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Kétszáz detektív hajszollá 
a rákost kélsyilkost

Vasárnap újabb helyszíni szemlét tartott a rendőrség - A hullaházban szemlére tették ki 
a meggyilkolt leány holttestét - Két rendőr agnoszkálnl akarta, de nem ismerték tel
A Rákosrendézőtől három kilo

méter távolságban. a Budapest-— 
szolnoki vonal mentén történt gyil
kosság felderítése óta már kétszer 
huszonnégy óra telt el, de a nyo
mozás még e pillanatban is ott tart, 
ahol az első percben állott. Bár a 
főkapitányság teljes apparátusát 
megmozgatták,

a fokozott , jnunka sem hozta 
meg eddig a kívánt eredményt.

Horváth Antal reudőrfőtanácsos, 
dr. Szru&idn Dezső tanácsos és dr. 
Fo#Z József kapitány szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka és va
sárnap egész nap szakadatlanul dol
goztak az ugybén. de a szerensétlen 
25 év körüli tót leány kilétét

eddig nem sikerült megállapí- 
taniok. 

tani az áldozat kilétét. A rendőrség 
álláspontja szerint ugyanis emuk 
megállapítása után néháuy óra 
alatt sikerülnie kell a tettes sze
mélyét is felderítenie.

A pestvidéki cse.ndőrség vasár
nap bekapcsolódott a nyomozás 
munkájába. z\ községekben önálló 
nyomozást folytat és az ország
utakat helyezte megfigyelés alá-

Vasárnap délben Vogl kapitány 
néhány rendőrtiszt, és. detektív kí
séretében autón újból kiröhögött’ a 
gyilkosság helyszínére, lmgy a 
tegnapi havaseso fel szára dúsa, után 
esetleg valami

hátrahagyott nyom után
kutaasou.

Az esti órákban tért vissza a 
zottság u főkapitányságra,

bi-

kézre kerül. Természetesen, nagybaj 
hátráltatja a nyomozás menetét, 
hogy a gyilkosságot csak szómba-I 
tón délelőtt fedezték fel, mert ebben, 
az időben már

néháuy órai egérutat nyert » 
tettes. (

A rendőrség mostan elsősorban is 
az áldozat kilétét kutatja, mert en
nek megállapítása lesz az első 
nyom, amelyen a vizsgálat elindul
hat, Természetesen azonban ézzel 
párhuzamosan igyekeznek a. tettes 
nyomára jutni. Egyik feltevés alap-, 
jón arra, gondolnak, hogy valame
lyik környékbeli gyár munkása kö
vette el a gyilkosságot és azért pon- 

j tosan utána néznek annak, hogy á 
nyomra nem akadtak — mindenre- közeli gyárak munkásai közül uem 

az ; meny megvan arra, hogy a tettes | hagyta-e el valaki a munkahelyét.

ujabb helyszíni szemle azonban 
eredménytelen maradt. A meggyil
kolt lány holttestét még tegnap a 
Törvényszéki Bonctani Intézet hul
la házaba szá II i tótták.

Vasárnap este jelentkezett a 
hullaházban két rendőr, 

akik a gyilkosság környékén telje
sítenek szolgálatot és arra számi
toltál’, hogy esetleg felismerik a 
holttestben valamelyik közeli gyár 
mnnkásnöjét. A két rendőr megte
kintette a holttestet, azonban nem 
ismerték fel és így az agnoszkálási 
kísérlet nem járt, eredménnyel.

A főkapitányságon a nyomozás 
során kialakult vélemény szerint 
— annak ellenére, hogy semmi

A'l újabb, vasárnap délelőtt meg
tartott helyszíni szemlén kiderült, 
hogy

a gyilkos egyedül hajtotta végre 
bűntényt és tettének elkövetése 
után a dűlő út mentén levő bokor
ban

igyekezett elrejteni áldozatát
Pontos vizsgáját során megállapí
tották azt is, hogy a leányt

fekvés közben érte a halálos 
metszés,

amelyet minden valószínűség sze
rint

kertészkéssel
és semmiesetre sem beretvával .ej
tettek rajta.

Dr. Laky Lajos rendőrfőtauáosos 
dPtektívfőnök intézkedésére a sérü
lési osztály detektívjein kívül más 
csoportokból is, összesen

kétszáz kivonult detektív 
járja sorra Rákos és a községbeli 
községeket, ahol a községi bírók 
által

dobszóval
Intéznek felhívást a lakossághoz, 
hogy jelentkezzenek mindazok, kik
nek egy hasonlókorú hozzátartozó
juk eltűnt. A detektívek mindenütt 
felmutatják a meggyilkolt leány 
holttestéről felvett fényképet és így
igyekeznek elsősorban megállapi- _______ _
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Merényletet Mvetett el három leánya 
ellen egy nyugatias fővárosi tanár 

R rendőrség letartóztatta a bestiális apát
A főkapitányságon Vogl József 

rendőrkapitány megdöbbentő bűn
ügyben fejezte be a nyomozást 
szombaton délután.

Egy fővárosi tanár ellen ugyanis 
feljelentések érkeztek a főkapi
tányságra arról, hogy az 51 éves 
özvegy ember

er köles tcleu merényletet és vér
fertőzést követett el tulajdon 

leányai ellen.
A dolgot a Rádul ucca 17. számú 
ház lakói megtudták valahonnan és 
aztán ők tettek meg felháborodó-1 
sukban a feljelentést K. Béla 51 j 
éves nyugdíjas fővárosi tanár ellen. I

Az öreg tanárt azonnal beidézték | 
a főkapitányságra, de behívták hú
rom banyát is. a 8 éves Ilonkát, VI 
éves Margltol és 15 éves Juliskát. 
A három leány nagyon megbzep 
pent, amikor a rendőrorvos elé vit
ték őket.

A rendőrorvosi vizsgálat szenzá
ciós eredménnyel járt,

Megállapította, hogy a ház la
kóinak n feljelentése uem nél

külözi a komoly alaposságot.
A kisleányok ezután a rendőrkapi

tány elé kerültek, ahol sírva mon
dották el, hogy mi történt, velük. 
Az apa sem tudott tagadni, beval
lotta bűnét és azzal védekezett, 
hogy annyira szerette kisleányait, 
hogy valami — a Freudizmus által 
megmagyarázható — erősebb er
kölcsi el ferdülés következett be és 
ennek az

ellenállhatatlan hatása alatt

TJialv Ferenc
lemondott a felsóház alelnökségéről

Váratlan értesítést kapott szom
baton délben a felsőház háznagyi 
hivatala:

Thaly Ferenc, koma romínén yei 
nagybirtokos, akit a felsőház 
alakuló ülésén alelnök ké válasz
tőitek, bejelentette az alelnöki 

tisztségről való lemondását.
: Ez a bejelentés a szenzáció erejé
vel hat különösen azért, w rl Thahy 

I Ferencet eredetileg nem is jelöltek

I követte el tettét, amit ő maga Is 
[megbánt már és nagyon is szégyell,
I hogy ez egyáltalában megtörténd 
betett.

I A rendőrség a magáról megfeled-, 
i kezeit és freudizmussal védekező
I apát
j előzetes letartóztatásba vette 5. 
lés vasárnap átkísértette a királyi 
I ügyészség Markó uccai fogházába.

az alclnbkségre. A jelölt Beöthy 
I László volt, akit azért ejtettek el» 
mert katholikus és a tradíciónak 
megfelelően az egyik alelnök sze
mélyében protestáns tagot akartak 
megválasztani*

Az új alelnök .ikernél yéről terme- 
{szeUsen még uem történt megálla- 
ipodús. A választás időpontja sem 
bizonyos íw'g, mert a felsőház 
let’ közelebbi ülésének napireudjéro 
ezt a kérdést még nem tűzték ki.
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Désy Géza
a numerus claususről, a falt kér
désről és az aktuális politikáján

Az Erzsébatvároel Kör vasárnap 
tartotta meg nagy érdoklődés köze
pette ezóvi rendes közgyűlését, me
lyen a rendkívül nagyszámban meg
jelent tagok egyhangú lelkesedés
sel elhatározták, hogy

a Kállas-púrlhoz, csatlakoznak.
A niindvcglg ünnepélyes lefo

lyású közgyűlésen, amelyet a Kör 
elnöke, Ehrlich G, Gusztáv nyitott 
meg, az. gv.i jelentés ismertetése után 
reaktiválták Nessi Gyulát, Katona 
Bélát, dr. 1‘alay Samut és dr. Kecs
keméti Adolfot, a vezetőségben el
foglalt régi állásaikban, majd

Kállay Tibort díszelgőkké. Désy 
Gézát és Siegcseu Józsefet társ

elnökké választották meg.
Désy Gáza még Is jelent a köz

gyűlésen és egyórás, hatalmas, len
dületes beszédet mondott, amelyet 
a kitörő tetszés cs éljenzés sűrűn 
szakított félbe. Beszéde elején Ehr
lich G. Gusztávot üdvözölte, rámu
tatott azokra az érdemekre, amelye
ket óz ősz elnök a polgárság köré
ben szerzett, majd a politikával fog
lalkozott.

— Mit rútunk ma u közélet piacán, 
0 túlsó oldalon? — mondotta. —Té
pik, moTják egymást undorító mó
don, mint rossz gyermekek az örök
ség l’clótf, azok, akiknek egy, nem
csak az egész ellenzék, az egész ma
gyar közélet, hanem az egész embe
riség nagy veszteségére elhunyt 
férfiú ■

végrendeletét kellene erkölcsi 
1 és eszmei téren foganatosítani.

— A polgárok most már rájöttek 
arra, hogy félre kell lenni aa elvá
lasztó i's ■r.zétluizó okokat. A sírás
ból, jajgatásból otég .volt, nii élűi 
akarunk,

kenyeret, .logot, szabadságot, 
emberi méltóságot akarunk, 

azt, hogy
h a reg! jó idők térjenek vissza. 
r — A mi küi'máűypártolúsuuk nem 
személyi kultusz, mi nem vagyunk 
rabszolgák, sem lakájok, mi szabad 
jóhírü, f üggetlen polgárok vagyunk.

kenyeret csak békesség, a meg
értés «s a munkálkodás ad.

Mert magjar a magyar,
ha bárhonnan is vándorolt ide

abban az esetben ha a magyar föl
det gazdagítja, ha itt dolgozik, 
aminthogy nem magyar az, aki 
ahelyett, hogy növelné a boldog
ságot, idebenn széthúzást szít.

Nem lehet fenturtaui Időbenn, 
ebben az országban a numerus 

cluusust.
Még a külföldnek eszébe juthatna, 
hogy yelünk, magyarokkal szem
ben numerus clausust alkalmazzon, 
mórt

* külföldön igenis mindenütt ott 
látni a magyar zsenit,

a magyar művészt, festőt, szob
rászt. írót, hiszen a.külföldi világ
városok színpadjain sokszor egy 
este csak magyar szerzők szerze
ményeit adják elő. És Itt nálunk 
akad ember, aki a magyar embere
ket

fajelméleti, biológiai, vérvizsgá- 
lati alapon

akarja mr gkülönböztetni. Mi történt 
volna akkor, \ 
megvizsgálták volna a vérűket 
háborúban azoknak, akik 
térre mentek meghalni a 
hazáért. Hátha

szabadott meghalni, 
élni Is a hazáért.

' —■ Személyeket azért támogatunk,
• mórt azon elveket támogatjuk, me

lyek egyes személyek politikájúban 
nyilatkoznak meg. Azt a programot 
akarjuk megteremteni, amelyet

a régi szabadelvű párt
jelontett Magynro'iszögon, amikor 
nem kérdezték ki kinek a fia, vem 
tekintették a származást, nem érdek
lődtek utána, hogy rnelyík templom
ban imádja istenét, megengedték 
annak,

aki dolgozni akar, hogy dolgoz
zék, aki tanulni akar, hogy 

tanuljon.
— Mert szabadelvűséinek nevezni

nem lehet azt az állapotot, amidőn 
megroetálják,. hogy ki tanulhasson 
s az apa és a nagyapa szerini tőr
tépik a rostúláf . Az ón szemelni 
előtt Tisza, István evangéliuma le- 
b^g. Ha elérjük azt, amit a múlt 
produkált: haladást leszünk a jövő
ben. Do a múltban másképpen is 
volt sok minden; Minél kisebb volt 
valaki és valakinek az ügye, annál 
jobban és annál hamarább intéztek 
azt el. Ez volt a régi világ. |

— Meg kell érteni végső ebben’ az 
országban, hogy

Bethlen miniszterelnök
vasárnap reggel elutazott

Maycr és Pesthy miniszterek társaságában ket-három napig 
a Bükkben fog vadászni

ha a katonaorvosok 
a 

n harc
magyar

szabad

i

I

A politikai életben kom,oly válr 
tózús egyelőre nem várható. A 
képviselőhöz szerdán két kisebb 
igazságügyi javaslat tárgyalásával 
kezdi- meg érdemleges munkáját, a 
hét végén pedig sor kerül ne adó- 
csökkentési javaslat tárgyalására. 
A parlament munkarendjén azután 
az 1927— 28. évi költségvetés követ
kezik, amely hosszabb ideig fogja a 
Házat foglalkoztatat

Minthogy a parlament foglalkoz
tatásáról gondoskodás történt s 
nagyobb jelentőségű kormánypárti 
kérdés ezidőszerfnt megoldásra nem 
vár: Bethlen István gróf a parla-
tAAMMMWMMVMMMMWMAAAMMAMAAMMAAMWMMáMWVW

József főherceg 
feltűnést keltő beszédet mondott 
vasárnap este a Széchenyi-vacsorán 

a magyar pártoskodásról

ment összeilléséig újra szabadságot 
vett magának.

A miniszterelnök ugyanis va
sárnap reggele miskolci gyors
vonattal elutazott a fővárosból.

Miskolcról akeskeuyvágányú hegyi 
vasútól", folytatja útját Lillafü
redre. Bethlen társaságában van
nak Maycr János földiáivelósügyi 
ős PesWij/Pál igazságügyi minisz
terek. A miniszterelnök — hír sze
rint — héttőn este, vagy kedden 
délelőtt, érkezik vissza Budapestre, 
A két usp programja: vadászat a 
Blikkben, az állami erdöbiriokon.

A t?zf. ftókiib-lábsóból pgy csekély monyisfi- 
K« í meleg lábvísbon föloldunk. Nyerünk ez- 
nH.il oN-tgéuncl telített vizet, moly vbodúla- 
tosun jótékony hatüst gyakorol n fájós láb
ra, mugsziiutotl n kínzásokat, molyeket u 

t éontüsH okoz. Elmulasztja a terma- 
ka-stob t'u.Tydaga autókat, a tilvhetctleu fa- 
gyuM vibzkctogbcguket. Hoasaabb úztotüs 
n ckpuliit la a tyúkszemeket és bérkemdnye- 
débCkct clannyirm hogy azok kós, borotva 

nélkül oltávoWtbalók.
Egészen biztos, hogy a Szt Rókne-lábső n 
legelhanyagoltabb lábat is újjáalakítja, 
aiuiyirn, hogy a w.fik, sót új cipő olyau lié- 
nyelni** lesz, mintha írókig hordta volna, 
liirkalhat, amennyit nknr, állhat egybeír- 

l-eii órákig a fáradtság vagy fájdalom lóg- 
•■sekélyebb érzése nélkül. Egy nagy csomag 
Hst. hékué-lábaó ára 1 pengő 28 fillér. Kap
ható minden gyógyszertárban. Hn nőm 

kopna, forduljon n budapesti

Szent Rúkus-yyúgylárhoz
VII., R*k««tl üt 70.

Eredeti csakis iGld csomagolásbau.

BAHÁN-BEKOZATAL

A Nemzeti Kaszinó ulapitúdánuk szá- 
Kadik évíoi’dulóju alkalmából ma. dól
előtt u piaristák templomában Szmro- 
csúuyi Lajos egri órstk ünnepi bseul- 
mlsét mondott uz alapítók lslklüdvóért. 
Esto u kaszinóban ..Széchenyi lakoma’1 
volt, amelyen uiegjelcut Horthy Miklós 
kormányzó Is, valamint József föhercog, 
Józm f Ferenc főherceg* u (Uploinaulai 
kai* képviselői «.3 a kaszinó tagjai jó
formán teljem szambán.

Az ünnepi beszédet

József főherceg 
mondotta, aki azt hangoztatta,,li’ogy 
gróf Széchényi István egyik leg
ragyogóbb tulajdonsága volt a lep- 
toaotlon szókimondés és « haza bol
dogabb jövőjébe vetett fanatikus 
bit Szfchényi István gróf nem. ke
reste azt, hogy kellemeset mondjon, 
csupán a haza boldogulása lobogott 
szemei előtt. Az ő példájából kell 
erőt merítenüuk a keserű szenvedó-

sek elviselésére, hitel merítenünk az 
újabb küzdelmek egységes kivívá
sára. A nagy Széchenyi őrködő lel
két keserv fogná cl, ha látná, hogy j 

a földarabolt Magyarországon 
is. amiker a haza úgyszólván 
halálos ágyon fekszik, még min
dig a pürtoskodús, az egyéni 
erdei Intjhaszús és a megtudó, 
kolhatallau visszavonás érvé, 
nyel tátouganak magyar és 

magyar között.
— I’edig ha a nemzet SzéJiinyi 

tanítását megfogadva összefogna, 
akkos.

a darabokra szűkített hazát ágy 
össze tudná forrasztani,

hogy erősebb leuno, mint hajdan 
volt. Széchenyi tunitásu arra Int 
bennünket, hogy no felejtsük ol: 
az a nemzői, amelynek tini önző,

pártákra szakadva egymást emész
tik, el fog, töröltetni a föld színéről.

Beszédet József főherceg ezzel a 
fogadalommal fejezte- bet

— Inkább meghalunk, mintsem 
a te serleged, a te tanaidnak és 
szent hazánknak lélekharangja le
gyen. A te serlegednek

'a feltámadás harangjának kell 
lennie,

Ezt akarjuk és ezt el is fogjuk 
érni! Az Isten minket úgy segédjeié

A nagy totezéssol fogadott swl<ss-be» 
fi'zéd utón lierkes Béla magyar nótákat 
játszott, amelynek hougjai mellett u tár
saság tagjai sokáig maradtak együtt 
emelkedett hangulatban.

A főváros különös kkdsvű- 
snritíscn Várt uccénen

280 milliót fizetett agy három. 
uoMi lakai laláptsl dijául, hogy 
klMvlthessek az új városház* 

biKféholyizúgát
A főváros tanácsa elhatározta a 

közgyűlési helyiségének kibővító- 
sok, A terjeszkedés csak a szerb 
eghazközség tulajdonát jfépező 
szomszédház felé volt lehetséges.

A főváros tárgyalásokat kezdett 
a szerb egyházközséggel, és a veze- 
tőség hajlandónak nyilatkozott a 
tűzfal áttörését megengedni. Az en
gedély birtokában a bórbáz máso
dik emeletén a biiffé melletti há
romszobás lakás bérlőjéhez fordul
tak és igyekeztek rávenni, hogy a 
lakást cserélje cl cfcy más alkalmas 
lakással. A bérlő — egy ismeri 
gyógyszerész — azonban nem mon
dott le olyan könnyeit a jófekvósű 
lakásról. Súlyos feltételeket szabott 
a lakás átengedéséért és sikerült is 
kihasználnia a yáros szorult hely
zetét. Mint értesülünk, a főváros • 
héten megállapodott a gyógysze- 
részszel, hogy 22Ü milliót fizet a 
háromszobás lakás uyembaui áten
gedése fejében. A megállapodást a 
fővárosnál érthetően a legnagyobb 
t'tokban kezelik s még a bizottsá
gok hozzájárulását sem kérték ki 
hozzá

csupa ideg
Kiseknek kímélés* egywer»mind testi jóié* 
tünket juleuti. Minden lépés megrázza an 
otféas Idegrendszert. Ennek következménye 
u test időé lőtt! kifáradása. ingerültség én 
végső következmény gyanánt az ellenálló- 
képesség csökkenésé a mindennapi élet kö. 
voteUaónyoivel szemben. Hordjon HALMA- 
kaiicsiiksurkot és kauwuktalpat. Soliuee fog 
többó lemondani a ruganyos járda jóléte* • 

Hiányéról.

RlStAFftll WnyinölSjfMiB aMLMH VUÜ wm ucca taiuk. Bejutat ai
,7^®•Akácfa ticcai oldalon

Vidékre .somagoifts jotAlléiini
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Becsületrendet kapott 
dr. Auer Pál, 

a frankhamisítási bünper ügyvédje
Vasárnap a budapesti francia ko-'és nagyrészt neki köszönhető, hogy 

vetségrhez közelálló helyeken kiszi- sikerült meggyőzni Ur francia érde
keltségeket, hogy a frankhamisítás 
ügyét élesen el kell választani a 
nemzet összességének ügyétől. Auer 
Pál dr. működését nemcsak a józan 
felfogású közönség és az illetékes 
helyek, hanem a túlzások felé köny- 
nyen hajló jobboldali körök is 
messzemenően helyeselték. j

A bünper befejezése után, a buda
pesti francia követség előterjeszté
sére, a francia kormány elhatá- 
rozta, hogy Auer Pált, érdemeinek 
elismeréséül kitünteti. Az erről szóló 
tárgyalások most fejeződtek be és 
vasárnap Budapestre érkezett ahír, 
hogy

Auer Pált a becsületrenddel 
tüntették ki, Doumergue köz
társasági elnök már alá is irta 

a dekrétumot.

a hipnotizőr n kölcsönkért I Budapesten bujkál, uból könnyebbe tf 
leánnyal együtt eltűnt. 1.il~-..-ií1IuJ»í h.-.c»v nintnLvúiirnu <nr.

Mikor ezután érdeklődni kezdeti 
Szliva-Lorch után, kiderült, hogy 
a mutatványosnak nincs állandó la
kása, hanem vásárról-vásárra vári 
dóról és akadtak olyanok 
azt állították, hogy

hipnotizőrt váudorútjáu 
szerint egy-egy fiatal 

szokta kísérui.
Szőke erre bejelentette az eltűnést 

a székesfehérvári rendőrségen, ahol 
megindították a uyomozást. Szliva- 
Lorch az utóbbi időben nem mu

’ Ütközött a vidéki vásárokon és a. 4UVBCu vaca.^*.*** - __  .
rendőrségnek az a feltevése, hogy'fosnak Játszó ügy hátterét.

Az influenza járvány 
erősen csökkenőben van

is, akik

rend, 
leány

várgott a bire annak, hogy Auer 
Pál dr. ügyvéd, fővárosi törvény
hatósági bizottsági tagot, a francia 
kormány a becsületrenddel tüntette 
ki.

Auer Pál dr. neve, különösen a 
frankhamisítási ügy révén ismert 
a közönség előtt. Az európai mű
veltségű, kiválóan képzett jogász, 
elénk összeköttetésben állt francia 
körökkel. Mikor a Schneider-Creu- 
zot cég megállapodott a magyar 
kormánnyal a csepeli kikötő építé
sében, a szerződésnél Auer dr. kép
viselte a francia érdekeltséget. A 
frankhamisítási ügy kipattanása 
után Auer Pál dr., aki a francia 
nyelven megjelenő Journal de Gé
névé levelezője, a svájcit lapban több 
cikket írt az ügyről. am?lyek fel
fogását a magyar kormánykörök 

is méltányolták és elismertek. Ké
sőbb azután a Bank de Francé 
Aucrt bízta meg képviseletével a 
frankügyben. Auer Pál dr. a bűn
per nyomozása, majd a bírói eljá
rás során

mindenkor messzemenően mél
tányolta a magyar érdekeket

lálozás nem fordult elő;
vasú, nap a járványnak egyet

len halottja sem volt.
Csökken a kórházba kerülő új be
tegek létszáma is. Megállapítha
tóan jelentékenyebben kevesebb u 
Budapest területén, a lakósokban 
ápolt betegek száma, amit min
denki tapasztalhat, rokonai és is- 

Ki jelenthetem,

elkerülheti, hogy luntaivúuyvg táv- 
saivul '• találkozzon. A .székesfehér
vári rendőrség átiratban kérte a 
foka:pl tún.yságut, u 11 ywnózó s meg- 
inditására. Az eltűnés körülményei*’ 
bői ugj aiiig 
tét ni, hogy

a nyúlánk, 
lett, fiatul 
valami különös befolyás alatt 
tartja magánál, vagy pedig 

bűntény áldozata lett.

A fókapitányöágop megindították 
vizsgálatot, amely valószínűleg 

rövidesen tisztázni fogja a titokza-

arra leiivt követkor

uiagasiernieííi. fej
leányt Szliva-Lorch

n

A tisztiföorvos vasárnapi nyilatkozata
Az influenza- és spauyoljárvány 

Budapesten és az egész országban 

csökkenőben van.
Vasárnap kérdést intéztünk a 
ványra vonatkozólag

CSORDÁS ELEMÉR dr.
kitüntetésről és akinek gomblyukába székesfővárosi tiszti iőorvoshoz, 
valóban megérdemelten kerül a be- 11 kl “ kővetkezőkben nyilatkozott: 
csületrend piros szalagja. I - int ucuza- es spanyolintlu-

enza-betegek közt szombat óta ha-

A napokban megjön a hivatalos 
jelentés Budapestre és C'linchant 
követ ekkor közli ‘hivatalosan Auer I 
rállal, aki eddig még nem tud a'

jár-

hogy
az influenza- illetőleg a 
nyoljárvány ereje most 

erősen megcsökkenl,

új betegségek
• A„ 

hogy tx járvány

apa
inál-

(öl»b3

Kifüggesztik a keresztet a fővárosi 
iskolák minden tantermében

„A hittanórák előtt clngva-félec kell a tantermekbe, vinni 
a keresztet"— mondja a Sxt. Ferenc-rendi plébánia

Á.T. Országúti Szt. Feren erőn dl piő- ’ Miért kell n 80%-ban kathollkus iskolás merősei körében, 
bánia képviselőtestülete előterjesztést 
tett a főváros tanácsának és kérte, 
hogy rendelje, cl a kereszténység egye
temes jelvényének,

a feszületnek a főváros! Iskolák 
összes tantermeiben való kifüggesz

tését.
Az előterjesztés hivatkozik az egyetemi
L*j_í. _____ _
többek között a következőket mondja:

— Mélységes megdöbbenéssel eszmé
lünk arra, hogy mi régi, szép Magyar
országot akarunk vissza — kereszt 
nélkül. Mert az történelmi bizonyosság, 
hogy Magyarországot a kereszt mellő
zése miatt vesztettük el. Mi a kérész-.. - 
tény magyarság, csuk most vesszük ártatlan 
észre, hogy fővárosi iskoláink faláról hogy

fiukkal mcgt.lt tantermekbe hittanóra 
előtt majdnem

dugva-félve behozni a keresztet!
Iliit a .kcreszlény&éff ű fönséges 
szimbóluma csak cégérré degradált 
dugtáraigyá süllyedt!!. Vájjon a koresz- 

__ ____ ______ ............... __ ____________ tény Magyarország fővárosában a 
ifjúság 1900. évi kcreszjiuozgaimára, és szeut kereszt gyalázatfája ic^ycn-el Ez 

’ __________ ■___________jelien tiltakozunk b a leghatározottabb
I elszántsággal, visszük belő minden fá

radozásunkat, minden csenp vérünket, 
• tettrekószségünkot, hogy kér

az előforduló _ .
nem súlyos természetűek* Azt állí
tani azonban, 
megszűnt, még nem szabad. Láthat
tuk külföldön, egyes államokban, 
ahol már szünöfélben volt a jár
vány, később ismét, feléledt. Éppen 
ezért a tiszti főorvosi hivatal figyel
mezteti a főváros lakosságát, hogy 
azokat, a tisztasági és egyéb ovo 
intézkedéseket, amelyeket, a hiva
tal a járvány időtartamára cdren
delt, tartsa továbbra is érvényben. 
aminthogy a hatóságok is valc 
mennyi járvány intézkedést te* 
vábbra is fentartanak. Csak így 
remélhető a betegség sikeres és 
teljes legyőzése.

>Éhségntráikot renilszfek a tolonchízban 
a Végi párt letartáztatott vezetői 

Túlzott kővetalösek miatt hat nap óta koplalnak
A Fapi-féle Magyarorszdtit Szo- 

runnoi, cialista Munkáspárt tnprjai mint 
tettrekészségünkot, hogy kírvo, rimán- ismeretes az országgyűlés ünnepé- 
kodvn, nvngy ha kell, erörzakial is, a lyes megnyitása előestéjén tiinte- 
szent kereszt iskoláink faláról kcoycs (őst akartak rendezni a parlament 
jósággal visszfényezre gyermekeink épülete előtt A rendőrség azonban 

i tekintetét. Erősen hisszük.
_________ ___ ________ ........... u HOO.OOO budapesti mag>*ar 

hiányzik”# Goethe szerint is Jcgfouto- kntúolikns kiáltása nem lesz pusztába 
sabb nevelő — lelkctedző tényező: a kiállónak fizuvá. 
kereszt. Ma a kereszténység jegyében | A_ ..w_* - OT..".. \L‘.l
megujhodott. Magyarorsz-ig fővárosában ülósóndfogla)közik a főváros közoktatás- 
ámuló csodálattal kell kérdeznünk: t ügyi bizottsága 6s a tauücs.

i

épülete előtt A rendőrség azonban 
elejét vette a zavargásnak és két
száznál több tüntetőt elfogott. Ké
sőbb nagy részüket szabadon bocsá- 

, ... . , . , , ,tották, néhányat azonban közigaz-
Az érdekes beadvánnyal legközelebbi ,,u xmni-iV rvnl- nóséndíofflalkozik a fővároa közoktatás* ffatási elbánás ala vontak es ezek a

toloncházba kerültek. A tolonchi’z- 
^nn ül egyébként már a Vági-párt 

j néhány vezetőségi tagja is, akiket 
különféle vétségek luiatt hetekig 
tartó fogházra ítélt a rendőri büu- 
teő bíróság.

A letartóztatott 
tagok, akik valamennyien 
fanatikus emberek, most, 
kellemetlen meglepetés e)é 

„ _ ták a toíoncház vezetőségét.
A rendőrség nyomoz a leány után, mert az a gyanú, hogy tartóztatottak közül Huber 

togvatartják vagy bűntény áldozata lett idr. Molnár Árpád, Pólón uí
A fokapitanysag bunogyi oszta- 1 -—J  ------ ’ ” ' - —-

íya egy különös eltűnés ügyében 
Indított vizsgálatot a székesfehér
vári rendőrség megkeresésére. Sdí
va-Lorch • Róbert vásári mutatvá
nyos, lengyel állampolgár, különféle 
telepatikus mutatványokkal szere
pelt a vidéki vásárokon. Három hó
nappal ezelőtt a fehérmegyei Moór 
községben vásár volt, ahol megis
merkedett Szökő István székesfe-. 
hérvári mutatványossal és meg- bontva és

Titokzatos midőn eltűnt
Szliva-Lorch Róbert hipnotizőrrel 

eiy llzenSffives fiatal leány
pártvezetőségi 

túlzó, 
azután 
állítot-

A te
letvén,

Máté, 
István, 

____ , _______ , _ . Palo
tás Imre, PöZ Gyula, és Kiss Béla 
olyan kívánságokkal fordultak a 
toíoncház vezetőségéhez, amelyeket 
a szabályzatok miatt nem teljesít
hettek. Mikor a kényelmi szempon
tokból is

túlzott követeléseiket nem tel
jesítették, 

kijelentették, hogy éhségsztrájkot 
rendeznek. Február elsején a szo-

I kérte, engedje meg,- hogy 15 éves TíAnnyi Ernő, Szekeres Pál. 
Teri nevű leánya egy napig . . _ .. ........................

segítsen neki mutatványainál.
Szőke beleegyezett, mire a fiatal 

leány elment Szliva-Lorch sá‘rába. 
lEste vásár után Szőke hnz"feló in
dult és átment a vásártér másik 
fehére, ahol Szliva sátra állt, hogy 
hazahívja a lányát. Legnagyobb 
meglepetésére a sátor uiár le volt

kásos napi étkezés során már uem 
fogyasztották el • ételadagjaikat cs 
azóta

hat napja éhségsztrájkot tarta
nak.

Nagy Károly főkapitányhelyettes, 
a foloucház vezetője különféle hu
mánus intézkedésekkel kísérelte 
meg az éhségsztrájk leszerelését a 
tíz ember azonban nem akar jobb 
belátásra jutni. Így azután a fog
ház vezetősége kénytelen csupán 
orvosi intézkedésekre szorítkozni. 
Naponta kétszer megvizsgálja a 
rendőrorvos a koplaló foglyokat és 
természetesen, amennyiben makacs
ságuk miatt egészségük komoly 
vesezedelembo kerül,

valaniennyiüket mesterségesen 
fogják táplálni.

Kaidéig azon búit meg nem került 
sor erre, uiert egyik-másik fogoly 
„sztrájktörő" lelt és többi társa 
tudta nélkül, ha nem is<endszere- 
sen, do hosszabb időközökben fo
gyaszt valami ételt.

finieln ss 

részletre Effi" 
heti, bevt MrimtatTü 

Uránia Siakdzlet, Rák ónkul 17.’’

A ZSIDÓK EGYETEMES TÖRTÉNETE
I^ŰDESEN MEGJELENIK

KIADJA AZ „IMIT"

mcgt.lt
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Heltol Jeni mnnliúi Megszüntetik a zárórát
Az ügyeleti üllek refermjának újabb hatásaíyíjteitóinK ründúsönn 

leM meg
Ilikor a francia kormány nemrégiben 

li hecgűlrtrend kis piros ezulagjiit tűzte 
Holtai Jenő gomblyukába, bizonyara 
ozokut ez érdemeket akarta jutalmazni, 
fnelyeket u francia-magyar Irodalmi kap- 
twabitokkimólyltó.^ körül szerzett, stózés 
Szú1* francia t/xióő lefordításával h a 
fiaucitt vt> magyar szerzők érdekeinek 
kölcsönta buzgó megvédésével.

Holtul Jenő ivói munkámmá azonban 
blyan tfzclleml orientációt jelent, ume- 
b 11, gonimikáppeu nem lehet megjutal
mazni ta kitüntetni h amelyért a magyar 
irodalom mr’*g hálásabb lehet, mint a 
irinucia. Mikor Hóitól Jenő <>M munkája 
lmniiluról Avvul owlítl megjelent, n.011' 
jz.' ar kultur.i a német szellem é* tiéinet 
■műveltség vosgyüyüK’bo ven’é, jótorman 
«I volt zárva a tógnbb Európa elől. Hel- 
'tnl cgyctleu könnyed gesztussal, orőfe- 
hzités nílkül putiuutotta cl őzt o német 
.■bilincset s nyitotta meg a kilátást mész- 
ázebb nyugatra, Franciaország fele.

Amilyen nagy jel entő.-égü volt Holtai- 
‘n.ik ez hz ‘iránymutató szojepc, annyira 
vMjdálatos volt a maga müvétízetenek 
ilíiulakuliiba Is az uj irányban. Egy so
ha nem hallott könnyed, meleg, közvei- 
V.u hang szólult még munkáiban, leszull- 
va a íétor dobogójáról a kávéházi m»z- 
MhILoz, vagy ;< bohémszoba rokkant sz.al- 
ínaszékórc. l’J, i'rlíD, ötletes, kissé fö
lényes történeteket mondott cl, olyan 
Hlukokról, amelyek addig egészen isme- 
íetlonck voltok a magyar irodalomban: 
^u>.h.i bohémekről cs ponti nyúrspolgá- 
• i okról. Egy olya u t ársudn’• mát 1 >■ plczet t. 
•le, melyet Buda^ -t, az újszülött, vllúg- 
Sárus termelt ki. a iuap külön élotlör- 
pénycl sEWlnl. Egy uj világnézet köveit 
‘raktft, melynek egé-zen uj nézőpontjai, 
Uj morálja és esztétikája volt.

Most, mikor nz Athemu'uin öbszcü mii-, 
\cl gyűjteményt* kiadósát indítja meg 
k jiz eW> sorozatban mingyúrt tíz kiváló 
■munkájút adja u magyar olvasók korzó- 
•le, teljességében erezzük Tlellal Jenő 
ulakjúnnk érdekességét és értékességet.

Heltai muukiii német, francia, olasz, 
Vpauyol, svéd, cseh román nyelven hí 
'•nagy sikert, arait tik.

ÖHbzes müvei gyűjt 'inénycs kiadtaá- 
Vmk első sorozata n következő inüvokot, 
Togliilja magában: Vernek, Az asszony 
•körül, fiók, színésznők és más csirke- 
fogók, ra»itíy-Hotet, Színes kövek, Szin- 
itlarabok. A:1 utolsó Goliéni, Jaguár, A 

l’apirkosár. A kiadó igen Hőkölő, 
VhécH köntösben bocsátotta útjára a 
{köteteket, amelyek méltó díszei lehetnek 
tmiűden künyvcspolouak.

<|£..nB« . lakkcipő
■ KS tfiin'lt’Ti dlvstín^inbau

LögdctöbbIj*|Uebb Legjobb

P/IPlA'/PflPlAN' PflPtAN
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorsyára

C.Sny.,, i>okri>«, Ua,dn,. «... ,, 
xsziaüontuE, cycrtnoRkocüUi, nyuaxr.ókOR, 
leínyrzüMe,6!ov.ob*- <n kortibutorok, ernryk 
tfa kanak mlnOcn Klrltaibon kapta ítéli

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII, EIUSESET KORÚT 20.
Nagy ÍJUüK allenébon postán k lldűli

Llzitébi Lvuuj Itésckl |

Megemlékeztünk arról, hogy a pénz
ügy- cs Izrlüyn mínlsztóriiim tervezetet 
dolgozott ki arról, hogy u rendőrség a 
szinbiizakban, mulatókban wj mozikban 
tartott ügyeleti szolgálatért ne számit- 
hasson f i a jövőben dijakat, ezzel szem
ben azonban úgy a tisztviselők. oiint a 
detektívek uz ugyiiörejtett rendőri pót- 
díj emelésével kártehuiltást kapnak.

Ezzel « tervezettel kapcsolatban — 
mint teljesen megbízható fór-ágból ér
tesülünk — az is komolyan szóba került, 
hogy

megszüntetik a záróra-korlátozást Is.
A mai súlyos gazdasági helyzetben 
ugyanis u korlátozásnak ez a megszün- 
f.ctéso nem járna nagyobb következmé-

Scitovszky tárgyalásai a fővárosi 
építkezési szerződésekről

Két'három napon belül dönt a belügyminiszter a bankszer' 
ződések jóváhagyásáról

A székes fővárói* ÍÖrvényhatósági bi
zottsági bizottsága tudvalevőén felha
talmazást adott u tanácsnak arra, hogy 
az ajánlattévő bankokkal kösse meg 
az építkezési szerződésűket.

Ebben az ügyben
vasárnap délelőtt Scitovszky Béla 
beliigymlniszterué! nagy tanácskozás 
volt, amelyen résztvett Sipőcz Jenő 

polgármester is,
valamint több szakreferens. A belligy-

OngyilkosjelOlt,
aki megmentfiití akarja a Daniba dobni

Veszélyes dvakodás ax újpesti hídon
Egy szerelmi dráma teljesen szokatlan 

epilógusa kőiül holnap a törvényszék 
elé. •

A múlt év nyarán történt, hogy S'ob 
tész Iatvúu gisabómester késő este haza
felé tartolt újpesti lakására. Latban Mé
táira nz összkcÖtö vasúti hidra ért, mi
kor egy férfit vett észre, aki izgatottan 
járkált fel-alú a hídon«, A szabómester, 
•aki olvasott h niftl öngyilkossági epidé
miáról. gyanúsnak találta a dolgot és 
figyelni kezdett. A férfi -— mintha ha
bozna — egy Időig még izgatott-au jár
kált., majd birtvleu mozdulattal levetet
te a felöltőjét és kalapját és a Ilid kar
fájára kapaszkodott, hogy a Dunába 
vckso magút. A szabómester azonban Hé- 
jólx'ii odaugrott és sikerült neki a:i ön
gyilkos jelöltöt visszatartania, aki han
gos zuhanással visszaesett a földre. A 
következő pillanatban azonban l'eltá- 
púfczkodott és

teljes dühvei nekirontott megint n tő
jének,

A megijedt szabómester védekezni pró*

Az Igazságügyi Orvosi Tanács elé 
kerül a Japán kávéház bonyolult 

szerződési ügye
A fiúzbéremclés miatt megszűnik a harmincéves kávc'ház

Máméi évvel ezelőtt Koch Viktor ká
vés és özv. /Jein lmjaimé megvették a 
kávóhúzat nkkorl tulajdonosától, Várnái 
Lajostól. Az uj tulajdonosok azután 
csukhatna? kelletlen helyzetbe kerültek. 
Az történt ugyanis, hogy az itnlmórésl 
engedélyt. Livin bajomié novéro kérték, a 
céget pedig a két társ névéin) együttesen 
jegyezték be, rnh'o

a hatóság megvonta az Itatmérésl 
Jogot, azzal nn Indokolással, hogy 

titkos társulás történt.
Koch és lloinnó onal v&okoztok, hogy 

nem volt ajándékuk a társulást, eltitkol
ni. hiszen be is Jogybzlették a céget, a 
pénzügyi hatóság azonban orva az állás
pontra helyez kud.ott, hogy szű bál y ki lan
ság történt in nem adták vissza az en- 

J Á ]o"paplan "holtig' tart Gs'írtJ%aXU’Dtu''

nyekkel és egyáltalában nem befolyásol
na a közrend! állapotokat. Ezzel azem- 
l«?n azonban lényeges könnyiftat tartal
mazna

• vendéglősük is kávésok részére, 
akik na adott üzleti viszonyokhoz képest 
a. napi forgalom szcmmeltartásával ha
tároznák el. hogy későbbem, vagy „rossz 
napon" esetleg előbb zárják be üzletüket, 
így egyrészt. felesleges kiadásoktól sza
badulnak meg, másrészt, módjuk van 
több bevételt elérni — jő napón és igy 
több adót is fizetnek az államnak.

A tervezet most van megvitatás alatt 
ős a közel! napokban az érdekképvisele
tek is meghívást kapnuk. hogy hozzá- 
fc-zólhastfanak a kérdéshez.

miniszter egyelőre részletesen (nnufrná- 
nyozni óhajtja a bnnkszerződések ter
vezetét, do legkésőbb

két-három napon meghozza
döntését.

hír szerint — kedvező lesz, 
a belügyminirzter jóvA- 

közgyülés határozatát,

A döntés — 
amennyiben 
hagyja a közgyűlés határozatát, de 
egyes pontokban előnyösebb megálla
podást fog Szorgalmazni, 

múa 
hau-

bált, de ellenfele erősebb volt.
— Majd nicgtíKDibaJak én téged 

dolgába avatkozni! — kiabálta a 
goa öngyilkoájclölt —

megkóstolhatod helyettem a Dunát.
ÉS vonszolni kezdte mognien tőjét a h'ul 
korlátja felé, hogy beváltsa fenyegeté
sét és

a Danába dobja niegme ütőjét.
Soltész kiabálni kezdett, a helyednél** 
siető rendőr mentette ki szorult helyzeté* 
bőt. A rendőr azután igazol totta an ön- 
gyilkOBjelÖltet, aki elmondotta, hogy 
Mondáé Pál lakatoaeegéd; Hzoi*elmj bá
nata miatt öngyilkos akart lenni éa 
már éppen mogvaltallotta. ewándókát, 
mikor a sva bőm estei* vissza tán tolta a 
híd karfájáról. Ez azután annyira felbő- 
S7.itotte, hogy elvesztette lélekjelenlétót 
és feldúlt állapótb&n azt sem tudta 
mit csinál. Soltész István a hálátlan 
lakatoslcgóny ellen rMcmdl.i/cs fenyő* 
Hetes és súlyos tcslitárlés miatt telje- 
leütést tett, amit holnap tárgyul a tör
vényszék.

gedélyt Az italmértai jog megvonása 
természetesen együtt járt azzal, hogy a 
vendégek ol maradtak, mert még rumos 
teát s*‘in szabad kiszolgálni a kávéház- 
ban, amely igy csakhamar a tönk szélére 
került. Míg Kurhók azon igyekeztek, 
hogy megmentsék a kávéházat, újabb 
meglepetés értő Őket Vdradi Lájóané, a 
régi tulajdonos felesége, port indított 
ellenük ús kérte az eladási secrzödém 
megszántetőit, azon a címen, hogy férjo 
idegbeteg és

beszórni (hatatlan állalmiban adta 
el a kávék ázat

Az ügyben már több tárgynbká la tar
torták és owk során az uj tulajdonosok 
ügyvédje, dr. Erdély Lujos,

elmeszakértői vizsgálatot kért 

omoak mogállapiU*áru. hogy valóban 
bmámithatefJ&n volt-o Váradi, mikor az 
üzletet lebonyolította. A birÓRíg helyt, 
adett Erdély dr. kérelmének ta elrendel
te a szakértői vizsgálatot. Miulch Ká
roly dr. egyetemi tanát ta ötvös József 
dr. egészségügyi tauácsos, törvényszéki 
öTvosszakértők most ferjesatottók be vé
leményüket, mely swint Vüradl, ha 
idegbeteg volt is, o szerződés időpontja- 
bar noa vo’i korlátozva szabad elhatá
rozó képességében. Várad i ék azonban 
nem nyugodtok meg ebbon au orvosi vé
leményben, bánom az Igazságügyi Or
vosi Tanács elé szeretnék vinni ao ügyel, 
•hogy ott döntsenek felelte a végső fóru
mon.

Közbon azután a a Ualmérósi engedély 
ta a tulajdonjog körül folytatott küzdel
men kívül ujubb bonyodalom keletke- 
z»tt. Február elsőjén Audrássy ut 45. 
iFxámn ház tulajdonofwi, Fuchs Árkor, aa 
Angol-Magj-.iv Buuk igazgatója

huszonnégyezer korona alapbérről 
hatvanezer aranykoronára emelte 

a házbért.
Az ttalmérta! engedély* elvonása miatt 
rosgzulmouö kávéháa termtazotew’-ii nőni 
bírja, elviselni az aranybér két ta fél- 
vznrcHére omolt össziégot, Kócliék tehát 
uem fogadták cl az emelést, mire

az ügy a bíróság elé került.
Február 16-&n tárgyalja az ügyet 
M&iXHCr járáwbíró és akkor dói el. hogy 
becsukja-e kapuit u liarmjnce®zí®ndő#i 
kávéház, amely mögött másfél esztendő 
•alatt egész regény alakult ki.

Pálüáflan tolongás az 
az új mandátumokért 

A kettős mandátumok sorsa sok gon
dot okoz a kormánypárt vezetőségének.

ALMÁST LÁSZLÓ,
flz eg.rségcspárt ügyvezeto-elnöko bizal
mas környezetében ' rezignáltan volt 
kénytelen megállapítani, hogy

példátlanul nagy a tolongás ac új 
mandátumokért.

A megüresedő kerületek hivatalo: 
kormánypárti jelöltjeihek listája még 
nem készült el véglegesen. Ebben az 
ügyben

egÓBu msárnap folytak a tanács
kozások egyrészt az egységespárt 
bán Almáay Ltatló elnöklésével, 
másrészt a belügyminisztérium é«az 
egységespárt között, Sziranyovszky 

Sándor államtitkárnál.
A Hétfői Hapló munkatársának va 

sárnap este
a Jegliletékesebb helyen 

kijelentették, hogy
a jelölt-listát ma, hétfőn délben 

lioxzdk nyilvánosságra,
Ab eddigi tárgyalások alapján előre

láthatóan igy ólakul h kormánypárti 
hivatalos jelöltek listája:

Magyaróvár: Dördnyl Kálmán,
Veszprém: Dréhr Imre, Gyöngyös*. Hó- 
dossy Gedeon. Zalaszentgróf: Gyömőrey 
Sándor, Szécsény: Bcrnolák Nándor, 
Eger: Hallcr István, csrtlcg Percnyi 
Zsigmond báró, Rútság: Zsitvaj/ Tibor, 
Komárom: Penhoff Antal, Kápolna*. 
Plósz István, Sajósscntpéter: Peascu>ffy 
Aurél, Paks: Zlinszky István, Moór: 
lluvyady Ferenc gróf.

Százezer ember 
fordul meg naponta 

o vttcsnnokoklran 
ezért mindou

KERESKEDŐ, IPAROS, GYÁ
ROS, SZIKRÁZ, MOZI, HANG
VERSENY. Sl’ORTELEP, MU

LATÓ 
elsőrangú érdeke, hogy 

Itirdessen 
a uíjflrcsaraoitolDnn 
Nimleuncmü plakát és rekltatáblM 

fölvess

OIty és Németh 
hirdető l.odAJe a vtahrmar. 

nekokhan
IX., Központi vísárCBarooS: L 6.

Tat.: J. »•-?•».
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— A kormányzó Albrecht főher
ceg betegágyánál. Albrecht főher
ceg a napokban sikeresen végre
hajtott műtét után orvosai jelen
tése szerint a vasárnapi napot jól 
töltötte < l, A beteg állapota iránt 
számosán érdeklődtek az egész nap 
folyamán a Fasor szanatóriumban. 
Horthy Miklós kormányzó és neje 
vasárnap délutáur tettek látogatást 
Albrecht főherceg betegágyánál, 
ahol mintegy huszonöt percet időz
tek.

— Harangszentelést ünnepély Pest
erzsébeten. Vasárnap délelőtt szentel
ték fel Pesterzsébeten a templommá 
bővített kotSQthfalval Szent Lajos ká
polna uj harangját, és keresztjét. A fel 
wzentolést Cstszdrfk János címzetes püs
pök végezte.

— A Kisfaludy Társaság ünnepi 
Ülése. Vasárnap délelőtt, az Új
városházán 80. ünnepi ülését tar
totta a Kisfaludy Társaság. Berze- 
viczy Albert elnöki megnyitójában 
az Ady-kérdéssel foglalkozott. 
Prohászka Ottokár székfoglalója 
után S'aJó Sándor hazafias költe-

Bércig -eav^o elbeszélési, er!U,RB:
Sífc Sándor költeményeket, MrWwIteí
aws Lóránt pedig „Ljubljana című I ilo£rv

Tömeges feljelentések Hermányi 
Herzmann Jenő, a volt dúsgazdag

pesti bútorgyáros ellen
Hillíi vagy kaJdn hallgatják hl

főkapitányság egy szenzációs 
Indított nyomozást,

különös módokon teremtette elő 
azt o« összeget, amelyre életmódja- 
hej? szükséges volt

Ezek n pénz-szerzések és egyéb 
üzletek most végül a budapesti fő
kapitányság elé kerültök.

Több feljelentés érkezett 
ugyanis Hermduyi-Hcrzrnann ellen, 
akit — a bécsi esetekhez hasonlóan

— Hálaadólstentisrtelet » Nem
zeti Kaszinó 100 óvta fennállása al- 
karmából.
éves

____ A Nemzeti Kaszinó 100 
fennállása alkalmából vasár- 
délelőtt a piaristák tcmplomú- 
hálaadóistentisztclct volt, ume- 

a misét Sznuircsdnyí Lajos 
érsek pontiflkálta. Az ísten- 

a műgnásvilúg szánioy

érdekes rapszódiát olvasta fel. Ti
zenkét -v óta először rendezett a 
Társaság ünnepi vacsorát a Duna- 
palotában, amelyen Berzeviczy Al
bert a kormányzót köszöntötte fel, 
Nórjyessy László pedig Gyulai 
Pálról megemlókezve, u Gyulai-ser
leget üli tette.

— Eltűnt kereskedelmi iskolai 
tanár. Vasárnap délután megjelent 
ti főkapitányságon Zacsfcovícá Béla 
kereskedelmi iskolai tanár feloségo 
cc bejelentette, hogy férje Zuhatag 
ticca 1. szám alatti lakásukról el
tűnt A rendőrség a tanár hollété
nek kiderítésére a nyomozást meg
indította.

— Zsebtolvajlás a Kelet! pályaudvaron. 
Schinidt Mátyásuó bejelentette a fökapitany- 
t>úgon. hogy tegnap este, mialatt az nticso- 
magját vizsgálták, wmeretlen tettes a kar
ján függő rettküibő! ellopta 900 pengőjót. A 
rendőrségen megindították a tólvajlás ügyé- 
beu u nyomozást.

— Megrovás miatt nngyllkossácot kísérelt 
meg egy pénxügyőr. Pincei Zoltán 18 éves 
pénzügyőri fanfólyam hallgató afeletti el
keseredésében. hogy n tanfolyamon megro
vásban vészesült, szülőinek Fiumei út 8. 6z. 
alatti lakásán morfiummal megmérgezto ma
gát. A mebtők súlyos állapotban a Rókus- 
kórhúzba nzállííották.

— Holnap, kedden kezdődnek a 
17. m. kir. osztálysorsjátek főhúzá
sai. Ezeken szenzációs nyeremé
nyek kerülnek kisorsolásra: a ju
talom 3Ö0.ÖOO pengő, főnyeremény 
200.000, azután 100.000, 50.000, 40000 
stb. pengő, összesen 28.000 nyere
mény, 4,632.000 pengő összegben, 
tehát több mint 57 milliárd korona. 
Sorsjegyek az elárusítóknál kapha
tók a hivatalos árakon: ’/i~100 P, 
>/» - 50 P, ’4 ~ 25 P.

— A kereszténjízoclallfiták 
A Keregztény Szocialisták 
SzakegyoBülcténck Szövetsége

gyűlése.
Országos 

____ __________- _________ Auknor 
Béla elnöklete alutt a régi képviselő
házba fi vasárnap délelőtt nagygyűlést 
tartott. Toblcr János főtitkár határo
zati Javaslatát^ amely szerint a 
munkaalkalmak megteremtését, a köz
munkák megindítását, és szociális törvé
nyek és Vendeletek hozását sürgetik, a 
nagygyűlés egyhangúlag elfogadta. Hal
tor István a Keresztény Gazdasági és 
Szociális I’úrt megbízásából üdvözölte a 
gyűlést.

— Az Omike Orvosi Ambnlatorlumú- 
nak f. hó 7-ikéro tervezett felavatása, 
közbejött akadályok miatt, elmarad.

Spanyolnátha
Influenza
ellen butásoann védekethel 
ba fogHit naponta ű-3-szoc

Árion fogkrémmel
________________________
ttot**. A arfiJOregét ftrtdüealtl é« Odttl, 

t foglkat WWW *• fcoormiljo

A 
bűnügyben 
amelynek különös érdekessége a fel
jelentett személye. Hermányi-Herz- 
maim Jenőről van szó, aki a leg
előkelőbb családok egyikéből való 
és bárom bónappul ezelőtt Becsben 
rövid ideig letartóztatásban volt.

Az előkelő családból való fiatal
ember el Ion akkor Becsben hitelezési 
csalás és egyéb bűncselekmények 
miatt tettek többen feljelentést az 
osztrák főváros rendőrigazgatóságá
nál. A megindított nyomozás során 
a tett, feljelentések adatait alaposak
nak találták és ezért a bécsi rendőr
iga zga tóság Hermányi-Herxmannt 
előzetes letartóztatásba vette.

A család tagjai megdöbbenve ér
tesültek arról, hogy mi történt Becs
ben és nyomban utasították az egyik 
ottani előkelő ügyvedet, hogy lép
jen érintkezésbe a feljelentőkkel, 
• • ■ ■ őket és intézze el,

a feljelentéseket visszavon
ják. Sok pénzébe került ez a család- 
nak, de sikerült Hermányi-Ilorz- 
maunt kiszabadítani, aki azután 
visszatért Budapestre.

A család a megtévedt fiúról nem 
akart tudni, aki magára maradva, 
ismét

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint 
felhős, részben ködös, csapadékra 
hajló idő várható, egyelőre lényeg
telen hő-változással.

— Acélsisakosok uccui zavargása 
Berlinben. Berlinből táviratozzék. 
Az acélsisakosok ma délutáni 
tüntetése során a város Kü
lönböző pontjain összezördülések 
támadtak a másik politikai tábor 
híveivel. A rendőrség négy embert 
előállított Később a Hardenbergcr- 
Sfrasseu, a zeneművészeti főiskola 
előtt, az acélsisakosak és politikai 
ellenfeleik összeverekedtek. Itt 8 
embert állítottak elő.

— Iparosok a munkaalkalmakért. A 
Kispolgárok Társadalmi Köro vasárnap 
délelőtt népes gyűlést tartott. Szilágyi 
Károly elnök Ismertette az értekezlet 
célját, amley szerint a most megindult 
fővárosi <b állami lakásépítő-akcióval 
kapcsolatban « kisiparosokat megfelelő 
múnkáhoa kell juttatni. Usetty Béla 
felszólalása utón a gyűlés kimondotta, 
hogy a munkualkalmak figyelemmel ki
sérésére s a részletek letárgyalására 8 
tagú bizottságot küld ki.

— Táppénskiatclév as Eresébe!íaIváu lakú 
pénztári tagok részére. Az Országok M-m- 
káabiztosító Pénztár a Pesterzaéboten lakó 
tagjai részére a Pesterzsébet. Iskola uccu 3. 
szám alatti kifizetőhelye útján a táppénzre- 
gólyákét bctenklnt kétszer: hétfőn és szer
dán délután 8-tól fi óráig fizet i ki.

— A detektív muhkája. Ezen a el
men hagyta el a sajtót Szathmáry Hó
bort detektivfőtelfigyolő könyve, amely 
méltó feltűnést keltett uomcaak u szak
körökben. háiiern a könyvpiac újdonsá
gát figyelő olvaaók előtt is. A Detektív 
munkája, habár szakkönyvnek készült 
é® egyik kimagasló müve lőtt a szépen 
fejlődő magyar rendőrirodalomnak, 
nem száraz adathalmaz, hanem tudomá
nyos felkészülteóggel, alapos stúdium 
alapján gördülő tónusban megírt szóra
koztató mii te.

— Megtartják a frankfurti vásárt. Az el
múlt héten;* napilapokban megjeleni hír
rel szemben, bogv » Frankfurtl Vásár meg
szűnt létezni, a Frnnkfurll Nemzetközi Vá
sár igazgatósága közli, hogy a t>ok száz est- 
tondrt óta feftuálió vásár továbbra is ta
vasszal é« össze-1 lesz, rendezve és a legkftze- 
lobbi vásári külföldi kollektív k.állltAsok- 
kai bővítve 1P27 Mteltta 57-töl március DO-ig 
tartják meg.

— TSBkhóhír a Ilaller-plMon. ----- ----- - . ...........
1-rto TAnm ttállor ♦ári haromflánia hó- *ulrf* baleset történt. Mniiknkozhtn az kas János lUllw tm borom 11.nma no tígyJk dohányvűj-ágén elkapta EipI Róza 45 
dóját az éj folyamán ismeretlen tettes ^TPS munkúsntí balkezét és teljesen össze
feltörte és egy kosár tojást és hat tyu- roncsolta. A szerencsétlen leányt a mentők 
kot ellopott. A tyúkokat azonban a bö- a Rókna-kórházba szállítottuk.
törő nem élve vitte el. liánom a hely-1 - .................. •
evnín valamennyit megölte 6a a lóvá- né T 
golt fejőket emlékül otthagyta a bódé-

‘élezési csalással, bizományi 
s»Akasztással és egyéb bűncse- 

cselekmények elkövetésével
vádoltak meg egyesek.

A feljelentések ügyében Bartna 
Gyula rendőrtanáceofi, a főkapi
tányság Intellektuális osztályának 
a vezetője indította meg a nyomo
zást. Detoktiveknek adta ki az ügye
ket, akik 0 feljelentések adatait el
lenőrzik. Ez a detéktivmunka va- 
cárnftp befejeződött és így

mára vagy keddre idézik be
a főkapitányságra Hermányi-Herz- 
mannt, hogy felvilágosítást kérje
nek tőlo a megtett feljelentések 
ügyében.

A főkapitányságon nagy érdeklő
déssel nézik ezt az ügyet.

f — A johanniták söre. Most, ami
kor máltai lovagot avattak .Buda
pesten; kevesen tudják, hogy vala
mikor a johanniták, illetőleg Já- 
nosrendűek, .ahogy a máltai lova
gokat nevezik, nemcsak betegeket 
ápoltak és ispotályokat tartottak 
fenn, do vendégfogadókat is, mivel
hogy a középkorban az utazó már 
nagyon nehezen jutott szálláshoz. 
A máltai lovagok az ilyen fogadó
ikban maguk készítette sörüket mér
ték, aminthogy a sör mindig ked
venc ital volt Magyarországon. A 
jőhánniták vóndégháwlban így min
den télen megünnepelték a friss 
termést is s a gyaluforgács, a ven
déglátásnak ez a szimbóluma ilyen
kor vígan lengeti a téli szélben. A 
hagyományos gyalu forgács most 
megint megjelent n i>esti vendéglők 
ajtaja fölött: hirdeti ezúttal is a 
sörkostolót, mivelhogy elkészült az 
új sör és Dréherék már forgalomba 
is hozták az idei Bak-sört. Sörivók 
tudják: mit jelent a friss sör? ízt, 
zamatot, nemes illatot. Könnyedsé
get, jó kedvet, h ngulatot, kedélyes
séget, örömet. Vájjon mi az a mai 

| világben. ami pótolni tudná mind
ezeket? A régi Jánosrendí lovagok 

, friss sörrel várták ilyenkor a fá
radt utast: ma egész Budapest ün
nepli Dréherék szüretét. Jó kedvet 
és derűt ád ez a városnak, és váj
jon ki az, aki nia no tudna örven
dezni mindannak, ami hangulatot 
ad és gondot űz? A tél kedves ün
nepe ez a szép sörkóstoló, amelyet 
a vendéglők gyaluforgáeceal hirdet
nek a hideg szélbon: meleg szobába 
pohár sör mellé hívogatván a hí
veket.

—- öngyilkos pincérleány. László 
Teréz 26 évea pinoérloány, aki a 
Miklós uccu 26. szám alatt lakik, az 
óbudai rakpartról a Dunába ug
rott. Kimentették és a mentők a 
RókuB kórházba szállították.

i

egri 
tisztcloteu _ _
tagja vett részt.

— A portugál katonai felkelés. A. 
Portugáliából érkező újabb Ifink arra 
mutatnak, hogy a katonai felkelést nem 
nyomták ol. Perlő városának egy részo 
még a feliiolők kezén van. A kormúny- 
csapatok megerősitéte céljából Pertóba 
ujubb katonai osztagokat és tüzérséget 
küldtek. A lakosság egy részo elmene
kült a városból. x\ zendülők fóTiadi- 
azállását. tusérség lövi. Dél-Portugáliábói 
Tavira városából, ma újabb felkelést 
jelentenek. A Párizsba érkező hírek 
ezerint ma estére mar sikerült az ot
tani felkelést lovernL

— A vármegyei Ismertető. Jelentet* 
tűk, hogy fíadenlch György, ú Vár- 
megyei Ismertető azerkesztőjo ellen fel
jelentést tettek a váci rondőrsógen, azou 
a címen, hogy előfizetési dij fejében, 
felvett 1,200.000 koronát, u kőnket 
azonban nem szállította. Iladcniclt, aki
nek nem volt tudomása a feljelentés
ről, cikkünk alapján jelentkezett u 
váci rendőrségen, itt azután kiderült, 
hogy kellemetlen félreértés áldozata 
lett. Az előfizetési dijat ugyanis egyik 
sikkasztó ügynöke vette feles Hadenich 
nem is tudott róla. így azután tisztá
zódott a teljes jóhiszeműsége, miro 
visszavonták a feljolontést éB azonnal 
megszüntették ellene az eljárást. Ha
di nich György, aki belügyin'ni sztori 
ajánlással terjeszti u Vármegyei Ismer
tetőt, most bejelentést tett a sikkasztó 
miatt, hogy felelősségre vonhassa azo
kat, akik ilyen módon ártanak válla
lata jó hirnovének.

— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatósága folyó hó B-ún ülést t (ir
tott, amelyben megállapította, hogy az 
üzletév az 1925. évi uycreségiúhozatftil 
együtt 3.807.'24.02 pengő, nznz l7.5!lii,55OJ51 
korona tiszta nyereséggel zárult, szemben az 
1925. évi harmincöt és fel milliúrddal. ami 
kb. Sy-é-os emelkedésnek felel meg. Elhatá
rozta egyben az igazgatóság, hogy a.,lolyő 
hó 15-éra összehívandó 85-ik rendes évi köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy az ]'J2G. évi 
osztalék kiüzetéséro 2,500.000 pengő, azaz 
31.250,000.000 korona fordítassék és pedig oly
módon, hogy a szelvények darabonkint 6 
pengővel, az az 02.500 koronával x áltOMunak 

' be. erzemben a njultévi 50,non koronával. Ja
vasolni fogja továbbá -;z igazgatóság, hogy 
a rendos tartalékalap javadalmazására 

, 400.000 pengő, azaz 5.000,000.000 korona (múlt 
évben 3.500.000.000 Loroun), uz érlékcsükk1-- 
nési tartalékalap javadnlmnzáBára P^dig 
200.000 pengő (2.500,OóO.OáO korona) fordítns- 
sék. uiíg u különböző hivatalnoki segélyala
pok 40.000 pengővel (500,000 000 koronával) ja- 
vadalmaztasMnak. A betétek és folyószámla- 

i követelések összege 579 inilliárddol cmolkt - 
dett az év folyamán és 1008 milliárd koronát 
ért cl, nini a multcvi 1029 milliúrddal szem
ben csaknem Gó'X-oa emelkedést jelent. Az 
1925. évi 71 billió korona összforgalommal 
szemben az 1926. évluin 93 billió volt o bank 
összforgalma a főkönjv egyik oldalán, láb
ból kiemelhető a -bctétiizlei forgalma, amely 
15 billióról 23 billióra, a pénztárforgalom, 
amely 18 billióról 27 billióra és a devizafor
galom, amely 35 billióról 47 billiója emelke
dett. A bank 1926. évben ismét felvett jelzá
log- és községi Kölcsön(iílétében lUár ozeu 

< Isii évben ös&zcsen miutegy 2,700.000 dollárt 
helyezett ki.

Az idomílásl
csodái:

— öwaezúita • dohányvágógén a balkezét.
Far- Tegnap délután a Síp uccoi dohány gyárban

Tflz egy kávémé rí zbca. Páncél Kérni v- 
... l'iaza Kálmán tér 22. szám alutt 1 káv*'1 
méré’ében Ismeretién okból tűz támadt. A 
kö'tli tílzóltólaklanyáhó! kivonuló firtég bwn. A hat tyuk hóhérját a rendőrség rsrkhnmar eloltotta n ves/dtalmeenek Ígér- 

ktresi. boltltiliet. A vlzegdlat megindult.
— Toxtll fcuffr, a magyar textilipar és ke- — Bréngázmérgczést kapott a Nemzet! 

r^ kodélein cg’ hotllapjs. ezentúl min- Rzlnbáz ftén*<’rméhnn. Tnub A’mVr 22 éves 1 
. deli péutoken ' 'Ing tartalommal jelenik lákHORRégéd tr r»p rá* n M.lnház |

meg. WMPtmtr-fgnz Fél. A ezerksztőség ée. gépházában eúlyM «íngáziudi:g'!-óst *#cu- i 
i kladúhivntnl új Uelylíége; Astorla-szalló, Ivedéit. Tanból a Bóktufbau ópoljákj I

Pnyal Orfeumhnn
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Szűkszavú távirat jelenít, hóin’ 
Fedők Kűri a.jövő hétfőn Ncwyork- 
Imid hajóra száll és llullyvuod vég
célja feladásával hazavitorlázik. Ez 
ft szűkszavú távirat azonban, u 
fuindenesetre örvendetes híren fe
lül sok egyebet is jelent. Jelenti 
nzt, hogy u mindig okos és mindig 
fölényes Fedők Sári ezúttal sem ta
gadta meg magát és a buszon negye
dik óra, ötveukilencedik percében

visszavonulót f'ujt
abban az ütközetben, amelv hiába
valóságánál fogva a kónnkum ha
lárait súrolta és cni'h- már ükkor 
veszett cl, amikór Fedák Sári agyú
ban mrfffogti.ni zott a gondolat: Va
lentinának' utódot állítani. Valen- 
lino II. figurája nzóia vicclapok, 
kabarétréfák martaléka. lett, sőt tu
dok egy körúti kávéházat, ahol egy 
horlhbrgas sváb pincér Valentint) 
f/I-uak hívatja magát. Fedák Sári, 
uki bízott nevének diadalmas vará
zsában, magára merte veuni a koc
kázatot, hogy: Valcrilinot utl .4 me
ri kának, vagy vele bukik cl-. Mi
lyen jó és miijén megnyugtató, 
hogy ez a nagy művésznő huszára- 
san a középutat, választotta és — 
meg sem kísérelte a lehetetlent,

A Magyar Szlíilúiz és a IBclvá- 
l’osi Színház két igazgatója, a ku
lisszák mögött csendes, de kitartó 
harcot folytattak Csortos Gyuláért, 
aki’ még ebben a pillanatban ií; 
Ugyanazon estén mindkét színház 
bzinlapján szerepel. A történet 
előzménye az, hogy a Magyar Szín
ház feltételesen hzabadsáffolta Csor
tos Gyulát, aki a Belvárosi Szín
ház sikeres újdonságában, a Fehér 
egérben vállalt főszerepet. A sza
badságolás feltéteje az volt, hogy 
n Belvárosi Színház köteles műso
rát a Magyar Színház műsorához, 
illetve Csortos Magyar Színházi el
foglaltságához Igazítani. A Fehér 
egér közben nagy sikert aratott, de 
u Magyar Színház is elő készítette 
u legközelebbi újdonságát, a Plébá
nos ur gaxdagéknől című francia 
színművet, amelyben szintén Csor- 
tosnak kell a főszerepet játszania, 
A Ma gyúr Színház, természetesen, 
értesítette Beöthy Lászlót, a Bel
városi igazgatóját, hogy
csütörtökig engedi Csortost 

a Fehér egér en-suik* előadásain sze
repelni, mert azontúl neki vansziik- 
ségo reá. Beöthy természetesen min
dent elkövetett, hogy Csortos kike
rüljön az obligóból, de a két szín
ház afférját végül is Csortos in
tézte el. aki kijelentette, hogy sem- 
micwotro se in mond le a Plébános 
úr gazdagéknől ragyogó Pellogrln 
ubbójiiról. A két színház végül oly 
értelmű megegyezést létesített, hogy 
négyszer hetenként a Pellegriu ab
bét, háromszor pedig a Fehér egér 
vén csirkefogóját fogja játszani 
Csortos.

Egy lioaszú idő óta méltáuytalonul 
uiclllőzött kitűnő színészünk,

Haló Elemér
azóla.1 tnog 12 én este fél kilenckor a 
Musika termében. Bnló exkluzív irodal
mi estét rendez, amelynek másik slú- 
gerpontja ifj. Vasznry János szaluul elö- 
udúra lesz, a szabad alőadúg elme A mai 
művészet csődje ...

I

Ez. a második turné-fiaskó ma 
érzékenyen érinti azokat, akik szeret
tek hinni a magyar művészet átütő ere
jében. Ettől a második turnétól a köz
vélemény, amely figyelemmel kísért a 
magyar színjátszó művészet relációit, 
sokkul többet váll, mint a csúfos végű 
Heg'jdüs-turnétól, a Magyar Tuliptin-t 
wzánták a magyar színészet első külföldi 
előőrsének, amely a magyar dúlt, tán
cot, prózát, népművészetet, meg ízlel tette 
volna az annyi guimuuxdériát csipegető 
Nyugattal. Mert ml ia akart lenni a Ma
gyar Tulipán? Tizenkét képből álló ka- 
bnrérevü, amelynek minden részét ki
tűnő magyar írók, zenészek Írták volna 
és amelyek népszerűségükkel a magyar 
Hortobágy,. Mezőkövesd illúzióját keltet
ték volna. Nem az orosz Kék Madár 
utánzata, ak^rt lenni ez magyarban, 
mert minek azoknak Kék Madár, akik
nek délibábjuk van.

Pán József cl készítetto u díszletterve
ket, amelyek olyan szenzációsnak sike
rültek. hogy csak ezekkel is érdemes 
lett volna szerencsét próbálni a nagyvi
lágban, Békcíly öH'UPplt Ariit Ödönnel, 
n Magyar Tulipán kiszemelt rendezőjé
vel akivel kidolgozták a művészi progra
mot. Impresszáriójuk ír akadt Márffy 
Károly személyében, aki kiutazott kül
földre a turnét elhelyezni. írók, zene
szerzők is hajlandóknak mutatkoztak 
rés'ztvenni a munkában, részint cl is ké
szültek már vele, de nőm jelentkezett, 
aminek legelőször kell élt volna meglen
ni: a Pchr.

k Pénzt először állami szubvenció for
májában óhajtottak megszerezni. Itt 
kapcsolódott a dologba a Hegedűs-turné
ból kifolyólag közismert Horthy Sándor 
színész is, aki arinakidőjén nagy szere
pet játszott a.Hegedűseknek kiutalt két
milliárd korona szubvenció körül.

Kedden tartja rendes évi köz
gyűlését a Magyarországi Artistái; 
Egyesülete. A közgyűlést az ar
tista-társadalomba u nieglehoíősen 
nagy érdeklődés előzi meg. A keddi 
közgyűlésen történik a tiszt újítás 
is és kerül betöltésre az elnöki tiszt
ség, ami hét hónappal ezelőtt No- 
■cák Mihály lemondásával megüre
sedett. Az artisták zöme

Tarján Vilmost óhajtja 
elnökké választant

Tarján személye oly népszerű 
artisták társadalmában, hogy meg-

az

Fővárosi Operett SzínházVigyázat!

Vigyázat! Női szakasz
Nem nősülök! 
a Vígszínházban.

SZÍNHÁZ MOZI t
Hogy hajtott ki és hogyan hervad eí

a Magyar Tulipán?
Kc't elsőrendű külföldi szerződéssel, financier hiányában nem indul cl 

egyelőre a tourné
Poutoíian az emlékezetes Hcgedüs- 

turaá csődje pillnnatábau jutott estébe 
! a magyar kabaréirodalom és kabarészí- 
nészot egyik legkiválóbb reprezentánsá
nak, Oékoffy Lászlónak, a Magyar Tuli^ 
pán. terve, abl an az. órában jelentette a 
Hegedűs 'unió szállásesknd.1 ója, hogy 
magyar próza nem kell a külföldnek, 
mikor B.-kefíy magában elgondolta a 
tiifztultabb magyar kabaré torvét, nmoly 
igen is számíthat a külföld órdoklődé- 
fiérr. Békeffynck igaza volt. Két külföldi 
m.gy szrrződé’so a közében van, amely 
ineris biztosítaná a torvo anyagi sike
rét, do a turné — legalább is egyelőre — 
bizonytalan időre elhalaszt ódik

Horthy Sándorhoz fűződő kabala nem vált 
bo, a szubvenoió csak erkölcsi támoga- 
fás formájában jelentkezett 4 Magyar ____ _____ _ _____ ___ _____
'Tulipán érdemes vezetőinél. Társadalmi könnyes szemekkel. ölelto magúhoz leg- 
uton próbálták tehát inegszerezaii a 
pénzt Azok, akik milliérdokat költőt- ( 
tok u primadonnákra, nem mutatkoztak, 
most túlságosan gálánsnak. Egyedül —

ezt le kell Írni - Krauss ve- n,suu,1 a í re„„„„s ur uu,
?6r jegyző# nagyobb baszkot a gyújtó- Mo eija(iáBo, párizsi sikere. Pollegrln

a
Ezalatt Pedig o-Ti>n dolgok tormentek, gaerepével elértő a népszerűségnek leg- 

.v paIW. ma?ílsabt) íokát. mlnt peiiCKrül abM

sxobrot készítettéit
róla és ezzel elárasztották egész Fran- 

j ciaországot. A darab női szerepét, Zizit, 
Casslvr' játszotta. Eó a Casslvo'a hábo
rú előtti tíz cv leghíresebb francia szí
nésznője volt, a kokott figurák nagy 
megszemélyesítője, oki az úsztrigás Mi
éitől kezdve minden nn.gy párizsi víg
ját éksiker főréxzcso volt. A két. alakot 
Csortos ée Báthory Giza jútsza a Ma- 
gj’ar Színház bán.

Az Amlrássy uil Színház próbáin egy 
uj fiatul színésznő,

Szopós Lonna
tunt fel, aki a legújabb felfedezettje a 
színháznak. Szepcs Lomra három évvel 
ezelőtt kiíüntetófsel. végezte el a 8zíné?&- 
akadémiát. A szép, fiatal színésznő azon
ban, aki közben férjhezment, nőm szer
ződött sehova és önálló <ífrtélyein mint 
klasszikus táncosnő szerzett magának 
jól csengő nevet.

mái*

amely cku ok jobb belátásra kellett bírni 
a Pénzt. Marffy impresszárió két pom
pás BZ^rződéSBel jött haza, amelyeket 
egy olyan társulat nevében kötött, ami 
tulajdonképpen még most nincs meg. 
Például egyetlenegy szerződtetett színé
sze nincs még a Tulipánnak, 10614. Bé- 
keffy nem akart pénz nélkül szerződtet
ni ben kit. Nem igazak tehát árok a bí
rok, hogy Ptasinszky Pepinek, vagy 
Szedő Miklósnak szerződése lett volna a 
Magyar Tulipánnál. Ellenben a turné 
szerződései igazak. A legelőkelőbb milá
nói ügynökség 44 napos, biztosított napi

■ 5000 lírás szerződést, kötött a Magyar 
Tulipánnal. A szerződés december 18-úu 
kelt és március 6-ikai kezdetre szól. Már
cius d án Párnában, a Duce elölt, díszelő
adásban kellene elindulnia a Magyar 
Tulipán karrierjének. A másik szerző
dés angliai vidéki városokra érvényes. 
A két szerződés összege, jóval meghaladja 
azt, amit finnwiérektöl kért' Békeríy.

A tőke b?bát fél a szlnészvállalkozi- 
őoktól. amelyet cgy-kót ember alaposan 
destruált. Pedig gz üzlet kitűnőnek lát
szott, hiszsnu a turné ol'bolyezését jó elő
re biztosították. Ezeknek ellenére nem 
akadt ember, aki félmllllárdot színházi 
üzletbe akart volna fektetni. Pénz hiá
nyaiban a tervek lassanként összeomlot
tak. A kiszemelt színészek >»ds szerző- 
dcst vállaltak. Mivel a próbák sem kez
dődtek el a Magyar Tulipánnál, a fő
rendező kijelentette hogy egy norvég 
filmgyár ajánlatát ol fogadta és a tűmé 
rendezéséről fomond. Egy rövid hónap 
van hátra már, amely alatt bizony neon 
lehet megoldani az ensemblc alapon , 
tervezett 12 képes Magyar Tulipánt.

~x 
választását az Egyesület bizonyos
ra. veszi, nőim — hir szerint — hi
vatalosan Fcrenczy Károlyt is je
lölték elnöknek.

Az Artista Egyesület többi veze
tői tisztségét a tagok a régiekkel 
kívánják belőhetni, csupán Bolond 
Róbert helyébe, — aki külföldre 
utazik, — jelölik Vdry Gézát alel- 
nőkké.

Az Artista. Egyesület kedd dél
utáni közgyűlése bitonyára izgal
mak között fog lefolyni, mórt egye
sek szerint azon az Artista Egyesü
let „ellenzéke1* is részt vesz.

R Ismét prolongálva — Harmadik hét

BEN HÚR

Vigyázat! 9 pengő a legdrágább hely

A Vígszínház egyik igazgatója, Kontu 
Gyula dr. tegnap, vasárnap ünnepelt. 
60-ik születésnapját, amely a vigsíinházi 
működésiének 25-ik észtén de jévol esőit 
egybe. A közszeretetnek örvendő „jó em
ber*' dramaturg-igazgató, gyormekda 
rabiró és parlamenti nyugalmazott 
gyorsíródul főnök vasárnap délután 
négy órától másnap reggelig 
tartó uzsonnát, vacsorát és reggelit 
adott, amelyen mindenki megjelent, aki 
számottevő színházi körökben. A nagy 
társaság vidám hangulatban ünnepelte 
Komor méltóságos kettős jubileumát.

Az estélyen Eggert Márta a kis 
koloraturénekesnő egy saját komponálta 
dallal lepte meg Komor Gyulát, aki 

utóbbi darabja kis primadonnáját.
Ha igaz az, hogy a Pesten »zinrPke

rülő francia újdonságok Párizsban leg
alább 500-szor ingnek, akkor ezer száza
lékban igaz a Plébános úr gazdagé,. uil 

abbé legendás figurájának francia nla- 
I kftója, egy Vi'bert nevű színész őzzel a

Laura La Pfiante
u legszebb színóEznö

. S0b Zoltán

Március G-án tehát Mussolini, a Duce, 
valószínűen hiúba várja a magyarokat 
f'e hiába akarja szerencsés kezének szó- , 
látásával fehzvnteni a Magyar Tuli
pánt. ttói!

a legszobb filmen

Bemutatja csütörtökön

Nemzetközi Orfeum
gao| ezelőttMfl| ezelőtt gnTabariN
Rákóczi íit G3. Tnlof.in: József 21-18

Februári műsor kezdete este 10 órakor
Ba-dy és Bardy

Moudahi-Uettőa

Dalsy llndley
Fantázia láncok

Dénes Oszkár
uilnt vendég

Bonny és Freamann 
néger ónok- és tánoguett 

3 Westergards
Gladiátorok

3 Yankeas
Ducy Plchler 

keleti táncosnő 

fald Edit) Bey és Sefanto 
amerikai ttncexcentrikusok

Előadás után .Smillings-Boys** Jazz- 
bandjéra a kttittnsés Uncol l .

Jagyirak: 25 és 30 ezer K
1 haagS éa a Banya 40 fillér
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A. Vígszínházban erősen folynak al 

pióbák a legközelebbi újdonságból,! 
i ..Don Juauu-ból, A próbákon egy’ 
készen fiatal, sohasem szerepelt! • 

Farkas Endre nevű színész druk
kol, akit

romantikus körülmények 
között

«zerzodtetett Jób igazgató, A fiatal
ember ugyanis beállított a Víg
színházhoz és díszlettervezőnek 
ajánlkozott. A jelentkező fiatalem
ber orgánuma megtetszett Jób 
igazgatónak és mivel díszlettervei 
nem voltak valami kitűnőek —mint 
színészt próbálta ki. 
sikerrel állotta ki a 
azonnal megkapta 
egyik főenerepét. 
mégis azt a feltételt szabta, hogy a 
szerepet tőle a próbák alatt is 
visszaveszi, hii a várakozásnak 
utóbb még ffcm felelne meg, A hű
ség kedvéért ideírjuk, hogy eddig 
semmi baj nincs a fiatal és most 
mór irigyelt színésszel.

A Városi Színház e boti műsora ritka 
művészi szenzációval kedveskedik Buda
pest. közönségének. Hétfőn, szerdán és 
pénteken Pírra ver, ScJt warlz Vera és 
Jcrger, három világhírű énekes lép fel 
a Várod Színház színpadán, ami egy- 
magában olyan művészi élmény, mely
nek élvezésére csak kivételes esetekben 
nyílik alkalom. Budapest színházi kö
zönségé a vendégszereplések hírére 
r-omnal szétknpkodta a felemelt áru 
jegyeket, úgyhogy hetfőro éa szerdára 
már tábla hirdotti, hogy

minden jegy elkelt
m a pénteki pótfel lépésre Is előre 
biztosítva van a tolt ház. Igaz, hogy az 
érdeklődést fokozta a színház első je
lentése, mely Jcrger helyett még Bak
in noff fellépését hirdette. Bek’.anoff azon
ban nem jöhet Pestre s helyette .Jcrger, 
u kitűnő énekes foglalta el a harmadik 
sí. r helyét. A közönség a cserén min
denesetre csak nyer s a három operaest 
előreláthatólag még nagyobb sikert fog 
aratni, mintha Baklanofí lépett volna 
fel.

SPORT
Összeállították a vasárnapi 
profi válogatott csapatot 

Ausztria ellen

Az ifjú olyan 
próbát, hogy 

a Don Juan 
Jób igazgató

A" vasárnap! Magyar Kupa- ób tré- 
ningmérkőzóKok bofejezése utón, .Vd- 
riássy Lajos dr., a Professzionista 
Labdarugók Siövetst gépek kapitánya 
összeállította a jövő vasárnapi magyar* 
osztrák proflvűlogatott-mérközóscu ki
állítandó magyar csapatot,

A szövetségi kapitány az első profil- 
lign csapatainak téli túráin, valamint 
a vasárnapi Magyar Kupa- és tréning
mérkőzéseken tapasztalt játék alapján 
állította Össze a válogatott csapatot, 
amely a kővetkező összeállításban veszi 
fel a küzdelmet az osztrák pro avól uga
tott “ellen;

Beneda (UTE) - Fotfl II., Föd 
III. (UTE) — Rebro (Hungá
ria), Bukovi (Ferencváros), 
Obifz (Fercucváros), — Braun, 
Molnár, Orth, Tritz (Hungária), 

Kohut (Ferencváros).

Tartalékok} Huber, Hungler II (Ferenc
város), Opata (Hungária).

A csapatösf-zeállítús sportkörökben 
általános megelégedést váltott ki. Álta
lános a vélemény, hogy a fenti csapat
nál jobbat ezidőszerint nem lehet kiállí
tani a magyar proflsport képviseletében.

a

Kedd, szerda, csütörtök

Játék

MAGYAR SZÍNHÁZ

fTX >

3

71 favoritok 
vasárnapi Magyar Kupa 

mérkőzéseken
71 Bak FC hatasífpűfális veresége a Ferencvá
rostól — Újpest gyenge játék után győzte le 
Soroksárt — 31 Sabaria csak kétszer fiúszperces 
meghosszabbítás után győzte te Somogy csapatát

A tavaszi futbnllszozon a Magyar 
Kupa vasárnapra kisorsolt mérkőzései
vel hivatalosan is megkezdődéit. Négy 
kupamérkőzés került eldöntésre vásár- 
nap, ezek közül egy minősítő és három 
osztályozó mérkőzés volt.

Három knpameccs a fővárosban került 
lejátszásra, míg a Sabaria--Somogy- 
mérkőzést Szombathelyen játszoták le.

A knpamórközésok nem hoztak meg
lepetést. Az_ egész vonalon a favoritok 
győztek. A Sabnria—Somogy-mérkőzés 
csak kétszer tizenötperces meghosszab
bítás után dőlt cl a Sabária javára, 
érdekes azonban a BAK FO katasz
trofális veresége a Ferencvárostól.

SabarU-Somogy T:S tt;2, 3:5).
A Sabnria váratlanul kmiray ellenfélre 

bukkuut a Somogy csapatában, amely kc- 
unényeu állta a sarat. A mérkőzés kőiben 
megindult havazás nem tndta nvgzavarni 
a mérkőzést, amely csak 2-szcr 15 perces 

' meghosszabbítás után dóit el a Sabaria Ja- 
| vára.
| A vezetőcúlt a Sabaria éri cl Sztadovits 
' lövéséből, Csida azonban már pár perc 
múlva megszerzi a kiegyeulítőgólt, 6őt Weisz 
még Vezetéshez Is juttatja Somogy csapatát. 
A félidő végén Buráseb kiegyenlít.

I A második félidő egyenlő erők küzdelmét 
mutatja és mindkét csapat 1—1 gólt ér el 
Kovács, illetve Csida róvéu.

| A szabályok értelmében a bíró 3-azer 15
1 nerces meghosszabbítást rendel el, amely

nek során Mészáros négy góljával szemben 
a Somogy ceak két gólhoz jutott Palkó és 
Csida két sikerült lövéeéből.

I Buda! „W-Tcrézváros 7:4 «:2).
| A Harminchármasok rendkívül puhán 

játszottak ugyannyira, hogy a mérkőzés ele-
• jón a lóval gyengébb Terézváros fölénybe 
1 js került. A 38-asok csak 20 perc elteltével 
találtak magukra. A győztesek góljait Kai- 
tonocker (8), Cumpft (2), Kranimor ós Eich- 
hnnm lőtték, míg a terézvárosink góllövöi 
Makovnitz (2), Bernáth és Törők voltak.

Újpest—Soroksár 2:1 (2:1).
! A látszólagos gyönge eredményt az a kö
rülmény magyarázza, hogy Újpest csak a 
mérkőzés megnyerésére törekedett. Ezt mar 
az első félidőben sikerült biztosítania Wil- 
heim és Jákobok egy-ogy góljával. A máso
dik félidőben is Újpest volt fölényben, míg 
Soroksár caak szórványosan támadott.

Feroncviroa—Bak 8-3 (5:2).
A felázott, rossz pályán lejátszott mérkő

zés bővelkedett izgalmakban. A Bak FC 
megkbetsően nogy táborral vonult fel és

hnngos szóval igyekeztek csapatukat jó lá
tókra hangolni. Kellemes feltűnést keltett 
a Ferencváros kitűnő csatárjátéka. a Bak 
kotesztrófúlis vereségéhez. azonban hozzájá
rult Guth kapu védő indiszponált játéka. A 
Ferencváros góljain Kfbnt (4), Sándor (3) 
és Dán osztozkodtak, a Bak góljait Fröh- 
lich (2) és Henger rúgták.
Nagy meglepetések a trénlngmérkőzőscken.

Hogy csapataink formája még nincs telje
sen kialakulva, azt élénken illusztrálják a 
vasárnapi trénjngmérkőzések. Elég, hu uta
lunk arra, hogy

a HnsTB-csapat 4:2 Kí:l) arányban győzte 
le a Vasasok csapatát, A Hungária 7:t-ra 
gyűlte le a Nemzetieket, míg a Bástya 
11:4 arányú győzelmet aratott a Szegedi 

Tornaklubon,
A Pesteta-ébot helyi riválisával, a Kos- 

snth-al játszott és azt 5:l-ro győzte lo. Mis- 
kolcon az Attila könyen, 4;0 arányban verte 
az MVSC t.

X Cseh bíró vezeti a jövő vasárnapi 
magya r-oszt r » k profivá logatott-mérkő- 
zést. A jövő vasárnap eldöntésre kerülő 
magyar-osztrák válogatott profimérkő- 
zést erek biró fogja vezetni. A mérkő
zésre Ccjítar, fferffes és Zcr<fczfc caehsjlö- 
vák bírák egyikének delegálását kérte 
az MLSz a cseh biróto&tülettől.

X A Nemzett Vívó Club holnap lep
lezi le Ugrón Gábor arcképét. Szép ün
nepség színhelye lesz holnap, kedden 
este a Nemzeti Vivő Club helyisége, ahol 
a klub elnökének, Ugrón Gábornak élet
nagyságú arcképét leplezik lo házi ün
nepély keretében.

X A vasárnapi kosárlabda-mérkőzések. 
Megírtuk, hogy a kosárlabda-bajnokság le
bonyolít ásüt erősen hátráltatja a főváros 
tanügyi hatóságainak az a perventiv intéz
kedése, amellyel a tornatermeket az. In
fluenzajárvány miatt lezáratta. Emiatt va
sárnap ismét csak három mérkőzést t>onyo- 
lítottak le. Az. eredmények a következők: 
VAC-MB8E 18:7 (7:6). - Mester u. fk. I>)- 
MTK ifj. 20:4 (12:1. - Mester u. fk. a)-Szt. 
László rg. 44:5 (28:1).

X A jövő ívben Budapesten lesznek 
a kerékpáros világ bajnokságok. A 

ügynökség jelenti, hogy a Pá- 
rizsbun tartott nemzetközi kerékpáros 
kongresszus kimondotta, hogy a jövő 
évben a kerékpáros világbajnokságo
kat Budapesten rendezi meg.

papacAj
Erzsóbet sőrírt 3?.

Igazgató: oláh Gyárfás N, 
Minden eita lO’/a órától l-ig 

nemre tkBri ui mflsor!
I ..Cstei Ős-Ka Mait7]
I Hnáree ] | Rukíi Btowb] 
I Imi a waij

DÉCSI MOZI C
nagysiker

A kán leánya
• A szonvedólyok monumentális

legénye

ORSO URANIA
ü műsora

Bebe Daniela 
legújabb nngy vígjátékit 

AHU felvet a pénz!
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Rudolph Valentino
Papagtl-gftrWIc <• 18 remek ea4m

4-M0r harcuképt ** órakor -járóra ????????/??????
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31 BKE veretlenül nyerte 
a Hevest Kornél emlék

versenyt
Vasárnap délelőtt és délután folytatták é.4 

fc-jezték be a városligeti uiűjégpályúu a 
Hevesi Kornél-emlókversenyt. A szép közön
ség jelenlétében lefolyt versenyt a BKE ve
retlenül nyert* meg n. résztvett több! négy 
csapot ellen. A vasárnapi eredmények a kö
vetkezők:

FTC-BBTE 8:1. 
BKE-MHC 4:(». 
MHC-BHU 6:2. 
BKE-BBTE 8:1.
A Hevesi Koméi-emlékvcrseny tabellája- 

nnk végső állása u következő képet mutálja!
1. BKE 8 pont, gólaráuy 86:,l.
2. MHC 4 pont, gólarány 8:8.
8. FTCJ 4 pont, gólarány 3:10.
4. BBTE 3 pont, gólarány H:!3.
5. BÚG 3 pont, gólaráuy 4:33.

Bötvös Zoltán sikere 
áaavoslnomzetMiKí versenyen

Szűkszavú távirat jelenti, hogy Eötoös 
Zoltán, a Davoabau tartott nemzetközi 
gyorskorcsolyázó versenyen 500 méteren 
47.3 másodperces idővel harmadik lett 
és 1500 méteren 3 perc 39 mp. alatt mu ■ 
Boáiknak futott bo. feteje jobb, mint 
Mannó Mlltiades eddig fennállott ma
gyar rekordja. A vasárnapi versenyen 
Eötvös 1000 méteren indult, és c nagy
hózivatarban 18 verseny :ü közül 1 peru

az FTC a Spártát, a BTK 
az JVSe-t győzte te 

a OoxctaratSalnoltsaao^ 
utolsóelőtti for-dulöián

A csapatbüjokságok utolsóelőtti fovdnló.iu 
során vasárnap este az FTC 14:5 arányban 
győz a Spárta ellen, majd n BTK 12:8 
aróuybau győri maga alá az NSC csapat.?. 
A csapatbajnoki mérkőzések során az egyes 
párok gyönyörű munkája végig izgalomba 
tartotta u nagyszámban meg jelent boxrajom 
gókat.

Részletes eredmények: Fiechmann If, 
(Spárta) győz Schmíedt (FTC) ellen, — 
Kocsia (rTC) győz Csukay (Spárta) ellen,
— Széles (FTC) győz Gyémánt (Spárta) cl. 
Ion, — Fiachmaun II. (Spárta) győz Ha- 
lassy (FTC) ellen. — Endre (FTC) gyón 
Relley (Spárta) ellen. — Sparníug (FTC> 
győz Schreiber (Spárta) ellen. — C'seugoy 
(FTC) cryőz Müller (Spárta) elleu. - Ku- 
eoví’’ (FTC) győz Mírek (Spárta) ellen.

Szni .BTK) győz Portmaun (NSC) elka
— S ■. * (BTK) győz Fuchs (NSC) ellen* 
~ Gelb (NSC) győz Schujidt <BTbS ellen.
— Friedmanu (NSC) győz Simon (ETK) eh 
len. — Weíner III. (BTK) S?’óz Seer T. 
(NSC) ellen. — Csiszár TI- ÍBTK) gyó-$ 
Balogh (NSC) ellen. — Csiszár I. fBTK' 
győz Dorf (NSC) ell<*n. — Littmann (NSC) 
győz Lé’.ay (BTK) clleu.

gyűlése, A Hungária Evezős Egylet O 
hó 4-éu tartotta meg övi közgyűlését, 
amelyen a választmány az egyesület 
jelentékeny fejlődéséről számolt be. A 
közgyűlés utáni vacsorán a tagok me
leg ünneplésben réezesitefVk Soö? Ká
roly elnököt, levelűi Kozma Miklós, 
belatini Braat Géza alelnököket vfi 
Wilnsclv r Frigyes igazgatót.

szőke, barna, karcsú vagy moletí 
n italom, csak MOHAI lehet

•aa^ac aeaaaaaaaaaam 
Szerkesztésért felel; 
Dr. EI.EK HUGÓ

Kladjii
a ..H«WI Lapok* U)*4P«UsU*.
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A DERŰ ÉS NAPFÉNY KÖLTŐJÉNEK 35 ESZTENDEJE 

HELTAI JENŐ 
ÖSSZES MŰVEINEK GYŰJTEMÉNYES KIADÁSA 

■■
K10 kötetes 

sorozat tartalma
1. Versek
2. Az asszony körül
3. (rák, színésznők és 

más csirkefogók
4. Famlly-Hotel
5> ^zínes kövek
6. Színdarabok
7. Az utoiső bohém
8. Jaguár
9. A 111-os

10. Papírkosár

Díszes egész- 
vászonköfésben

ÁRA 66 PENGŐ

HELTAI JEHŐ
MŰVEIBEN A VISSZA- 
SŐVÁRGOTT ROMANTIKA 
KÖNNYE ÉS DERŰJE CSILLOG

AZ ATHENAEUM KIADÁSA 
KAPHATÓ KEDVEZŐ HAVI RÉSZLETFIZETÉSRE IS 

ÜJSÁGCZEM Rt. Budapest, VUI, Hökk Szilárd uccu 9. tzeuivezető: Puskán látván.


