meleghangú lmezédekkol kö
szöntötték fel a Nemzeti Színház, a 
kollégái, a kormány és a művészet 
képviselői. A rendkívül sikeres 
bankettet Orlry Árpád rendezte.

A napokban a Színpadi Szerzők 
Egyesületéhé’z igen érdekes bead
vány érkezett. A beadvány írója 
egy jónovű operett szerző, kéri az 
egyesülőtől, hogy hivatalos súlyánál 
fogva szüntesse meg a mindjobban 
dívó szokást, hogy egyik operett
színházunk rendezője; azért, inért. 
;a színrí'kei-illő operetteket Rendezi, 
•' rendszerint a szerző .

t ártwtterzi&jévé a va n ff sut

■;.& beadvány hangsúlyozza, hogy az 
illető rendező ogy-kéí világhírű 
operettszJerzö kivételével, minden 
t-zínrekerülő szerzőtől rendezői 
munkája tőjében tantiéma részese
dést kór, amely egyet jelent a társ
szerzői minősítéssel. Szíuházl k<> 
'vökben nagy. ózdoklődésse-l a árják 
;jz elvi jelen i^aegú es nemkovójbé 
.Pikáns ügy fejtenie nyrit

Á Magyar Szűxhaz új dax-abja, az

C7 arak
bitomtórje Tityfos betegsége eS Ut- 

.Jatc* fndis'sposiciója miatt kifelé 
halkabb érdeklődés mellett zajlott 
le, de a máspdik és a harmadik elő
adáson mindjobban kibontó kozott 
Flers vígjátékénak várt sikere. A 
szombati és vasárnapi igazi pre- 
ntferhaiigulat azonban nem változ
tatta meg az igazgatóság ciha táro
lását, hogy már hétfőn kwdjók pró
bálni a soron következő újdonságot, 
a „Pass sodr la bouche'l oíniű fran
cia operettet. A sokat hányatott 
operett próbái annál is inkább ak
tuálisak mert a. hí agyar Színház 
egyheti tárgyalások utáu végre 
raegt-alálta az ‘operett főszereplőit. 
Hlcinte arról volt szó, hogy Kosáry 
HJmma cs Biliét Inén játszik a két 
női főfezótöpet, majd M-őMr Verát 
fB ktimbinációba vettek, aki azonban 
pisdií kot milliós fellépti díjnál alább 
nem adta. A vendcgszereplŐk kcTC- 
aése azért, vált szükségessé, mórt 
'üibkos Ilona négyheti szabadságot 
kért és kapott az igazgatóságtól, 
amely ilyen/onnan a Pans sour la 
bouche-ban nem számíthatott reá, 
Titkos azonban szombat eato beje
lentette. hogy szabadságáról le
mond t‘S

hajlandó a ff operette 
primadonna szerepét játszani

Kaludiék örömmel vették tudomá
sul a nem várt fordulatot és új 
HztTződtetósi tárgyalásokat kezdtek, 
amelynek értelmében Fejes Teri, 
Hcrku Lili és Kertész Dezső játszók 

■•as eperett többi főszerepeit,

SZÍNHÁZ - MOZI
I
Szokolay Olly, a szőke primadonna 

üzen Harmath Imrének 
a fogházba

— „zlíoiírfíZ meg, hogy bízzon bennem 1“

A »zőke, bői a feltűnő f-tóku primadon
náról, már megírtak minden romát óm 
jót. MugánélqiéniÁ minden apró-cseprő 
iutimitHRáru rávilágítottak a nyilvános
ság ólosfényű reflektorát, amely nagyon 
bokSKor a szenzáció, uz érdekest/g ked
véért durván olraJMta az igazságot. Jó- 
izfi ptotykákal gyártottak róla, amelyo- 
kon mindenki mulatott, csak eirb'r 
szájíz© keseredett el. Kitaláhák róla, 
hogy az angyalian szőke álarc alatt vc- 
azeáelmwj diaion r0.lt02.ik, aki pazarlá
sával és. nagyravágyásával tőnkre juttat 
mindönkit, akinek elég bátorsága van 
közelAbe férkőzni. Botrányokat korítet 
tek köréje, mert a színésznő szeretett 
ólni szülésznői szabadságával és függet- 
Iens5góvoL A tohetségcs színésznő nem 
nagyon vetto szívére a dolgokat, szorgal
masan tanult, játszott és tovább szerette 
azt a kedves, nruuyszívü bohémot, oki a 
nyilvánosság ugratásai közben, folyto
nos Izgalmában elhitte mindazokat, amit 
a müvósaaü egyénipígv-hez költöttek.

•
így lóriént, hogy líarmoth ímrv a kn- 

barékuplúk koronázatlan királya, a ki
tűnő operet-Ubréttisfa többet akart 
adni u „4ér,ionnak‘‘. mint amennyit Szó- 
holay Olly alapjában aroréuy itrényoi 
vártak és a nyiJváno.Síigra hozott sze- 
H’lmi Ügyok állr.ndó ve xn tv rá Jóban meg
feledkezett égi. kél. apróságról, amitől 
neliéa megfeledkezni egy kettős könyve
lőnek, d'' nagyon könnyű egy bohém 
tólkü, fülig szerelmes, ezergondú iró- 
iniberuek. réídául többek között elfelej
tette bejelenteni a lakása címét is...

•
Szombat délután a vizsgálóbíró félig 

kinyitotta a Harmoth Imrére, a lakéin* 
bojcic-Hh'ü ktánuíiban rássnkott collá aj- 
tnját. így minden valószínűség szerint 
bet/őu délntóu már a Morkóucíiai fogház 
első emelet 3. számú collá lakója a ren
des kávúházábau issza a dupla feketéjét, 
elroarongve azon, hogy nóhúnyan uz iró- 
tŰTbai közül, niüytm alammyroudü düh
ve! szabadították rá tollúkat u szőke mű
vésznőre, oki Oltódén börtönön, rnoghur- 
colUtáson keresztül csak Maradt tizti- 
m.áv(T,:ukl col1'. •

A IiOíaj Orfouüi li.; ti Jzcrzojo eS pxi- 
madouuója karul támadt botrány tey> 
iiiÁffzeteBCu etfektív éreztette a hatásúi, 
a nf'zálénm. Ez alkalommal téíúfolt né
zőtér ta.paolt Barmaik lmr© Znc hlijkh 
rál<f elmü oporetjénok és az operett prb-

Minden este 9 órakor

Vigyázat! Hűi szakasz
Hoz! helyíraK A FövM Operett Szlnhézbnn

PEŰLONG.ÁLVA BENHU MÁSODIK HÉT

B O Y A 1 APO11O
ElüUdíscTí 5, ’/»8, Vi10

MAGYAR SZÍNHÁZ
Kodd, szerda, péntek és vasárnap 

osta

R«ra-Cr«iuet

ÍZ IIJ ÜRIK
Fordította. Hattal Jenő 

mudoun.ájónak, Szokolay Ollynak. A pri
madonna kónyszerodetten mosolygott a 
hívó tapsra, de Öltözőjében fáradtan hul
lott stókérn. KóUógbcoavo mondja;

— IlorzuFztó, kibírhatatlan .... 
szegény fiú. Kérlek, menj be hozzá 
és mond meg neki, hogy bízzon ben
nem. Miülctte maradok és mellette 
leszek niimiigr...

Ay. öltözőtíikr© felett egy kép a Esi- 
vány királyból. J fcgyencruliás Kis8 
Feri tartja átölelve a primadonnát, 
alatta aláirns; „Ollykdm, légy mindig 
boldog... Ölel Feri 027 !. 12.1‘ Mellette 
egy máéik kép, a Griitchen-frizuráű Szó- 
kolay Ollyka a nővérével.

— Nos, melyik Olly a boldogabbV
— Egyik se. Hidd el, hogy eddig 

csak nevettem a dolgon, de ez már 
sok! Hát mi vagyok én, hogy így 
merjenek írni rólnml Egy lapot be 
in pöröltem. Elvégre nem vagyok 
köteles tűrni, hogy minden ifjú 

> tollforgaté az idegeimen táncoljon, 
és kikiáltson veszedelmes démon
nak. Elég a tréfából... Hiszen, 
akik a társaságomhoz tartoznak, 
tudják, hogy alapjában véve milyen 
szerény nő vagyok. Hol vannak a 
brilliáiisaim és az ékszereim? Lát
tál már rajtam ilyet? Egy platina
gyűrűt kaptam ajándékba kará
csonykor az Imrétől... azt is vissza
adtam. Ruháim? Nos! Elég nagy 
gázsim van, hogy ebből kifizethes
sem. Kérdezd csők meg a szabómat. 
Hogy a férfiakat tönkreteszem? 
Szamárság! Mit mondjak még? Sze
retnék nyugodtan dolgozni...

— De mégis, mi volt az oka ezeknek u 
dolgoknak?

— Egyszerűen # az, hogy Imre 
könnyelmű volt és nem törődött sa
ját dolgaival. Apróbb rendezetlen 
ügyei mindönkinek vannak. És 
urnint Bárdos György doktortól, az 
ijgyvérjéto! 'értesülök, még az „eset” 
előtt rendezte ügyeinek nagy ré
szét Csak el feléj öptte a bíróságot 
értesíteni Ez a tragikómikum. -. 
De nem it> c&oda ebben a uagy 
mtnikábaii m . Koezidtünk az új mű
sorra • i -

Gyorsan Öltözik. &«$ V Margítszl- 
geteo, ahol a <rrek>-endc.it> még ma fellép.

1

Héttő, csütörtök, szombat 
(50-edtizcr) esto

Molnár Ferenc

Játék a 
kastélyban

— Képzeld, milyen arrogánsak aó 
emberek. Imre egyik hitelezője tíz • 
személyes asztalt rendelt az cteó 
sorban. akarnak, engem!...
És nekem mosolyogni kell rajtuk 
ha tapsolnak...

♦
Vaafirnap a reggeli hidegben sokan 

didoregnok az ügyészségi fogli.-íz Koháry 
uccai kapuja előli. KezükboYi kék látiM 
gatÚ6l ongedóly. Bent az épületben P<> 
dlg felsorakoznak a ezurouyos ibghuz- 
őrök. Egymásotóu hozzák az udvaron 
keresztül azokat a foglyokat, akiket meg 
látogatnak. Esett, szomorú emberek. Fel
húzott vállal, leszegett fejjel lópkuduek 
a fogházőrök előtt és szinte beoBOun-Jk: 
a kíváncsiak tekintető elől — 0. „társai- 
góba.“

Visznfordulok. Nem? llyeú formai! Wv- 
sok között nem látogatók meg egy bo
hém, magyar író*. Nem udow át az 
üzenetet...

Majd délután a kavóházbun...
Stáb Zoltán.

Ártatlan Zsuzsi;
Hocl a szádat I

Ártatlan Zsuzsi:
UfA film

ártatlan Zsuzsi:
CsOtOriOhMI

hial írta 
februárt világvárosi varieté- 
mŰHorának hatalmas slágerei:

1. A szivem
(szcenirnzott dal) 
Előadja: Sárossy Mihály.

2. Strody
a sodronykötél-virtuóza.

3. Prof. Max C. 
lightman

amerikai ezájharniouika " 
művész.

4. lai, nem i@n 
el a Backer 
Jozefina

(KesargŐ)
Előadja: Szokolay Olly és a 
balettkar.

5. Dénes Oszká*
februári slágerei.

6. Tamarlna és 
s Fredow
í akrobatikus excentrikus tánc

művészek-

7. 4 Urbani
| páratlan humor, példátlan 

ügyesség.8. N. M. F.
e»y kis bolondság-; iw Lfs 
muzsikával.

9. Solti Hermán
legújabb dalai.

10. 2 Hensen
a levegő királyul

ll.Splend d és 
partnere 

fantasztikus aörkorcaolyuaék.

12. IVallenda 
Fókái

Bemufafó előadás: 
holnap, kedden este

ügyesség.
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Z? Sabaria ayözetmé a bécsi
Sfovan illtH

— SaburlM—SIovhu 3:1 (!:♦). —
Suburia értékes . nnmztl közi győzelem 
kcidta meg fuvatái r/czónját. A pyu- 
metropolis reprezentatív profl-cg^üt<,'sö' 

u bécsi cseh'k csapétól. a kovául. látta 
vendégül, amelyet a győri I ucbs bírásko- 
ilút's mellett 2:1 (1:0) urúoybun győzött le.

A

X Nemzeti Lovurda !<»\ ahünncpélyc. 
' Nu(c>záinii, előkelő közönség • tölt'Mte 
nteg ma délután ft Nemzeti Lo várd fi 
hdyuógvil. hogy gyönyörködjék h- lo- 
vubpaiHpóly második napjának niíisorá- 
Itíiii. A.\ ünnepélyen megjelent Horthy 
Miklós kormányzó a családjával. to
vábbá- A'Jíiua-Ja. főboríT-ffaebZony ifl. A 
iqüsor első pontja a Ferenc József ne- 
velőintézet növendék' inck tréfás lovas- 
játéka volt. Ezután hat és tízéves M.vcr- 
nifck.uk mutatták be lovaglótndouiányu- 
kut. U14(*u Mfilonclti Lajos aJezrodet. és 
fíindvh Olló százados bravúros ugratá- 
toal ejtenék bámulatba u. közönséget, 
rauid a' ludovjkábok jen dr banoja és 
pikuVíviís kard ellen következett. Egy- 
szi'iTÓsíik felhmigzott a Prinz Eirgen 
Indulója. Vérpiros jelmezben, megjelent 
n carQus/ií ! nyolc párja és megkezdődött 
n pompán játék. l’Udsó Hzámul íúlkavn- 
dáhz.uirul > s lovmdskohil mutatványok
ról mózíróé nyképeket mutattok be.

X.A Korcsolyázó Egyletet nem terheli 
mulasztás Bodor Ödftu balesete körül. 
A Budapesti Korcsolyázó Egylet múlt 
lioti cikk Hűkkel kapesolritban unnak 
közlví-vt kéri, hogy a?, egyesületet Hodor 
Ödön'bnleseié körül nem t<*rbcJi nuiJasz- 
1Ús. Mioich igazgató nyilatkozata Sp
rint a mentők n Korcsolyázó Egylet 
India nélkül szállították először a ,Bot- 
jickda’kói'bű/.ba. majd miután ott hely 
nem volt, távolabb fekvő kórházba szál
lították. A BKE nem tagadta inog a 

bZci Ciliit lcaségro vonatkozó informá
ciót, mert az Irodában csuk .egy .s^í’lga, 
tartózko<h»lt. oki KzercuesetlcuséRrÖl 
'rtíuu tudott semmit és így ucm is adha
tott Információt.

INJuietkmUI véuziHliltt az H*ő bajnoki 
kusárlabda mérkőzós. BEAC—MTE fim (2:1.’. 
■" ............................sn játszó munkáidon! e.t hm 

nawií (!) 
óPiy (i»

SPORT
71 birkózott futottak, 

a futók kötetet húztak az ipar
csarnokban

Csak a benevezett színészek maradtak távot az ékszerészek 
mókás versenyéről M atorkér érpárosok tanusági versenye

A Jannárvégi reggel csöndje* csak » 
rrifcllgct* kopaszon n.crfedezö ' ágain csiripelő 
éhes vcrcb.-k lármája zavarja meg. mikor 
nz Tpnrcsarto): ff lé ballagtunk a dermesztő 
hidegben. Az.Ékszerészek Sport Clubja hir
detett Vásártiap faggolrc tréfás és konnJy' 
számokból álló fed< Hj»úJya-vorsen> t, A kéz- 
'dérre kitűzött Idő már régen elmúlt, sőt a 
reggel már u délelőtti Időkbe fordult, de fi7. 
Iparcsarnok körpyéke még ciöudea volt. A 
jégpálya felől a túnczcuo hangí<»-»z)ányuit 
is odavitte a cköndes'iu fujdogáló szeJio, 
mikor némi közöm^fplf is kezdett gyüle
kezni n gigantikus méretű csarnokbai>.A színészek beharangozott s'nrjáhól nem 
lelt semmi. A benevezett • színészeké* hiába 
várta n közörr-ág, amely a hideg, forrslt- 
horbzugá < srirnoliban türelmetlenül topogva . iimm. Kiumari 
végül is mégeló«c<iű't a rjjn'jln't sporthall. | .írles f«íisko|.i;

Elsőnek a 70méteres clsoosztúlyú sjkfu-, 
f/irí Jjiniyolílottók !c. - .melynek mezőoy;n. 
nem-kevesebb’,- máit c<ik, tizenhat sikertelen 
. mi ikirinrlói. után l.uíúlí cl. ’-gy. l’*’?-'.ví' gii) 1 Góró Mbviou ii Jártnál marad!. Győ
zött Sugár István (KAOW) 8 n M mp alatt 
klubüinjui. A i'la »V Gflbcl előtt. ■ .A nők ö!kőrös verscuyebén íuindbssze két 
bdblfcjü indul': Roszner Emma és Nadátiyi 
Ágnes, akik közül előbbi győzött'3 p 47.fi 
"* A férünk öl kőrös vf r ..l yéi'f.-k Fonyó Már- 
tmi (MTK) voh. u győztese, aki Schiisslevt 
(KAOE) hagyta mnr.n mögött.

V:':- A kétkörös üílifutápt ugyancsak' Sugár 
lfefván nyerte, klubtárs*.. Tiauhtior előtt.

Ferihegyi Frigyes (MTK) rc-őzö't u 15 k - 
rös verseutyben Holczor Tibor (MIK) és 
Gulnmbos (MÁV) előtt.

.Élvezetes sportot ,-izonbuu talán egyedül a 
négyszer 1 kőrös stáfétó hozott, amőlyl^n 
a KAOE a) stafétája jmmpás finis után 
győzte le a b) stafétát. Időt 1 P 33 mp.

A (réfá.-t versenyeket örömmel kacagta vő 
gig .a. mar f.ebzapőrqdott közönség. A bír- 
Kozóbajnokok 70 méteres moglüvási, verse
nyét Keresztes (MAC) nyerte 10 inp-es idő- 
-vrT Magyar (BAK) én Sr.elky (Vasas) élőit.

Ezután a páros Verseny következett. Ez 
i)í?y folyt 1;', hogy ■ kél MxV'C-ista, Dános.

■ műegyetemi ’ tanársegéd összekötözie < gy:k 
hihat kin bt ársáv:-!. Balogh Lajossal. A két 

, .' .. . :.ii átlóin- iígy-'bon futotta végig
össze köt özy.O is az egykörös távot, legyőí- 

. vén az Ékszerészek ..kettősét.
Ha/’spgó kacagást váltót’ ki a líölólhuxő- 

ver-eny, amelyben az Atléta Fonyóyál ipog- , 
mősílett hhkozóhajnóket csapata győiót;, 
a KAOE és a MÁV együttesei olőfi. A ver- 

. s.Lityoú r.éöztvptf a Gijttmann .L és Társa 
csapató ts. aniely eziittal nem nadrágot, ba- , 
nem kötelet húzott.

A versenyt . motorkerékpáros. lassúsági 
verseny fejezte be, aip; lynek győztese Pi-- 
kor József lett, míg a többi négy rész/ve- 1 

. vöt diszk vá liíi káli ók azonn címen, hogy gá- 
1 pcikkel megúilluk.

\nwand Zsu*** meglsmiteita 
j múltkori győzelmét
I A* női tíírvtvó-verse'iy ▼égwednténye: 1. 
I Düraud Zb.JZH (MNVC) á győzdemme’. 2.
1 Tnyy Gizella (Spárta AO 4 győzelemmel. 2. 

Szombathelyi Béhinő (Bonyhádi Shl 2 gy. 
í. Bogén Ernu (Tiszti VCV2 győzelemmel. 
5. Adlrr Ma-gda (MNVC) 1 gy. ti. Ágéiba 
Hilda (Tiszti, VC) J. győzeleramcÁ.

A férü tőreivó-bajnokság.
végorodftiónyc. Győztes Eekl Viktor (J?AC. 
Bvhlotzcr iskola) 4 gy. — Kontru Kálmán 
(Tiszti VC) t gy. - 3. IJcnhs Béla (MAC) 
3 gv. - l. Jlcrhs László (MAC) 2 gy. — 5. 
Merik Géza (BEAC) 2 gy. — ü. Dingfeldvr 
Imre (MAC) ] .gy.

x Kannán koroghokkbesapata legyőzi* 
Európa válóimtoftjóit. Vasárprip folyt 1c 
Becsben Kanada és Európa válogatott csa
patainak km opghokkl-mérkőzést. A meccsxt 
Kanada nyerte meg 2:1 arányban-

• Az Ágostai ryaugélikuB fögimnádtnu 
nyerte a középiskolai jéghokkl-hajnoksá- 
got. A középiskolai jcghf'kbl-bajno’asúg döa-. 
tőjében a?. Ágostai evangélikus logimná- 
ziuni csapata 8:3 arányban győzte le u 
Zrlnvi Miklós reálgimnúzlnm együttesét. 
Félidő 1:1 volt.

A vasárnap! tréoÍRguiérkőzésck. Az *4- 
mulí vasárnapot 1 r. niqgiuérkdzosek lebo
nyolítására használlak tel csapataink.' A 
tréningek eredményei »• következők: "Budai 
„33“ - Postás 3:3. - Soroksár-T11. kér. T\ E 
l;J. - Kispest--Husos 3:2. — Pcöterzbéhet- 
B»k T>:2. - 'I*ufnl--ékszerész 5:2.

t A KAOE áj tisztikara. A KAOE vasár
nap .délután tartóita r.b'.'r ovi réiidt'ft közgyű
lését, ;imélyen a/, alábbi ú.i tisztikart vú- 
Inszfotlük meg: Diszoluiik: Vgron Gábor dr. 
Tisztelet b'H elnökök: Görbéi István dr., 
Tíruckcr Géza. Elnök: Fehér Dezső. Társel
nökök; Taubncr Vilmos és Wittenbírg 
Gyula. Ügyvo.Rotő-nlr-lnök: László Lajos. 
Tftnzg.-.’ó: Tarján Ödön. AJelnökök: Balá/ü 
.Sándor, JJorváth Dezső, Mihalicza József és 
Sebőn Lajos. y

71 JV17ÍV btpkoxói nyerték a Vasa 
sok aranypla ietíiét

A X ásások nraüy.plqkettea verffcuya ocg? - 
számú közöusóget vouzóft a régi képviselő- 
byzbu. A vagy?zorficu sikerült miting győz-' 
to*c a MÁV Gépgyári Sportkor lelt 'Ifi pont, 
fal. -ztnibcu uö LTE c> az MTE 10—10 pont
jával.

11.’bzMcs eredmény:
Lé.gsúl.vbaii: I. Németh .Tózpcf (MÁV). 2. 

Kohl Lá.zló (UTE). 3. Mibuiovics Ferenc 
(Vasas).

Pehelysúlyban: 1. Taanúdy József 
2. i\lirc Jenő (MÁV). 3. Kellucr 
(VTR).

Köuuytisúl.vhan: 1. Matúra Mihály (MTE).

Szerkesztőkért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok** (JJságválialat,

(MAC). 
Károly

Széli Kálmán 
e Ferenc í'LTE; 
Tihanyi Fórén*

Bíró: jhicsiTiszky A lelki .- .. ........
csapat . nieirérdeiní lton érié cl a .. 
♦•rtdniéu• i. A BEAC góljait Jloffi:

Vuiü (2). az MTE-ói pedig Cl 
c* Ih.ikő (?) dobták.

üzemvezető: Puskás István.

2. Turr Gyula (MÁV). 2 
(VflFflS).

Kfsközépsálylmu: György
2. Tfephio Antal (MTK). 3 
(V^as).

Nagyközépsúly bán: 1. b’zulay Imre ('L'T’Ei
?. Tnnnyagi József (FTC). 3. Farkas Káról v 
(VnKis).

Nehézsúlyban: 1. Farmmzv Eudolf (MÁVi 
2. Varga István (BSzKIiT). 3. liorliiig L; 
jós (UTE).

Pontversenyben: 1. a MÁV' esnpata Ifi 
pontiak 2. Jobb helyezés alapján Q3 MTE 10 
ponttal. 3. LTtí lo ponttal.

Il4s 14 napos Corvin-Vásár
Hétfőtől, január 31-étől kezdve keddig,4 

február 15-éíg bezárólag -" "*

VáIásiünk számos kérdezősködésre
Ekő li napos Corvin-Vásárunk júliusban vevőinket
:-r.iyira kielégítette, hogy számos helyről fordultak 

™ksrfeinéte(ifik azt meg?

c -Mindazt, ami első Vásárunkat oly népszerűvé tette,-

bámulatosan oícsó
v nagyrészt

mélyen leszállított árakat
mihahinkban most ismét megtalálhatja

í*?:

LJSÁGlZtM Rt Budapest, Vili,, Bükk Szilárd uccu S

nifck.uk

