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Bezárjak az egyetemei
Klebelsberg ma délelőtt még egyszer tárgyal a bajtársi 
szövetségek vezetőivel, ha a közbenjárás eredménytelen 
lesz: a kormány bizonytalan időre bezárja az egyetemet 

Ádám professzor felajánlotta lemondását?
Hetedik hónapja zavarja a magyar 

közélet nyugalmát Addm Lajosnak cgyo- 
tehii tanárrá történt kinevezése, anélkül, 
hogy sikerült volna ezt a kérdést nyűg
pontra futtatni. Az őszi diáktüntetéseket 
egyrészt a tanulás, másrészt a választá
sok izgalma már-már el feledtette, de az 
egyetemi tanácsnak a tikos ülése, ame
lyen a tanács előbbi álláspontját meg
változtatva hozzájárult a kultuszminisz
teri kinevezéshez, újból felszínre vetette 
a kérdést.

Egyelőre az a helyzet, hogy az orvosi 
kar és az ifjúság farkasszemet néznek 
u kormánnyal.

Az egyetemi hallgatók bajtársi egye
sületének központja, a „Tnrur'-szüvotsóg 
ugyanis tegnap ‘délutánra nagygyűlést 
hhott egybe’ a m usjcuinkörúti Trefort- 
udvarba, melyen főleg a „Csaba* baj
társi egyesület tányérsapkás orvostnn- 
hullgatói jelentek meg nagy számban, 
do resztvettek a gyűlésen a többi l’ákul- 
táfi hallgatói is, sőt á Műegyetem diákjai 
is csatlakoztak a mozgalomhoz.

A Hungária1* egyesület tagjai közt 
megjelent a kormányzó tla. Horthy 
István is, aki jelenleg műegyetemi 
hallgató és tugja a bajtársi egyesü
letnek. Horthy István, akinek a 
fején a műegyetemi arauyzslnóros 
kők tányérsapka volt, közvetlenül a 
gyűlés kezdete előtt jelent meg, de 
még jóval a befejezés előtt el

távozott

A, gyűlés végén elfogadták azt a hatá
rozati javaslatot, melyben

ai ifjúság az egyetemek autonómiá
jának törvőnybelktatúsút követel!.
Gróf Klebelsberg Ktfnó kultuszminisz

ter bzombatou uem volt Budapestem s 
csak vasárnap értesült a történtekről. 
Vasárnap magához kérette Nagy Árpád 
miniszteri tanácsost, az egyetemi ügyek 
referensét, tiki n ok azt az utasítást adta, 
hogy

haladéktalanul indíttassa meg a 
vizsgálatot aziránt: kinek az in
diszkréciójából kerültek uyüvános- 
ságra az orvoskar! tantestület tit
kos ülésén hozott határozatot, mert 
az indiszkréciót elkövető tanár el
len fegyelmi eljárást fognak indí

tani.
Vasárnap 'délben az a liír terjedt el a 

▼árosban, hogy
Adám Lajos dr. megunva a hajszát, 

felajánlotta a lemondását.
A kultuszminiszter azonban a lemondást 

nem fogadta el, mire Addm dr. állítólag 
azt a kijelentést tette, hogy akkor

iukább kivándorol az országból,
mert nem ftkur egy ilyen áldatlan hajsza, 
k özpo n tjóban s zorc-pdni.

Munkatársunk felkereste
Adáin Lajos

professzort, aki ebben az ügy bon a kö
vetkezőket mondotta:

-- A magam részéről nőm tartanám il
domosnak nyilatkozni obben az ügyben,

Klebelsberg kultuszminiszter 
ma délre magához kérette a 
bajtársi szövetségek vezetőit

Politikai körökben vasárnap dél
előtt általános volt uz a vélemény, 
hogy Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter legutóbb tett soroza
tos nyilatkozatai ellenére

azÁdáiii-iigy akuíabb, mint bár
mikor volt.

A kultuszminiszter vasárnap reg
gel újra nyilatkozott az ifjúsági 
tüntetésről,

ez a nyilatkozat azonban már 
nélkülözi azt az erólyf,

Amelyet Klebelsberg Kunó gróf 
még csak tegnapelőtt is hangoz
tatott.

Illetékes helyen
vasárnap délben közölték u Hétfői

Meg kell óvni a kormány
ha kell: zárják be az egyetemet —

mondják a kormánypártban
Az Adáni-ögy legújabb fejle

ménye a kormánypárt tagjait, is 
élénken foglalkoztatja.

SZABÓ SÁNDOR
vasárnap este a kormánypárt fel
fogását ebben a kérdésben a követ
kezőkben ismertette a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Most inár valóban elérkezett, 
az ideje annak, hogy

a konszolidáció politikája végre 
az egyetem falain belül is ér vé

dő meg nem is nyila tkozhatom. Annyit 
mindeneseetre klislők, hogy

néhány nap múlva véglegesen meg
lesz oldva ez a kérdés.

A Turul Szövetség levelére vonatko
zóan alábbiakat mondta a professzor:

— A levelet megkaptam ós az ügyről 
jelentést tettem illetékes helyen és pe
dig úgy a kultuszminiszternek, mint az 
egyet mi tanácsnak te;. Tudomásom sze
rint néhány nnpon belül megindul a Tu
rul Szövetség ellen az eljárás.

Napló munkatársával, hogy
a kultuszminiszter hétfőn dél
előtt még egyszer megkísérli 
békés eszközökkel levezetni a 

szenvedélyeket.

Éppen ezért a vasárnapi nap- folya
mán értesítették az egyetemi hall
gatók bajtársi szövotsétroinek ve
zetőit, hogy

Klebelsberg Kuné gróf hétfőn 
délelőtt 11 órakor „fogadni 
óhajtja" őket a kultuszminisz

tériumban.

A kultuszminiszter egyébként a 
hétfői nap folyamon az egyetem 
orvoskarának professzoraival is 
tárgyalni fog.

tekintélyét;

nycsüljön.
— Az Adám-ügy érdemi részét 

illetően az a felfogásom, hogy

a kormány tekintélyét minden 
áron meg kell óvni, 

ha másként nem sikerül rendet 
teremteni:

be kell zárni az egyetemet!
— Ez a tbrv — úgy tudom — már 

a múltkori tüntetések alkalmával 
is felmerült — mosí is szóbakeriilt-

A Hétfői Napló munkatársa 
egyébként vasárnap este

teljesen beavatott helyről
úgy értesül, hogy a kormány a leg
erélyesebb intézkedésekre határozta 
el magúi. Abban az esetben ugyan-* 
is, ha Klebelsberg Kunó gróf kul-* 
tuszminiszter hétfőn délelőtt néni 
tudja jobb belátásra bírni az ifjú-- 
súg vezetőit:

a kormány a tüntetések legelső 
megismétlődése esetén bezárja 

az egyetemet.
Az egyetem bezárása bizonylata*- 
időre szólana.

Adóm professzor 
a népjóléti minisztériumba 

kerül!
Vasárnap különbou jól informált kö-< 

rökben elterjedt a híre unnak, hogy oz 
Adám-iigyben a kormány olyan intéz* 
Itedisre készül, amely végleg nyugvó- 
pontra jutlatju a vagy part jeléért 
ágért, á. kombinációk szerint Aduin 
Lajos egyetemi tunór lesz; ugyan, azon
ban nem tart előadást, hanem

a népjóléti minisztérium keretén 
belül

fog olyuu inunkat kifejteni, amely aji 
tekintély kérdÓBébcu is kielégítő lesaj 
számára.

Az egyetemen lefolyt Adáui-el lenes - 
tüntetésből kapcsolutbau kérdést intéz-1 
tünk a mozgalom egyik vezéréhez, vitéz 
tídnsdghy-Velcsor György dr.-hoz, a Tu
rul Szövetség fővezéréhez, aki a követ*, 
kezűket mondotta:
Hiúba igyekeznek egyesek az ifjúságot, 
provokálni, vagy sztrájkba ugratni, nőm 
érnek célt, mert

az ifjúság tanulni akar, de nem fe
ledkezik meg arról sem, hogy a 
nemzet érdekelnek s az egyetem 
autonómiájának védelmében hiva

tás var rá.
— A kultuszminiszternek sikerült 

egyetem és a kormány húréit
az egyetemi tanács és az orvosi kar 

harcává át formálula,
Ebből n harcból azonban csak az orvosi
kat kerülhet ki győztesen, mert száz szám 
Zalákban igaza van s ezért

szolidáris az ifjúságnak minden t 
tagja az orvost karral.

— Végig fogjuk vívni . ezt a harcot,
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Bethlen vasárnap 
Veszprémben feltűnést 
keltő beszédet mondott 

a megoldhatatlan klrélykérdésről, a zsidó 
kérdés enyhüléséről és az ellenzék 

hivatáséról
Veszprém, február 18.

Díszes ünnepség keretéhen nyúj
tották át ina délelőtt Veszprémben 
BctMcn István gróf miniszterelnök
nek és Vass lfözt.i'1 népjólóti minisz
ternek n város díszpolgári okleve
lét. Az ünepségre u város zászló- 
díszt öltött. A díszpolgáravató- 
ünnepségre a miniszterelnököt és a 
népjóléti minisztert elkísérte zí«- 
agán Béla és Drihr Imre állam* 
litkár, Urbanics Kálmán, Jókai 
Ihász Miklós. Gublcca Ferenc, 
farkas Elemér, Osohmindt Ernő 
orssá agyúiéit képviselő, valamint 
t.’ipka Ferenc, a székesfőváros fő- 
nolgíimestere, Aa oklevelek át- 
l yuítása után Dréhr Imre államtit
kár programbeszédet mondott, 
majd

BETHLEN ISTVÁN gró!

állott fel szólásra, rendkívül lelkes 
ünneplés közepette.

Beszédében elsősorban köszönetét 
mondott azért a kitüntetésért, 
amelyben Veszprém váró* polgár
sága díszpolgárrá történt meg
választásával részesítette, majd így 
folytatta beszédét:

— Azt hiszem, érdemeinket túl
becsülik. Ha volt érdemünk, az 
abból állott, hogy minden kiesi és 
nagy dologban, nem saját személyi 
vagy pártérdekeinket, hanem a 
haza, érdekét kívánlak szolgálni. 
.Az 1918-iki katasztrófa éppen olyan 
volt, mint a mohácsi vész. Ezúttal 
is feldarabolták az országot. Am a 
mai időkben mégis van valami fel
emelő, valami biztató jól és ez az, 
hogy a mai generáció tudja a liötc- 
térségit.

Bendiitetleuül bízom u jövendő
ben, mert latoul, hogy ct a gene
ráció felismerte kötelességét s ki is 
tart u munkának azon az útján, 
amely boldogabb jövő felé visz.

Acumsak azért kértem szót, hogy 
megköszönjem a minket ért kitün
tetést, hanem ezért is, romi a. vesz
prémieknek egy magyarázattal tar
tozom. A veszprémi választókerület 
egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg Vasa József uétpjóléti minisz
tert. Mandátumáról történt lemon
dása után (alán áokan esalódoítnak 
érzik magukat. A népjólóti minisz
ter lemondása nem lekicsinylése 
.Veszprémitek, hanem elloukezölog 
bizalmi szuvazot a kormány részé
ről, amely bízik óbban, hogy Vesz
prém polgársága becsülettel fogja 
tartani ae egyszer kibontott zász
lót, De tieni eealódnuk reményeik
ben n veszprémi választók sem. 
Azért kérte Vass minisztertársam 
és jómagam is Dréhr Imre állam
titkárt, hogy e 'áros jelöltségót 
vállalja, mwt ö miniszterének ülte- 
regoju, Vass íuinisztov akuratúuuk 
végrehajtója, aki mindnyájunk bi
zalmát olyan mértékben bírja, bőgj 
ha ö O város érdekéből! fellép, az 
ugyanannyit jeleid, mintha Faás 
József népjóléti miniszter lópue fel. 
Ilvcii körülmények között objektív, 
óh'sszemii ellenzéki kritikára y&n 
szükség.

— Ezek után engedjék meg, hogy 
egy kissé politikáról is beszéljek. 
Nem programbeszédet tartok, mert 
azt mór elmondotta fírélír Imre, de 
rá akarok mutatni közéletünk né
hány jelenségére, különösen

arra a viszouyra, amely a kor
mány és az ellenzék között van 

!• amelyre nézve az a felfogásunk.

hogy éppen ma, az általános válasz
tás után, a parlamenti munka 
mogkezdéao előtt' fontos; hogy né
hány politikai nyilatkozatot tegyek, 
mert hiszem és bízom benne, hogy 
ezzel

e viszony bizonyos tekintetben 
tisztázódik.

Sokan abban a felfogásban vannak, 
hogy a kormány helyzete ma, az 
általános választások után sokkal 
könnyebb, mint addig volt, hiszen 
nagy többség áll a háta mögött, a 
régi romokat már eltakarítottuk, 
az országban helyreállt a rend, 
nyugalom e a pénzügyi egyensúly.

— Az ellenzéken a fajvédőktől el
tekintve, két irány ismerhető fel.

A fajvédőkről nem akarok szólam, 
mert csak hárman vannak és egyéb- 
kánt is

az antiszemitizmus kérdése, az 
oriség szerencséjére, lényegesen 

enyhült már.
Aí egyik ellenzéki Iráuy a legiti
mizmus, amely a fdrálykérdit meg
oldását követeli, a másik irány a 
radikalizmus, amely titkon választó
jogot követel.

A királykérdést ma megoldani 
lehetetlenség, a _ titkos választó- 
jog megvalósítása pedig nőm 
focis naggyá tenni ezt a nem*
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fogja naggyá tenni ezt a 
zetet

A- két ellenzéki Lánynak közös 
hibája, vau: az ecoHició helyett 
ugrásszerűen akarja elörevinni as 
ország sorsát. A miniszterelnök 
beszédét így fejezte be:

— Veszprém polgárai, ne enged
jétek meg magatoknak azt a 
luxust, hogy inproduktiv ellenzéki 
programra adjátok e rsavazaiaito- 
kat.

Bethlen után Vass József népjó
léti miniszter beszélt

próbaköre  Íjaikat
Az aiitobuwüéemet tehát az a ve- 
esély fenyegette, hogy a próbakor 
kocsikat a gyárak tényleg elvitt 
tik és akkor kénytelen volna

teljes tizemét beszüntetni.
amelyet jelenleg teljes egészében 
tulajdonképpen a 11 próbakocsival 
bonyolít le és tart fenn.

A főváros félt, hogy ez az eset, 
amely óriást botrányra adott volna 
alkalmat, csakugyan bekövetkezik 
és őzért inkább azt a. megoldást vá
lasztotta, hogy

megvásárolja a próbaautóbu
szokat

s ilyen módon biztosítja a forgalom 
inai keretének a fentartását. j

Az üzem igazgatósága
befejezett tények elé akarja 

állítani a bizottságokat
több itt közlekedő próbaautó-

BAH ÁN-BEH0ZA7AL

Albrecht főherceg 
külföldi útra indul

Találgatások a kCHóldi utazás céljairól: 
,nagyjelentőségű európai akció előkészítése..w’

Albrecht főherceg az utóbbi idő
ben feltűnően sokat szerepel a fő
város társadalmi életében. Egyre 
gyakrabban jelenik meg polgári 
körökben is, sőt Budán, Úri uccai 
palotájában nem egyszer nagyobb 
társaságot lát vendégül. Ezek a 
vendéglátások rendszerint kedélyes 
vacsorázgatáeok, amiket Albrecht 
főherceg viszonzásul rendez azok 
tiszteletére, akiknek estélyein meg
jelenni szokott.

Albrecht főherceg egyik leg
utóbbi ilyen vacsorajau részé
veit maga Bethlen István gróf 

miniszterelnök is,
akinek Albrecht főherceg gjakrau 
vcudége.

A főherceg egyébként most az
zal a hírrel kapcsolatban került 
újra az érdeklődés előtérébe, hogy 
az egyik Kossuth Lajos uecai cég 
3ÖÜ livrét készít állítólag a főher- 
cégi család megrendelésére. Ez a 
hír most külföldi lapokban is meg
jelent.

Ugy a társadalmi összeköttetések 
kiszélesítése, mint a főherceggel 
kapcsolatosan elterjedt egyéb hírek 
is különböző kombinációkra adnak 
alkalmat Vasárnap délelőtt

teljesen beavatott helyen 

közölték a Hétfői Napló munka
társával, hogy

Albrecht főherceg teljes felgyó
gyulása után, a legközelebbi 
napokban, talán már a jövő 
héten hosszabb külföldi útra 

Indul.

A főherceg külföldi útjának cél
jairól természetesen nincs megbíz
ható információ. A beavatottak 
tudni vélik, hogy

Albrecht főherceg' külföldi útja 
nagyjelentőségű európai akció 

előkészítését célozza, 
illetve ez a külföldi út tapogatód zás 
lese bizonyos tervek tneyvalósításá
nak feltételei iránt.

a

A Tőváros megvásárolja 
a próba autóbuszokat 

inért 
gyárak vissza akarták vinni a kocsikat 

Tarka üzletek az autóbusz kőiül
A 

buu 
kérdés eliutózevlens.ógo miatt, mely
nek egyik legújabb fázisaként az 
üzeiu Igazgatósága aa elmúlt héten 
előterjesztéssel fordult n tanácshoz, 
amelyben felhatalmazást kért arra, 
hogy

megvásárolhassa a Budapesteu 
közlekedő összes próbaautóbu

szokat

közvélemény egyre viharosak- 
clégndottonkedik áss autóbusz-

Ezt az ajánlatot pedig azért tette, 
mert a próbakocsikat rendelkezésre 
bocsájtó gyárak uagyrésze 
tette, hogy nem hajlandó 
várni.

Nyilatkozzék e főváros, 
az egyes típusokból, vagy___ ._
a-Bienyiben a főváros nem nyilatko
zik,

haladéktalanul elszállittatják s 
hónapok óta itt szaladgáló

kijele u- 
tovább

rendel-e 
sem és

vörös és fekete
a EZüreucsojaték mámora; ■wiwo wh ■ WILWBW
A 68lnpndi világ titkai* 
az első Bucrelem rőt 
mantikus szépségei: A balettpatkány

ÉRETT NYUGATINDIAI BANAN
a legjobb táplálék

s ___ ... . ....__ _____
buszra máris ráfestették a főváros 
címerét és a ..Budapest székesföed. 
ros autobuszih:eme,‘ felírást.

A történetnek az ad különös pi
kantériát., hogy a fenti események
kel egyideben az üzem igazgatósá
ga 21 oldalas, titokban tartott

jeleutést
készített aíról, hogy a próbaaufe 
buszok

rosszak,
igen gyakran szenvedtek deffektusi 
és több szempont mérlegelése alap
ján

nem használhatók
a budapesti útvonalakon.

Kimarad
római útja?

Bethlen István gróf miniszter
elnök római útjának tervéről újab
ban nem írnak a külföldi lapok. Ea 
a hallgatás azonban — teljesen be- 
aoatott helyről szerzett értesülé
sünk szerint — nem jelenti azt, 
mintha u kérdés érdemi részét ille
tően abbamaradtuk volna a tanács- 
kozáaok. Olyan helyen, ahol a római 
út tervének hátterét és céljait kö
zelről ismerik, vasárnap délelőtt 
úgy informálták a Hétfői Napló 
munkatársát, hogy

az elmúlt hetekben beható fa* 
náeskozáaok folytak az illetéke* 
tényezők között —, a magyar 

tengeri kikötő ügyében.
Ezeknek a tanácskozásoknak során 

sikerült a magyar érdekeket 
teljes mértékben érvényesíteni 

és éppen ezért nem lehetetlen, hogy 
Bethlen római útja elmarad, 

vagy legalább is clhalasztódik.
Előkelő diplomáciai forrásból 

viszont azt az értesülést szereztilli 
hogy

Bethlen wiuiszterelnök belát
ható időn belül külföldi útra 
egyáltalán nem készül: még 

Genfbe sem megy eh
A népszövetség márciusi tanács
ülésén tehát Magyarország részéről 
csak Búd János pénzügyminiszter 
fog megjelenni, aki az új költség
vetést mutatja be. Valószínű azon
ban, hogy

Genfbe megy Walko Lajos kül
ügyminiszter Is,

akinek feladata lesz a most lefoly
tatott ós még folyamatban lévő 
tanácskozások eredményének per- 
fektuáláe ■ és esetleg — ha szüksé
gessé válnék — Bethlen római útjá
nak előkészítése.

BP.TELEfOH; 982-85
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Vasárnap letartóztatták 
az önként jelentkezett 

rákosi rablógyilkost
Lizical Imre, aki magára vállalta a gyilkosságot, 
a rendőrség megállapítása szerint nem követ

hette el a bűntényt
A rákosi gyilkosság ügyében va

sárnap váratlan fordulat állott be. 
A hajnali órákban jelentkezett az 
állítólagos rákosi rablógyilkos.

Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka íl Murányi ucca 3. számú 
házban lakó nőismerösét felkereste 
Lizicai Imre 23 éves állásnélküli 
napszámos, áld ' . "

beszélgetés közben elmondotta, 
hogy a rablógyilkosságot ő 

követte el.
A leány nyomban rendőrt hívott, 
aki Lizicait azonnal előállította a 
főkapitányságra, ahol még a haj
nali órákban megkezdték a kihall
gatását.

A fiatalember feltűnő zavartan 
viselkedett és

több ízben hangoztatta, hogy 
Zlalocki Istvánnét ö gyilkolta

meg.
A rendőrorvos megvizsgálta a gya
núsan viselkedő Lizicai Imrét, a 
rövid vizsgálat során nem sikerült 
megállapítania, hogy esetleg elme
beteggel vagy ittas emberrel van 
dolga a rendőrségnek, éppen ezért 
őrizetbe helyezték.

Vasárnap délelőtt Vogl József dr. 
rendőrkapitány, a rákosi gyilkos
sági ügy referense kezdte meg az 
önként jelentkezett állítólagos gyil
kos kihallgatásét, aki ismét feltűnő . 
zavartan viselkedett és előadta, 
hogy a gyilkosság előtti napon, te
hát február 3-án indult cl Hatvan
ból, I . ~ . ...............
laljón. Másnap, február 
község határában 
ismerősével, . aki elmondotta nelti. £ 'rcndiM ‘nyomozással "egj-ide'j"üeo a elegáns f 'ríl egy luunkásfülsejü ember 
hogy a fővárosban is rosszak a ,pp.)a * jr»a .atdsSel. kíséretében.
munkaviszonyok, ezért rendelte a vizsgálatot Eddig azonban
hogy nyomban ‘visszafordul Hat- - • - .............
vauba. Este hat óra tájban talál
kozott egy asszonnyal, aki batyut 
cipelt a hátán. Teljesen pénz nélkül 
állott, éh es is volt, szóba ereszkedett 
tehát az asszonnyal, majd

amikor látta, ho^-y a környék 
teljésen elhagyatott, ráíámadt 

és elmetszette a nyakát.
A nyomozást vezető rendőrkapi

tány, előtt ez a vallomás nagyon 
kétségesnek tetszett, annál is In
kább, mert a fiatalember nagy mér
tékben eltérő személyleírást adott a 
meggyilkolt nőről és az általa jel
zett időpont sem esik össze a gyil
kosság tényleges idejével.

Vogl rendőrkapitány intézkedé
sére a rendőrorvosi hivatalban új
ból megvizsgálták Lizicai Imrét és 
ekkor teljes határozottsággal meg
állapították róla, hogy

józan és épelméjű.
Időközben vegyvizsgálat alá vet
ték a ruháját is, de ezeken vérnyo
mokat nem sikerült felfedezni*

A déli órákban rendőri bizottság 
szállott ki a fiatalember által meg
jelölt helyre, hogy megtartsák a 
pontos helyszíni szemlét és rekon
struálják vele a rablógyilkosságot. 
De már az első pillanatban kide
rült, hogy

Lizicai nem lehet a tettes, 
mert a rendőrség autóját nem a 
Budapest-szolnoki vasúti töltés, ha
nem a hatvani vonal felé irányí
totta, majd egy mezőségéu meg
állítva kijelentette:

— Itt követtem el a rablógyilkos
ságot!

Rövid ottartózkodás után a rend
őri bizottság visszatért a főkapi
tányságra, mert kétségtelenül be
igazolódott, hogy a fiatalember ár
tatlan és ezidéig még meg nem álla
pított okból kifolyólag vállalta ma
gára a gyilkosságot

hogy Budapesteni munkát vál- Amerikai ízű szé’hámosség az automata telefonkészülékekkel 
'' határáb\nebltarilk^zoitBaeíS ' Érdekes bűnügyben Indított nyomozást tok a ezélbimosságok. A teletonolőfize- 
g hatarnbau találkozott g> n6háUy „„ppai ezelőtt a főkapitányság. töknél ekkor jelent meg egy Jól öltözött, 

a ki . tHuiuuumta uchl, . „_„jzr.,5 „rrv,rioihon n r lfip-án-s férfi eerv műn káskü! se.iü ember

sár kutatása nem vezetett 
azoknak a 
akik

a budapesti telefonclőílzetőket s a 
kincstárt megkárosították amerikai 
!zü a amerikai ötlétefls*gge| végre

hajtott széHi*n!0ságaíkfr8l.
Körülbelül 10 nappal ezelőtt kezdőd- inánnyal minden régi késziL

Vogl József dr. rendorkapi.ány 
a déli órákban újból kihallgatta a 
fiatalembert, akit azután

letartóztattak

113 napi vizsgálati fogság után 
felmentette a Tábla

Schr^ibev Láttató akit a törvényszék másféléül börtönre ítélt 
nyomban elhagyta a fogházat

Schreiber László magántisztvi
selő ellen többen feljelentést tettek 
azon a címen, hogy a fiatalember 
amerikai útlevélre nagyobb össze
geket vett fel, de az útlevelet nem 
szerezte meg és a pénzzel sem szá
molt el. A törvényszéki tárgyalá
son dr. Horváth bíró másfél évi 
börtönre ítélte* el Schreibert, akinek

letartóztatását rendelte 
el,.

Schreibert nyomban át is szállítót-* 
I • •• c'-rnAfe«te‘-‘

Százötven telefont szerelt le két 
szélhámos, akik után hiába kutat
nak a telefónelőfizetők, atávirda- 

igazgatóság és a rendőrség

» —... ~_____  — A Kovács és Társai cég alkalma
séra a rendőrség, som a távirdaigazgató- zottai vagyunk — mondották az ismeret-

  ... nyomára len férfiak. — Röviden megkezdi a pósta- 
fnffangos gonosztevőknek, és tóvirdaigazgatóság az automatikus

telefonkészülékek felszerelését Minden 
| eddig használatban lévő készüléket, le- 
i szerelnek s a telefontulajdonosoknak a 
regi készülékek helyeit újakat ke.. majd 
vásárolni a postáról. A mi cégünk egy 
most szabadalmaztatott nagyszerű talál- 

jkro meg-

K

és a 200. cellába helyezték el, mert 
a közeli napokban megfigyelés vé
gett át fogják szállítani Hz elme
gyógyintézetbe, myjd megindítják 
ellene a kitoloncolás! oljárást.

Zlatockl Istvánnét. a rákosi gyil
kosság áldozatát minden valószinü- 
sig szerint kedden temetik a rákosi 
temetőből.

A főkapitányságról vidékre ki
küldött detektívek tovább folytat
ják a nyomozást a tettesek után, 
mert a rendőrség távolról sem téte
lezi fel, hogy a~ őrizetbe helyezett 
Lizicai Imrének bármilyen köze is 
volna a gyilkossághoz.

ták a gyiijtöfogházba.
Időközben a fiatalember felfolya

modással élt a Táblához, ahol szom
baton tartották meg a tárgyalást ós 
nzon a vád és következnie■—ef alól

felmentették
Schreiber Lászlót és ejrendelték 

szabadlábra helyezését is.
Schreiber László 113 napi vizsgá

lati fogság után tegnap hagyta el 
a fogházat.

■ r ■

Jótevő alvás után a fogmosás ad 
csak teljes felfrissüli st. Az egész* 
séges és szép fogazat pótol* 
hatatlan értéke az embernek. 
Gondozza a fogait, mossa őket 
rendszeresen és alaposan fog* 
kefével és ió fogkrémmel. Ne 
hiányozzék egyetlen mosdó* 

asztalról sem

SARG

az anfiszepiikus jogkrém.

Icpően olcsó áron ráAzcrcli az automata
kapcsolót, úgyhogy önöknek

nem kell 1H—15t pengőért uj készü
léket vásárolniok. ha mlndtfmw' 
négy pengőért rászereltetik tele
fonjukra cégünk uut(Hiiata*készii* ' 

. lékét.
A telcfonclőfizetök csaknem minden 

esetben türelmesen végighallgattak a 
„Kovács és Társa cég alkalmazottáúaV' 
előadását s mivel epószen plauzibilisnek 
látszott előttük mindaz amit mondottuk, 
szívesen mentek belő az üzletbe. A két 
férfi pedig azonnal munkához kezdett:

pár pillanat alatt leszerelték 
telefonkészüléket, s mi irtán a négy 
pengőt Is felvették, magukkal vit

ték a telefont,
azzal, hogy három-négy nap múlva visz- 
szab ózzák az apparátust.

— Számlát is majd akikor akkor ho
zunk, ha kész lesz az új telefon, — ezzel 
búcsúztak el a „szerelők*’, akiket azon
ban bárom nap múlva hiába vártak h 
hiába vártak egy hót múlna is. Erre ér
deklődni kezdtek a Kovács és Társa cég 
után, amelyet azonban a bemondott, cí
men nem találtak meg. A telefon uúlkül 
maradt telefonelőfizetők most már a 
posta vezériifazgaf óságához fordultak, 
ahol azután közölték velük, bogi’ az 
igazgatóság a szabdalmaztatott átszere
lésről mit sem tud s

kétségtelenül szélhámosság áld* 
zatául estek.

A bejelentések után a posta-, távirda- 
és távbeszélő vezérigazgatóság megin
dította a nyomozást és értesítette u fő-, 
kapitányságot is. De nemcsak a. telefon
igazgatóság fordult a rendőrségre, ha
nem a megkárosított, előfizetők is, akik 
most természetesen kénytelenek lesznek 
teljesen új készüléket vásárolni. Infoi - 
tndciónk szerint eddig löO telefont szerel
tek le a szélhámosok.

A szélhámosok kézrekerltésére azé* 
leskörü nyomozás folyik,

amely azonban mostanáig nem járt ered- 
nlénnyel,
MMWWWWWWWWWWW

Görgey István 
és DSsi Géza vezetésével 

küldöttségi'eg kérik 
a kávésipar sérelmeinek 

orvoslását a belügy
minisztertől

Budapest „a kávélbázak városié', uiár 
régen elvesztette ezt a béke boldog évei
ben a többi európai nagyvárostól való 
megkülönböztetésképpen kapott jelle
get. Az Andrássy úton, a körútakou, —• 
u mollékuccákról nem is.bzólván. — égj,- 
íriáautón csuktak be a dekonjunktúra 
éveiben ragyogó tükörablakú kávéba- 
zak és ma aa a helyzet, hogy

a kávéalparra nehezedő viszonyok 
rövidesen újabb áldozatokat köve

telnek a kávésok közül.
Még Rakovszky Iván belügyminiszter- 

sége idején a budapesti kávésipartársu- 
lat

egyik emlékiratot a másik után ter
jesztette a belügyminisztérium elé, 

amelyekben kérték jogos panaszaik or
voslását és a háborús idők csökkcvónyci
nek megszüntetését. Most, amikor u kor
mány az üzlethelyiségek korlátozását 
megszüntette, teljességgel érthetetlen és 
hulokoMlaii olyan korlátozások fenntar
tása, amelyek

lehetetlruné teszik a kávésoknak a 
százmilliókkal fölemelt bázbéreknek 
áremelés nélkül való megkeresését.
Ezért elsősorban a zdróratcndelet meg

változtatását és a rendőrségi engedélyi 
díjak eltörlést kéri a kávélpartdrsalut- 
nak az u küldöttsége, amely

kedden délben Görgey István és 
Dési Géza országgyűlési képviselők 
vezetésével 8cltovRr,ky Béla belügy

miniszternél tiszteleg.
A küldöttség oz alkalommal részlete

sen tájékoztatni fogja a belügyminisz
tert a kávésipar valamennyi óhajáról és 
na állnia viselt horribilis közterhekről, 
amelyekhez az utóbbi időkben az ca ön
ként vállalt kötelezettség is járult hogy 
a szakma munkanélkülijeinek segélyezé
sére minden kávés havonta nagyobb ös:- 
szeget áldoz ezzel in hozzájárul a. tár
sadalmi béke megóvásához.
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„A nők barátja" 
három tagú társaságát 

elfogta a rendőrség, 
mert a ligetbe csalt nőket 

és kifosztotta őket
r :A főkapitányságra hu utóbbi időben 
Fok feljelentél érkezett a liget környé
kén lakó családoktól és magános nők* 
töl is. Azt adták elő feljelentésükben, 
'hogy serdülő lányokat és magános nő
ket. ismeretlen férünk hoMizabb utón ke- 
reszlü) követtok, majd mogHzóllitatták 
‘Őküt és aztán

a ligetbe csalták • lángokat akik
nek előbb szép aranygyűrűt aján

dékoztak.
* 'Amikor a lány a ligetbe ért, az aján- 
Itozó kedvű gavaUérral, ea ott szemtelen- 
gtedni kezdett vele. majd erőszakot liii- 
vetett el rajta. Ükkor hirtelen megje
lent a hcJyezineu egy fiatalember,
| aki magát detékttvnek mondotta 
f'n úgy tett mintha rajtakapta volna 
'ökot. A lányt felszólította, hogy kövesse 
mz erkölcarendészeií osztályra. Ez persze 
kódolni kezdte, mire a magát detektiv- 
nek mondó fiatalomból: „levetkőztette" a 
leányt, Ez annyit jelent, hogy

levette a kezéről a gyűrűt,
'♦mit u tette né rt“ lovagjától kapott, dü a 
i étikül jót is megvizsgálta, és
, ami pénz volt nála, elssedte tőle,
A kényt azután elbocsátottá.

A rendőrség a feljelentésekből arra 
következtetett, igen helyesen, hogy egy 
*1 vetőmült társaság szélhámosságáról és 
vrőszakookodásúról lehet sző, és éppen 

“ezért gyakori razziát tartott a ligetben. 
iKz azután végül is eredményro vezetett, 
rinurt szombaton, amikor a rákoai gyű* 
íkossúg miatt renchraeresitett razzia volt, 
ot ligetbe^ elfogták Zclicsltu Béla 24 éves 
vasöntűmunkást, Tóth Imre 20 évcw ál- 

rlustalan szerelőtanoneot és Kárpáti fi- 
Xior 28 éves kcrwkedőaegédek

A rendőraégro előállították Őket ásott 
Jl'opf József rendőrkapitány hallgatta 
fki a húrom embert. Megmotozásuknál 
híz egyiknek a zsebében
3 megtalálták azt «z aranygyűrűt 
‘♦mit a lányok elcsábítására szoktak 
njándékowiűul felhasználni. Bevallották, 
.hogy hosszabb Idő óta követték el a 
i-büncaelekményt, amelyről azt hitték, 
Ifcogy csuk kedélyes tréfának fogják 
venni, ha kiderül a dolog. A rendőrség 

mzOnhan természetesen komoly elbírálás 
i»iá vette ügyüket, ég vasárnap mind* 
Aárzuukát letartóztatásba vette.

A Szent-ltókus

Srt. Rókuf-lút'sóbé! egy esckóly nisnylsf- 
meleg lábvIsten föloldunk. Nyerünk e> 

•Jb<) oxigénnel telített vir.et, mely mutál*- 
tuwn jótékony hatért gyakorol a fájós láb
ra, megbünteti ti kínzásukat, melyeket, a 
cipő szorítása okoz. Elmulasztja h legma- 
kacfwbb fagydaganHtokat. a tűrhetetlen f»- 
gyúrt vÍK»etegBégekct. Hosszabb áztiitáe 
incRnuhítja » tyúkszemeket és bőrkrniénye- 
dineket elannyira. hogy átok kés, borotva 

nélkül ettávolitliatók.
Egészen biztos, hogy a Szt. Bókn^lábaA a 
Ivgalhanyagoltabb lábat te újjáalakítja, 
annyira, hogy a szűk, söl új cipő olyan ká
nyáimén létra, mintha évekig hordta volna. 
Járkálhat, amennyit akar, állhat egyhely
ben árakig h fáradt húr vagy fájdalom leg- 
naekályebb érzése nélkül. Egy nagy csomag 
Szt. llókns-lábsó ára 1 pengd SS tlllér. Kap. 
hátú minden n y úgy szexi ájíiun. Hu nem 

kapna, forduljon a budapesti

Sünt RAkQi-gydgyMrhoz 
VH., MMCII M 19.

Hsadéi) csakis zöld esomagoláaban.
ft ....... A.

minőiig 
olcsón — 
garanciával

részletre — késspéniérban
Omfn Butoreíarnok, Dohiuy ucc* so. n.

BÚTOKr

A katholikus egyház kegyelet
sértéssel vádolja a fővárost 

TIHekoxIk a budai temetők kiürítése ellen
A főváros tanács* néhány hét előtt 

elrendelte a régi vízivárosi és a tabáni 
temetők kíttrttónét,' mert a területekre 
•zükeég van városrendészeti szem pont
ból. Hirdetmény is jelent meg, melyben 
a tanáén felhívta e temetőkben nyugvó 
elhallak hozzátartozóit., hogy kalottaik 
maradványait mieJőbb máé temetőben 
fül (feltevők el.

A budai katolikus egyküzltözstg most 
életűm

tiltakozik
a főváros ezáudéka ellen és

kegjeleteértés mellett súlyos mu
lasztással la vádolja

a főváros vezetőségét. Az egyházközség 
beadványt Intézett a íacácrfhoz. melyben 
többek között ezeket mondja:

— A régi temetők elhanyagolt állapo
ta a kegyelet hiányának vádját emeli 
a főváros vezetősége ellen. Itt nem 
akarjak felújítani a méltó panaszt a ré
gi óbudai, újlaki és a pesti temetők

barbár elpusztítása felett,
t*ak a két budai régi rtrkert, h vielvá
róéi és a tabáni temető megmentése ér
dekében emelünk «zót, A városi ható
ság- u katolikus plébánia kezéből annak
idején kivette a temetők gondozását és

Pettáry és Réti Bécsben
Jt Kei-esheaelmt Bánit Nova-totvajatt a fiit elsO 

napjaiban Pasira bozrdb
Míut isnu’ífltes, a Kcreskedoluii 

Ba-nk két részvénytolvaját. Pékár)) 
Sándort és Péti Károlyt C'airóbau 
elfogták, éppen akkor, amikor vo
naton ültek én igyekeztek tgvább 
szökni.

A Korexkcáélml Bank kérelmére 
és költségére u magyar hatóságok 
azonnal távirati megkeresést küld
tek a két elfogott részvénytolvaj 
kiadatására. A eatrét angol ható
ságok a kérelem teljesítése mellett 
döntöttek és a Kereskedelmi Bank 
egyik újabb távirati kérelmére két 
eairói angol rendőr felügyeletére 
bízva őket, egy teberhajóu Trieszt
be szállították.

Febrnár ötödikén érkezeit meg 
Pekáry Sándor és Béli Károly az 
angol rendőrök kíséretében Trieszt
be és

„Are megérkezett —“
szövegű távirat jelentette ezt 
Triesztből a Kereskedelmi Bank
nak.

A bank igazgatósága most már 
intézkedett, hogy onnan továbbszál
lítsák őket. A rövidebb út Jugo
szlávián keresztül vezetett volna. 
Itt azonban nehézségek merültek 
fel. ftppen ezért elhatározták, hogy 
Béesbe vitetik ökot és onnan kisér-
tetlk Budapestre, annál Is inkább,
meri, az osztrák hatóságok előzete-1 Budapesten lehetnek Pekáryék.

A lotatk szlríjhja miatt ilmaradt 
az alSadás a kecskeméti színházban 

* vAros megvonja MarlMzy koncesszióját
Keeskeinőlcn u napokban tizeahazniaii- 

eznri előadásra tűzték ki a .Voriádiv 
Mikló, igazgatásé alett álló színházban 
a Círfrus-rscrt-cpnó olóadását A nézőtér 
szín ültig megtelt, snii mostanában vi
déken ritka retet. — A közönség legna
gyobb mcgrlbbbenéa.ra '-azonban nem 
kezdhették meg az-elöndást, mert a zi uo- 
kur tagjai közvctlon a függöny felgör
dülte eldtt kijolentetiék, hogy

sztrájkba lépnek
és nem hujlandók addig Játszani, míg 
az igaágató HsmMt mUUó korona hál- 
falikúkat npm Xeeli meg.

Mindent kísérlet amellyel a zeuéazekat 
állástrontjuk rrffltagyiMra akarták bír
ni, teljesen sikertelen maradt és igy

M elóadáa elmaradt

A yuioá tanán kőzvetltéaév.1 másnap

Így feleifis azok elhanyagolásáért. A fő
váron nem mentesülhet a felelőeeég aló! 
azáltal, hogy e temetőket egyszerűen 
kiüríti, a halottakat máshova — közös 
sírba — szállítja, a telket más célra 
használja és a sirokun talált

síremlékeket saját üzeme utján 
áruba bocsátja.

A ezeat földnek méltatlan célra való 
fordítása volna ez, a kegyelet kötetessé
gével szemben pedig n!n« helye egyol
dalú anyagi szompon tótnak, Ezek a te
metők, melyeket főyáros mórt meg akar 
szüntetni, a régi Buda pantheonjeé és 
minden szempont a«ok további feutar- 
tasát követeli.

— Ennélfogva felkérjük a főváros ta
nácsát, hogy addig is, amíg a temetők
re vonatkozó törvények Ab aoabálynatok 
a keresztény felfogás szerint ót dolgoz
tatnak, álljon el k egyel ateér tő szándé
kától, a temetők kiürítésétől. Ellenben 
gondoskodjék a tanács a régi temetők 
sirkertjsllegű, a kegyeletnek megfelelő 
fen tartásáról é« külföldi mintára ala
ki tea át a régi temeteket.

emlék-ker tekké,
amelyek egyúttal a környék lakossága 
részére csendes üdülik ée Bétahelyekül 
szolgálhassanak.

sen történt érdeklődésre kijelentet
ték, hogy

gyors átadás elé semmiféle aka
dályt nem gördítenek.

Ezen megbeszélés alapján az el
múlt. héten útnak is indították 
Triesztből Pekáryt és Rétit, akik 

vasárnap megérkeztek Béesbe.
Itt nyomban a Pólieeidirektion fog
házába szállították őket

A továbbrzáUftásnk most már 
esak egyes formalitások elintézésé
nek gyorsaságától függ. Lehetsé
ges, hogy a bécsi rendőrigazgató
ság _ előbb átkisérteti. pket. az 
ügyésaség fogházába, megáúapítja, 
hogv a ipagyar hatóságok által el
lenük kiadott körözésben szerep
lőkkel azonosak és így vonatkozik 
rájuk a kiadatási kérelem. Csak 
ennek megállapitása után adják ki 
azután őket és továbbítják Magyar
ország felé.

Lehetséges azonban — és ez a 
Kereskedelmi Bank • bécsi ügyvédje 
által folyamatba tett eljárásnak 
eredményétől függ J-, hogy nyom- 
lián a rendőrségről szállítják őket 
tovább a magyar határra-és adják 
át a magyar határreníőrséguek. Ez 
esetben

hétfőn vagy kedden

,az igazgató és a zenészek. között tárgya 
lúgok Indultak meg. amelyek azonban 
nőm vezettek eredmányrá. A dt. Tóth— 
Pyul koltartanácanoí áltat vérzőt élt 
tárgynlilaokou a város u zenészek párt- 
j.ira állt éa hivatalos formában közölték 
Marlháiyval, hogyha niros hatdridíin 
botül nem ÓMii meg a ooni^zaknek járó 

t ö'sser ncl. rét u vdfoa srvrsödt'sszegcsnek 
Ifogiu féírietcei.

■z Igazgatót elmozdttják a bérletből 
és a srinMral a etíros mjil kötelesébe 
verni.

I Az előadások Időközben sziiuetoltelt. 
Marlhásy mogpróbálkozott drámai dara
bok ezinrehozáaával, így akarván nélkü
lözni a zenekar munkáját. Ez ollon azon
ban a t áróéi twiáea öviét emelt, mert a 
wereödé, értelmében a ezinház közműé- 
rtl is tartozik gondoskodul. . Ezekatán

folyamatba tették w btzotteág alakifé. 
sát. amelyben Zyma polgármester, dr. 
'fálh-Ngul knltúrtasiicsnok, egy ezlnésa 
és egy zenész foglal helyet é, amely 
a városi tanán megbízásából a színházi 
ügyek házi kezelését átveszi.

A váróéi tanáé, egyidejűleg
13»,M».He korona aegiteíget ezava- 
wtt meg azon szintesek te aratswlr 
risztre, akik Merihásytó) hosszabb 

idd óta nem kaptak flzettet

Hcleeneui) esalüdnaJe, tehát körülbelül 
SM—330 embernek á kengere függ a vá
róéi landea belótósálól és minden jel 
ezerint a polgármester és a - kulturta- 
náeanok vállvetett munkája meg fogja 
sztintetoi a kecskeméti gzinbáz válságát 
és példát ad a több! vidéki kerületnek a 
mostoha viszonyok között éld színészet 
támogatéaéra.

Schandlék Csongrádon
Cbtmordd, február 13.

A SctuMdl Károly lemondáróvBl mcp* 
üresedett csongrádi kerületben ma meg- 
keadődött újra a koi*í«<kedte. A kor
mánypárt hivatala* jelöltje Greskovics 
Jő-aset letSá, aki aií utolsó pillanatig hu- 
zódoMOtt a jelöl teég elvállalásától.

Vasárnap délelőtt a kormánypárt 
cotőBégo képvteeletóbeu Scha»dl Károly, 
Béjj Imre ée Csizmadia András jelentek 
meg Csongrádon. Az ellenzék előrelát
hatóan nm Aliit jelöltet, a fajvédők dr. 
Széchenyi Irtván saegvdi ügyvéd jelölé
sével próbálkoznak.

Haller István
a numerus claususról
Uátaggfátl harcok Hovn megyében

Egér, február 13.
Hovesmegyében február 25-én lesznek 

az időközi választások és pedig Eger
ben, Kápolnán és Gyöngyösön. Egerben 
Háttér István, a kormányt támogató 
pártok hivatalos jelöltje és Budaváru 
László, a fajvédők jelöltje állanak egy
mással szemközt Ma, vasárnap délelőtt 
Budaváry az egri városháza udvarán 
tartott gyűlésen prograrnbeszédébeu 
csak annyit mondott, hogy Jta őt meg- 
választják, ügy

a dolgozó nép követe kerül a par
lamentbe.

Délután ugyancsak a városháza ud
varán, Haller István mondott program
beszédet amelyben kijelentette, hogy a 
numerus clausus törvénye, amelyet Ő 
iktatott a törvénytárba,

nem irányai a zsidóság ellen,
ö a törvénnyel nem akart ártani a zsi
dóságnak. hanem csupán a keresztény
ségnek használni, s.ezl; — úgymond — 
«o veuyék a zsidók, sérelemnek, A költ
ségvetés tárgyalása során a parlament
ben — jelentette ki a szónok — indít
ványozni fogja, hogy rendeljék el tör
vényileg .hogy a bankok mással, mint 
ffénakölesönzé8selt ao foglalkozhassa
nak.

Ezután Tobiét János, volt nem
zetgyűlési képviselő kifejtette, hogy a 
fajvédelmi gondolat ártalmas a magyar
ságra nézve, mert különbséget tesz ma
gyet és magyar áljampolgár között.

Kápolnán u kerület hivatalos egy- 
aégetfpárti jelöltjével. Kristydn Imre 
kisgazdával szemben Studinka Elemér 
dr. egységespárti képviselőjelölt lép fe!.

Gyöngyösön, a kerület kormánypárti, 
hivatalos jelöltjének, Hódossy Gedeon
nak megválasztását ' csaknem egy
hangúan bioonyosra veszik. Lenkey Le
helnek, a fajvédők jelöltjének jelölte- 
tése körül maguk a. fajvédők veszek
szenek.

PERÉNYI KOMÁROMBAN
Vasárnap délben mondotta el prog- 

rambcszédét Parányi Zrtgmond báró, 
volt bettigyminifezter,' Komáromban, a 
Polgári Kör nagytermét zsúfolásig meg
töltő közönség előtt. Beszédében hang
súlyozta, hogy a béhetzerzödés revíziója 
nemcsak őtlünk függ. Oktalan kardetör- 
tetéssel csak hátráltatjuk célunkat, 
amely pedig rövidesen időszerű lesz, hí
men BBethlen István .gróf minlmterel- 
nók. aki pedig tudvalévőén máraékelt 
cb óvatos politikus, maga is elköwtke- 
^ttneklátta az időt, hogy a békeszerző
dés revízióját követelje. Porényi Zeig- 
mond báró holnap torra já<ja kerületó- 
nek köwágeti. Megváltumtáea előrelát- 
tattöan egyhangú less.
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Bácifzentlványi MlháJlovicsj- 
Kornél volt huizárhadnagy 

halálosvágü lovaglása
A randércég nem engedi* meg a holttest eltemetését

Megdöbbentő tragédia játszódott le 
szombaton Tolnán, ahol a budapesti elő
kelő körökben előnyösen temert bács- 
szentiványi Mihajlovics Kornél, volt 
10. huszárhadnagyot Tolna me^ya nyu
galmazott alispánjának fiát,

elragadta és levetette magáról egy 
megbokrosodott ló- Mihajlovlcs zu
hanás közben nekiesett egy fiunk és 

halálos sérüléseket szenvedett,

úgyhogy egynapi aggonizáJáa után 
szombaton délben Budapesten kiszenvé
dett

Bácsszentlványl Mlhajlovlcs Kornél a 
leszerelés után egyik barátjával szülei 
Váci ucca 56—58. számú házának har
madik emeleten levő elegáns lakásában 
bank- és tőffideirodát nyitott és ettől 
kezdve mindennapos vendéve lett a tőzs
dének, ahol a Ballagj és Mihajlovics cég 
brzolid üzletvezetésével és megbízhatósá
gával fa pontosságával csakhamar köz
ismert tó vált. A volt huszár hadnagy — 
aki egyébként dúsgazdag családból szár
mazik — szorgalmával és munkásságá
val napról-napra fokozta cége jóhirne- 
vét, de ez idő alatt sem szakította meg 
a régi baráti kapcsolatokat, amelyek a 
volt tiszttársaihoz fűzték. Az, hogy to
vábbra is hódolt régi szenvedélyéinek, a 
lovaglásnak, okozta azután tragikus 
végzetét.

Pénteken estefelé a fiatalember kte 
kézibőröndbe rakva néhány apró&Agot. 
autóba ült, hogy Babics Gyula volt 10. 
huszárszázados, jelenleg tolnai földbirto
kos barátját felkeresse. Mihajlovics 
megérkezése után a .délelőtti órákbun 
kilovagolt nagyszámú barátjával és 
volt tisztársaival Tolna környékére. A 
lovagló társaságot könnyű kis kocsival 
Babics Gyúláué is elkísérte. A kocsi 
jnellett haládt lován Babics százados és 
Mihajlovics. Alig haladtak néhány száz 
métert, Mihajlovics lova

ágaskodni kezdett, 

úgyhogy a'kitűnő lovasnak csak nagy- 
megerőltetéssel sikerült az állatot bizo
nyos mértékig megfékezni. A tó -azon 
bán továbbra türelmetlenkedott, fleán- ' 
költ, már-már elragadta lovasát, amikor 
Babics gyorsan melléje ugratott és zab- 
Jajánál tartotta vissza a tajtékzó lovat. 
A százados látva a felljigórelt állat 
nyugtalanságát, figyelmeztette barátját, 
hogy szálljon le róla és ül jön a kocsiba, 
fdesége mellé.

A fess és jó lovas hírében álló had
nagy ttezttárs^i előtt azt az ajánlatot 
nem fogadhatta el, hanem lova oldalá
ba vágta sarkantyúját és elengedte az 
állatot, hogy néhány métert szabadon 
fusson. Amikor azonban ismét meg 
akarta fékezni a lovat, észrevette, hogy 
már nem ura többó a helyseinek.

A lő megbokrosodott, és sebes vág- 
tatással ragadta magával lovasát.

Néhány perc múlva a ló és lovasa el
tűrt az ut kanyarulatánál. Babics és a 
barmincfőnyi társaság azonnal utána 
vágtattak, la a szerencsétlenségét már 
nem tudták megelőzni

Néhány perc múlva a ló lovas nélkül 
ügetett visszafelé és igy biztossá vált 
előttük, hogy

levetette magáról lovasát.

Bosszús keresés után az ut. mellett, a 
búzaföldek szólón, egy vastag fa tövé
ben

találták eszméletlen állapotban
Mihajlovics Kornélt, akinek szdjaszélén 
vékony vércsik futott alá. Azonnal ko
csiba tették 'és hazaszállították a föld
birtokos kastélyába. A

• fához várta
Mihajlovics Kprnélt, aki e közben nyak- 
cslpolyare.peáést, kétszeres hátgerinc
törést, több bordatörést, agyvérsést, ko- 
ponyatörést és súlyos belső sérülést ssen-

Loirer Amália gyilkosságé ügyé
nek befejezése után — mint isme
retes *-* a meghurcolt Lcircr Lőiinc 
sajtópert indított az összes fővárosi 
napilapok ej len és anyagi kártérí
tést követelt magának. Ez a 
monstre-per nemrégiben zárult le — 
Leiier Lőrincra nézva feltűnően 
rossz ctedménrycl és most hasonló 
arányú per foglalkoztatja a bíró
ságot.

A második tömegpert Pligler "Fe
renc indította, akit az Eszterházy 
Feienc gróf jószágkorm^nyzójának,

Spanyolnátha 
influenza
allén hatésosan védekezhet 
ha fogait naponta 3—3-suor ■

Árion fogkrémmel
mowr. A srAjtLropet fcrWtlöníH ón üdíti, 

a fogakat fehórfW ás konzerválj*

fcérdszzo xnp« és majd elmondja ff 
Onnét, milyen íontoa szerrrlik á 
van n vlíamtnqknnl a hxrrvczct " 
fejlodéfie.hoD, CRvm^úlyúank /cn- 
tartáfjibnn és egómég/nck bizto- 
sításúban. Az egyetlen megbíz
ható készítmény, nmly a vitami
nokat nyersen, megbonfntlnn Alim- 
PótbaD. dúson, fogyasztásira , késs 
i P°,niP*9 cseinegac.no-koládó ixő tábláimban, v-iry 
dranéokbcn tartaimazza, az 
AKHfiá vltdflilntó szer

Unt ím* nliDUlUl UK "'-ra ’a'1*- Bejárat az^■•AMcN accai oldalon
Vidékre mkaxarO .«om«avMvfötMMssal

I vsáéit evés kösbee. Az arcán te salyosan [sajtó utján elkövetett becsiileteér- 
I megsebesült. | ^8. rágalmazás és hitelrontás d-
I Időközbe*, Budapestről megérkeztek a mén. Pligler a 19 újságtól erkölcsi 
mentők, akik autójukkal Mihálovics és. anyagi kártérítés címén 
Koméit a Grünvald szanatóriumba szál-; 
lították. ahova 13 órakor érkeztek meg. 
Alig gördült gz autó a szanatórium elé, 
a szerencsétlen fiatalember, anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte volna,

ki szenvedett.
Holttestét a Grunvald szanatóriumban 

Ideiglenes ravatalra helyezték és már 
____ ____ _ ___________ __ intézkedés történt a temetésre vonatko- 
birtokoa "kastélyába. A fiatalember zólag, amikor vasárnap délelőtt a buda- 
azonbau itt sem nyerte vissza eszméié- pesti főkapitányság 
tót Időközben értesítették a azerencsét- 
lenaégTŐl Winfernit3 Arnold egyetemi 
tanárt, aki első awzicztensével, Skopp 
Tibor dr., a Vöröskereszt Egylet fő
orvosával sietett automobilon a helyszí
nére. Rövid konzílium után megállapí
tották, hogy a száguldó ló valószínűleg

megtiltotta a temetést és elrendelte 
• törvényszéki boncolást.

azzat az indokolással, hogy a halál okát 
nem lehetett pontosan megállapítani.

Vasárnap délután a család közbenjá
rására a tisztiorvos éc a rendőrorvos 
megvizsgálta a holttestet és a vizsgálat 
alapján ntóbb elálltak a boncolástól, 
úgy hogy kedden fogja eltemotni csa
ládja a szerencsétlenül elhalt huszár* 
hadnagyot.-

K. J.

„Már csak szórványosan 
fordulnak elő megbetegedések, de 
azért az influenzajárványt meg

szűntnek nem tekinthetjük*
A tisstifőorvos nyilatkozata

Jlz -influenzajárványban megbetege-1 A járványt megszűntnek azért mégsem 
dett egyiknek száma, az elmúlt héten tekinthetjük, s as összes óvintézkcdésc- 
nieglehetőscn kevés, ami arra mutat,' ket továbbra is fentortjuk. Erre szükség _ _____ .......
hogy a járvány viaszaiéjlődésbcu van. ' van már csak azért is, mert a külföldön.1 és feltűnés nélkül beül az egyik páholy- 
Vasárnap beszéltünk

pr. Csordás Elemér
tteztifőorvoseal ebben az ügyben, 
tieztiiőorvoo a következőkben nyilatko- mértékben terjed a betegség. 
zott,: | Egyébként szombaton és vasárnap a
- Az influenza járványban, illetőleg ’ budapesti. járványl0rbázba mindössze 

a spanyol-betogségbeu megbetegedett ui beteget szál Mattak be » élhalálo-
egyének száma észrevehetően csökkent, i b, a régebben salyca mellhár-

Már csak szórványosan fordul elő
megbetegedés.

Németországban ée Svájcban a már ; ha, egy üveg pezsgőt rendel és érdeklő, 
megszűntnek hitt járvány újból feUán*! déssel szemléli a mulató életét Alig ia-

' (/ölt és nagy erővel pusztít a Bulgária- merte fel valaki a fenséges urat, mert & 
A!‘ - ‘ ...............................................................ból kapott jelentés szériát ott is óriási 

tyagyulladásbau megbetegedett .ftgxépok 
között történt

I . ,
Szikszay Ferenc meggyilkolá
sával gyanúsított Pligler Ferenc,
T9 milliárd korona kártérítést 
követei 19 fővárosi napilaptól
Eszterházy gróf uradalmán elkövetett gyilkosság epilógusa:

19 rendbeli sajtóper
t . • . .»

Szikszag Ferencnek meggyilkolásá
val gyanúsítottak meg. Pliglert — 
mint emlékezetes *— a csendőrség 
letartóztatta. Majd a székes fehér
vári rendőrség elé került, ahonnan 
gyilkossággal vádolva a székes
fehérvári ügyészség fogházába szál
lították

Hónapokig tartó vizsgálati fog
ság után most szabadult ki Pligler, 
aki nyomban

sajtópert indított 19 fővárosi 
napilap ellen.

Orvosai

ery-ery milliárd koronát köve
tel.

A uionstre-per u közeljövőben 
kerül tárgyalásra ás akkor fog el
dőlni, hogy joga van-e P'lglernek 
19 milliárdot követelni a lapoktól, 
akkor, amikor n szókesfehörvári 
rendőrség tévedéséből tényleg le
tartóztatták.

René pármai 
herceg kalandja 

a mulatóban
A szőke primadonna helyett 

egy szőke asszony ...
Mindenki jól iKnier! Bené pártnál ter

em uevét Az utóbbi években u pesti 
művészvilággal kapcsolatban sokat sze
repelt a neve. Ö volt az, aki a forrada
lom utáni napokban titokban Buda
pestre jött

egy jelenleg külföldön tartózkodó 
wők operett-primadonna két szép 

szeméért.
A herceg most ismét Budapesten tar

tózkodik. Itt tartózkodásának az okát 
senki dtan tudja, de nőin te igen érdek
lődnek utána. A herceg ugyanis néni 
foglalkozik politikával, hanem annál 
jobban szeret szórakozni. A Kzcrucseu- 
uccai mulatóhelyre szokott eljárni egy 
magyar mágnás társaságában,szerényen 

külseje nem igen árul ej valamit.
| Most aztán egy érdekes kis kalandja 
volt. A herceg ott ült páholyában, anxi- 

i kor egy nagyobb társaság jött be a he
lyiségbe. Az egyik félemeleti uoca&dnti 
páholyt foglalták el. A társaság tagjai 

1 között volt egy szőke, ua-gyou csínon 
I asszony, akit

» herceg nyilván összetévesztett a 
primadonnával,

•kibe évekkel eló*bb oly szerelmes volt. 
| Min gyárt magához intette a néger jsrz 
i bánd magyar hegedűsét. Pataky Vil
most, és kérte, hogy a Lili bárónő ope
rett egy-két slágerját húzza cl. A hege
dűs nem emlékezett rá hamarjában és 
erre a herceg dteakréten elfütyülte neki 
az egyik nóta kezdő melódiáit Ezt éne
kül te annakidején a primadonna.

Min gyárt játszani is kezdte a hege
dűs. A herceg figyelte a hatást Semmi 
válasz. A páholy diszkrét homályábau 
az imént érkezett társaság csendesen 
szórakozott és senki sem figyelt ki a 
parkettre. Néhány perc múlva azonban 
a társaságból a szőke, nagyon szép uri- 
asFzcmy, akit különben a mulatóhelyen 
sem ismertek- inért most volt társasá
gával először ott., lement a parkettre 
egy hivatásos táncossal, aki felkérte őt 
a páholyban.

A herceg izgatott tett, azonnal lépte
tett ő is a parkettre és

„elkérte a szőke nrlasszonyt
Amikor átfogta és táncolni kezdett velő, 
vette őszre

a tévedést,
A herceg hamar abbahagyta a táncot, 
viaszakisérte p.irtn'mőjét óe — leren- 
dőlte a Lili bárónőt.

A nt szökő, barna, hrosú vagy molett 
Az én Italu.d, csak MOHAI l<’u
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Vasárnap éjszaka 
szenzációs fordulat ál ott be 

arákosi-£y lkosság nyomozásában
(A tudósítás eleje a 3. oldalon.)
Vasárnap késő éjszaka a rákosi 

gyilkosság tigyében szenzációs for
dulat állott be.

Az éjféli órákban megjelent a fő
kapitányság központi ügyeletén 
Kiéin Lajos gyári munkás s beje
lentette, hogy a Budapest-szolnoki 
vasútvonal mentén, a töltésen köz
vetlenül

a gyilkosság színhelye mellett 
egy Grisko József, Ecser köz
ségben lakó Ganz-gyári munkás 
nevére kiállított véres vasúti 

igazolványt talált.
Az Igazolványt nyomban átadta a 
főkapitányság központ, _ ügyeleté 
vezetőjének. A rendőrségen meg
vizsgálták az igazolványt s meg
állapították, hogy az igazolvány 
egyik felét

valóban vér áztatta át,
úgyhogy alig olvasható el a rajta 
lévő szöveg.

— Rákosi Jeuő arcképének lelep
lezése. Ráköti Jenő hatvan éves 
drámaírói, jabileuma alkalmából 
arcképét — Rákosi Gyula né síké-1 
rjilt festményét, melyet a Nemzeti 
{Színház múzeumában helyeztek .el | 
— ma délelőtt 12 órakor leplezték le 
luigyszabású ünnepély keretében. 
Az ünnepélyen uz irodalmi, művé
szeti és társadalmi élet számos ki
tűnősége vett részt, többbek között 
Hegedűs Lóránt volt pénzügymi
niszter, Petrl Pál államtitkár, 
Szász Károly,. Schöpflin Aladár,

János és mások. A Rá
kosi Jenő jubileumi emlékbizottsá
ga nevében Hegedűs Lóránt meleg 
és keresetlen szavak kíséretében 
udta át az arcképet Hevesi Sándor
nak, a Nemzeti Színház igazgatójá
nak. Az arckép leleplezése utón 
Hevesi Sándor üdvözölte az ünne
peltet. Pataiig József, a muzeum 
őre. veftó át azután az arcképet, 
majd Rákosi Jenő mondott köszö
netót a meleg. és szeretetteljes ün
neplésért. Este kétszázteritékes ün
nepi lakoma volt a Hungária-szál
lóban, amelyen közéletünk kitűnő
ségei vettek részt. A lakoma első 
szónoka Hegedűs Lóránt volt, aki 
Rákosi Jenőt köszöntötte fel. Ez
után Apponyi Albert gróf, Berzc- 
Viczy Albert, Petrl Pál. Andrássy 
Gyula gróf, Huszár Károly, 
Preszthy Lóránt. Beöthy László, 
Balassa Imre, Mclha Armand és 
Sümegi méltatták a jubiláns érde
meit. A beszédekre a meghatott Rá
kosi Jenő válaszolt.

— Felborult Lengyel Zoltán kor-
íesautója. Lengyel Zoltán kortesei 
szombuton éjjel autón Szécsénybe 
igyekeztek. Eudrefalva mellett az 
autó a fék elromlása következtében 
uz úrokba szaladt és teljesen ősz- 1 BZ0bás lakását 15 millió koronáért, 
szetört. Az autó utasai könnyebb I az eladásnál 
sérüléseket szenvedtek. **

—. Súlyos villaniosbalcfict a Retek 
utcában. Tegnap éjszaka u Retek ucca 

L’G. fizámu ház előtt Schmidt Mária 26 
éves csalód. menetközben fel akart ugra
ni ogy 61-ws jelzésű villamosra, de meg
botlott és olyan ezeroucsétlcnül esett 
vIhszu, hogy akotsi alá került, amely 
néhány méter távolságra magával von
szolta. A mentők a súlyos sérüléseket 
szenvedett leányt a Rókus kúrhúza szál
lították.

— Eltűnt egy kétéves Kisleány. Ilauza 
Pálnó Gólya ucca 17 pzáin alatti lakos beje
lentette u főkapitányságon,, hogy Mária 
jivvü 2 éves kisleánya lakásukról eltávozott 
« s n?óta nem tért vissza. A rendőrség meg- 
Indította u vizsgálatot a kisgyermek íclku- 
tutúsáru..

— A Széchenyi Tudományos Tár sósig 
alakuló ülése. A Műegyetem aulájában 
vasárnap folyt 10 — hosszas előkészítés 
után — a Snéohenyi Tudományos Tár
saság alakuló gyűlése. Klebelsberg Ku.no 
Erőt kultuszminiszter elnökölt és Schi- 
■m<mek Emil egyetemi tanár a Társaság 
alapszabályait ismertette. Elnökké Po- 
•poöic8 Sándort, társelnökké lloway 
Lujos v. államtitkárt választották. A 
Társaság első föladata lesz a Deutscho 
Kalscr Wfilielm Gonerahjchaft mintájá
ra egy kutató intézetet ^fölállítása.

— Kőbányai kereskedők uz ü’/léthclyl- 
bégek védelméért A Kőbányai Keres
kedők Egyosüloto vusárnaap dr. Mann 
Géza elnöklete alatt nagygyűlést tartott, 
amelyen a kőbányai kereskedők u móy- 
téktúlon béremelések kérdését tárgyal
ták. A mcgjolontek követelték, hogy nz 
üzlethelyiségek épen úgy mint u’ cóga- 
azövog vgy a védjegy törvénnyel helyez
tessék védelem aló.

Csalás miatt feljelentettek 
egy kereskedőt, aki nem tudta 
kiszámítani az

főkapitányságon Altorjay San- 
dr. ügyvéd ügyfele, Balázs

A
dór __ _ . ____
Ernő, a Bóczí-féle kézimunkaáru- 
húz divattervezője nevében különös 
ügyben tett feljelentést.

A feljelentés uzerínt Balázs meg
vette Kiss Vilmos kereskedő két-

kijelentette előtte, 
I hogy a lakásnak évi 700 arany
korona az alapbére. Balázs előleget 
adott és. beköltözött a lakásba. Fcb- 
ruór elsején azután, amikor házbért 
akart tlzetuí, a háziúr legnagyobb 
meglepetésére közölte' relé, hogy 

nem >1)0. hanem 1101) arany
korona az alapbér.

Balázs nem akarta akeeptólui ezt 
a bért, arra hivatkozva, hogy Kiss 
a szerződésnél 700 koronában jelölte 
meg az összeget A háziúr erre iga-

Tizenegyrendbeli sikkasztással vádolja 
az ügyészség a megszűnt Iparbank 

három igazgatóját

A ZSIDÓK
Egyetemes története
—tRia l’\ »if CSKtMÍ Ti • PMhl •

tlÓHVőS RÍSZlETfl7ETÉS'

MEGRENDELHETŐ
AZ IMIT FÓBIZOMANYOSÁhA

MENTOR KÖMVVKÍRUlUbíS Vl AN0RÁSSYUH7*

Ma adta ki nz ügyészség az an
nakidején nagy port felvort Ipar
bank bukása ügyében a vádiratot a 
bank két ügyvezető-igazgatója: 

I Lébl Lajos és Llifíler Gyula, toyáb- 
I bú. dr. Kovács Andor főpénztáros, 
helyettes igazgató ellen. A vádirat

tizcnegyrcndbeli sikkasztásért 
emel zxfdat ellenük.

Az Iparbank Igazgatósága ellen 
annakidején körülbelül

száz bűnvádi jeljelentést adtak 
be a rendőrségen,

ahol megindították a nyomozást a 
bank vezetője ellen. Röviddel az 
ügy kipattanása utáu Tibor Hngó___ ______
az Ipnrbank vezérigazgatója ön- eljárást, melynek végső akkordja- 
gyilkosságot követett el. | ként a bíróság fog ítéletet mondani

Húrom hónappal az Iparbauk | felettük.

A Metropolis legyei
i olővételi díj nélkül mától fogva kaphatók:

Ufa Filmszínház, Uránia és az Omnla pénztárainál 

;Bemuialö február h j 17-Sn<v N

I A főkapitányságon a szenzációs 
bejelentés és a véres dokumentum 
a rákosi gyilkossággal kapcsolat
ban többféle gyanúokra adott al
kalmat. Nyomban intézkedés tör
tént, hogy

detektívek menjenek ki Ecser 
községbe Gresko József elő

állítására
annak megállapítására, hogy3 _______ _... .

milyen körülmények közt vesztette 
el Gresko igazolványát s honnan 
származik a rajta talált vérfolt

A szenzációs fordulatról nyom
ban jelentést tettek dr. Vogl József 
rendőrkapitánynak, aki elsősorban 
is Gresko József személyének tisz
tázását szorgalmazza, s azt igyek
szik megállapítani, ho£y

Gresko hol töltötte a gyilkosság 
idejét.

A detektívek a késő éjszakai órák
ban még nem' érkeztek, vissza 
Ecserről.

o

eve 
az

arany-lakbért
zolfa előtte, hogy Kiss már 12 
lakik a házban és 1917-ben, 
aranylakbér megállapítási eszten
dejében már 1100 koronát fizetett. 
Balázs erre visszakövetelte Kisstől 
a foglalói, amit azouban nem volt 
hajlandó visszaadni, mire csalás 
cíniénf eljelentést tett ellene.

A rendőrségen Káli Kálmán fo
galmazó kihallgatta Kiest, aki az
zal védekezik, hogy egyáltalában 
nem akarta megtéveszteni Balázst, 
hanem

a lakbért megállapító rendelke* 
zések olyan bonyolultak,

nem ismerte ki magát és nem tud
ta kiszámítani az alapbért. A vallo
másról jegyzőkönyvet vettek fel és 
a rendőrség most tovább folytatja 
a vizsgálatot a kereskedő ügyében, 

kénysze.rcgyessége után Löffler, 
aki a híres temesvári Löffler-bank 
tulajdonosa, kilépett a bankból és 
nemsokára egy bécsi bank vezetését 
vette át. A nyomozás során az 
ügyészség kikérte a P. K. vélemé
nyét a kényszeregyességre vonat
kozólag, mely alkalommal a P. K. 
a következő véleményt adta: A sú
lyos gazdasági viszonyok mellett 
része volt a vezetőségnek az intézet 
ügyelnek vitelében tanúsítandó 
óvatosság be nem tartásában és a 
szokásos bankszokások figyelmen 
kívül hangsában.

A P. K. véleménye alapján lefoly
tatta a rendőrség a rendőrség « 
bank három főtlsztvisolője ellen az

1

— Fruaduország új követe ma 
megérkezett. De Vlenne gróf, Fran
ciaország új budapesti követe ma 
reggel Budapestre érkezett. Louis 
Edmond Alfréd Marle Mathieu de 
Viehne gróf, Franciaország új bu
dapesti követe különböző diplomá
ciai állomásain nagy elmélyedés
sel és komoly ambícióval igyekezett 
az egyes államok problémáit meg
ismerni és állomáshelyein a Fran
ciaországgal való jó viszonyt 
ápolni. Működésének elismeréseké- 
peu a francia kormány a becsület
rend lovagjává, majd tisztjévé ne
vezte ki. Ugyancsak megkapta a 
„Mérité agricole“ lovagi és az „In- 
struction publiquc“ tiszti kitünte
téseket Az utóbbi kitüntetés is mu
tatja, hogy az új francia követ egy
úttal nagy barátja a művészetnek 
cs irodalomnak is.

— RÍ (ükül tol vajok a tánciskolában. 
Szende Jolán 22 éves hivatalnoknő beje
lentette a rondőrságűn, hogy a Király 
ucca. 62. szám alatt levő tánciskolában 
ismeretlen tettesek ellopták 750.000 koro
nát tartalmazó ricliküljét A rendőrség a 
nyomozást megindította.

— Időjárás. A Meteorológiai In- , 
tézet vasárnapi • jelentése szerint • 
továbbra is száraz és főleg éjjel 
hideg idő várható.

— Iparosok gazdaság! szövetsége Va
sárnap tartotta meg alakuló közgyűlését 
a Józsefvárosi Kereskedők és Iparosok 
Gazdasági Szövetsége. A Szövetség a jó
zsefvárosi iparos- és kereskedőtársada
lom gazdasági érdekeinek védőimét 
tűzte ki céljául.

— Dolgozó Polgárok Pártja. Ez
zel a címmel vasárnap új fővárosi 
párt alakult meg Budapesten, 
amelyben a törvényhatósági bizott
sági tagoknak egy kis csoportja 
tömörült. Az alakuló gyűlést B. 
Virágh Géza főv. törvényhatósági 
bizottsági tag nyitotta meg, majd 
Lázár Miklós, Latinak Jenő, Posta 
Sándor dr., Kiár Zoltán dr. mond
tak beszédet, amelyben a városi 
lakosság sérelmeit tették szóvá és 
súlyos kritikát gyakoroltak a fő
városi, főképpen a közüzemi gazdál
kodás felett.

— Herniányi-yiermann Jenő 
védője Vándor Mihály, annak a 
állapítását kéri, hogy Hcnndnyl-Her- 
mann ellen a Frankfurti Biztosító Rt. 
tett egy feljelentést, amely szerinte alap
talannak bizonyult. Egyéb ügye védöjo 
szerint nincsen jelenleg.

— öngyilkos drogulstasogéd. Vasár
nap délután_Urec8ka Miklós Jász ucca 
150. szám alatt lakó droguista segéd 
ópiummal megmérgezte magát. A men
tők a Rókus kórházba szállították.

Nyilatkozat A Hétfői Napló 1926 
július 19-iki számában „Kidobatta 
lakójának bútorait és értékeit egy 
villa föbérlője“ cím alatt írott cik
kem adatairól utólag meggyőződ
tem, hogy a valóságnak nem felel
nek meg. Éppen ezért kötelességem
nek tartom, hogy a téves infor
máció alapján megjelent közlemény 
miatt Krémer Emil úrnak őszinte 
sajnálkozásomat fejezzem ki.

Hajdu Endre
— öngyilkos artistanő. Vasárnap éj

szaka Fajta Kató artistanő a Vörös
marty ucca 69. számú ház harmadik 
emeletéről leugrott. A mentők súlyos 
állapotban a Rókua-kórhézba szállítot
ták. Az öngyilkosság oka ismeretlen.

ügyében 
úiog-

látszik az arcan,

fiaZma^
vanasavkánV
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ÖZNéhány nap választ el r^ak 
Opej?a magyar újdonsága, a

Fanny bemutatójától
amely kerek 12 évig várt a szerdai 
prenUflr napjára. Az Újdonság kom- 
PonLstúju, Szabados Béla, ezeket, 
mondotta u Fanny-ról:

— A Fanny szövege, amely Mo
hácsi Jenő pompás munkája, ke
rüli a. túlorős, lármás érzelmi ak
centusokat, A tizennyolcadik szá
zadvégi magyar zenei kifejezése
ket Igyekeztem megtalálni. Day- 
ka, Ányos, Batsányi költészeté
nek egyéni inasát, a Verseghy— 
Lavotta-félo zenei stílust. A 
.Fanny partitúrája magyar és a 
szivemhez nőtt, de, hozzámtarfo- 
zóuab vallom Ftwny törékeny 
alakját is, amellyel annyit^ de 
annyit foglalkoztam.
A ”agyar Száüh&z már Létek óta dol- 

gc».i r Mautfca' Tve.lnnek, a Csorébom 
népszerű komponletájánák Pás su-r la 
boucho című operettjén, amely a tava
lyi párizsi szezón legnagyobb operett- 
sikere vált. A Táciairo dcs Tfouvcuur 
it’.s slágere, amelyet, hűenként ttaaoor 
játszott, átköltözik tehát. a Mfu 
gyár Színházba, ahol a múlt szezótjban 
(pántén a Párisi kirakat operett hozta 
raeff a legnagyobb sikert. A Fae uur la 
bonc he, amelynek cgyelőro magyar 
címe nincs is, körülbelül így lehetne 
fordítani: ..Csak utóján m?/" vagy .„Ti
tán a rsők" egy higiénikus amerikai ur 
élotfölfogásából merítette témáját, Eu- 
»mk a külön ős uvoak, «klt Csárdás Gyula 
fog játszani, az elvo az, hogy nőt
nem szabad szájon csőkölni

Az operett párizsi príma donnája Miié 
H^ylcfic Flóra volt, akit jól ismer á vi
lágsajtó. A. hints nagy francia gxipész 
uő, ugyanis egy londoni ez/ináguzgató 
Irodájában, míg ez telefonált, argyour 
Jötte magát. Flory híres szerepét Titkos 
Hona fogja alakitfi.nl, aki ismét epe- 1
roitprlmadóntial kvalHáratrót akarja 
meggyőzül a közönségek Bet kg Lili egy 
minden lében kanál nagynénit játszik, 
a kla Gatobasvö.al egy érdemes háziasa- 
etnjnyt Molnár Vera pedig az oporetf 
wzubivttezeropAt,

Az Opeceltaduhűabtí-u ú» erős próba 
folyik, hiszen alig pár nap választ el a 
fcgfcözelóbhi újdonság, a

Második nászejszaka 
bouiutetójáteL A bohózat Uollui Jenő 
.ragyogó tűTdjtá.iánu.k előkelő végjegy- 
Kásával indul ej útjára, A harmadik M- 
voTiisa kottóMUtott •tinpadon játszódik 
te. A szállodai azobábnw uászut&Spir 
urálit m?g ea ezeket- lesi kulcslyukon ke- 
vesztül nagy buzga.1 ómmal a (Mállódat 
g-rom. A gromot az időközben kamae'E- 
PTGrekkó Hördült gyerekstínéeis, tszées! 
I-tevkó fogja játszani.

Nem kevésbé érdekes a Vigszíu* 
ház legközelebbi újdonsága a Don 
'Juan, amelyben

Lukács Pál trikósaerepbeH 
fog bemutatkozni. Mész percig fog 
vívni az imádott nő hálószobája 
előtt ős mint. Cyrano, vívás közben 
fogja szerepet mondani. Jelenleg a 
Vígszínház színpadán Fodor vívó
mesterrel paukol Lukács Pák

Hétfő, szerda, péntek, vasárnap

Plébános úr gazdagoknál
K>M, csdtóriók, szombat

Játék a kastélyban

Előadások kezdete: 5, V48,1/2IO órakor

NORMANN KERRY 
és MARY PHILBIN

Szeress 
és enyém a világ < 

íí szerepeiben.
Bemutatja esütflrtökön

Corvin, Kamara, Orion

SZÍNHÁZ - MOZI
Vidor Ferikéből lesz a világ legelső 

női cirkuszi lovas-elownja
szégyenlek semmilyen munkát^ amivel tisfstcssegcsen 

lehet kenyeret keresni" — mundja Vidor Ferike, aki el- 
meséli pálya változtatásának történetet

Ml az, hogy igaz? Do monuyi.ro! | tegyen raaga az első u6i lovas clown.
Csak nem gondolod, hogy tovább Is 
lesni fogom a pásti Kzitiházdirekiarok 
jókedvét?— mondja fél tg novotvo, (élig 
bosszúsan Vidor Ferike a Royabszálló- 

- Leállókbeli lakásán, 
köréjük:

én leszek ■

*— De mennyire

világ legelső női 
clovruja.

Na! — mondom

lovas

te «»---------- „ _ tehetez 
tulaágöeitű megelégedve a pesti &zíu- 
ígazgatókkal?

— Dö ■nem ám! Itt állok, kérlek, szer
ződés nélkül már egy féléve. Hát. lehwt 
cv." Ezt most ki akarja korrigálni egy. 
fgy igazgató éa olyan nevetséges ötz- 
szegért akarnak ezerződtídni, hogy fel
forr bennem a vér. Megtörtént, kérlek, 
hogy a múltkor helyettesi tettem e. hir
telen megbetegedett kabercsta.rt. Félóra 
alatt ugrottam be, miután lemondtam 
vidéki cl foglaltságomat Három napig 
én énekeltem a műsorban. Mit gondolna, 
m.it akart nekem adni a „gáláns** direk
tor mindezért! Hát háromszázezer Icaro- 
vátl Nem szégyen ez? Miután nekem, 
aki jó szinésznőnek tartja magát, nincs 
ás nem lehat mit. korcsai itt, hát pályát 
változtatok: (drfrtfjri elo>rn leseit.

— Hogy gondoltál erre?
— Tavaly Geraldy búcsú estélyén cir- 

kuzsi lovon écekeltem el két cselédnó- 
tát. Óriási sikerem volt. Azóta is min
den műfcíoduap kijárok lovagolni a. cir
kuszba. (mert ott olcsóbb, niinl a lovar
dában). Egyszer azt mondta nekem 

i Gotbier asszony, a biran műlovarnő, 
i Schmldt cirkuszígazgató felesége:

— Tudja-e, hog^' maga vülyca ügyes? 
Poiupásaai lovagol «e mágia, ahogy már 
felszáll a lóm, csupa komikum. Próbál
junk tárak meg egyezer támvot, ugrani

— Én úgróttani. Ml ur, hogy ugrot
tam ? Uj Öröm ét« boldogság volt, útikor 
ez 1b siköTÜIt iratán odajött hozzám 
Sohmidt. direktor.

— Világhírű lobot, ha rcim hallgat

„LéleKzeOojtöon érdekes és me^döísnent. en iöKéletes“-nek
vslljn s tárjytlagvs sajtó kritikája

fekete taifun-t
.smelyw ívet mulvt Is szívesen vismeuilítszik az ember'.“

DÉCSIMOZI URÁNIA SZÍNHÁZ COISSO

Szajról-szajra szán

a ROYAL ORFEUM 
februári műsorának 

100 százalékos sikere! 
Tessék meggyőződni!

M^GY^íi SZÍNHÁZ

a cirkusí- 
inűvésaetet

volt GyÖai- 
Már

— Ekkor eszouxbe Jutott mindéül, ami 
itt történik. Köruh'éztvni. Körülöttem 
becsületes, izzadságig munka folyt. Ne 
ház, valódi munka. Cirkusz-élet, ahol 
azt kérd«alk az artisták egymástól, ha 
e.bódeluél: .Jíikör jön holnap dolgoz
ni?1* Dolgozni és uom próbálói! Nem tu
dom, hogy megérted-e ezt a ua.gy kü
lönbséget? jEí* egy ragyogó, tiszta dolog!

— Schmidt. mester katalme# gésával 
szárzMfet nt^jusra. Innen aztán kül
földre ... Gotbier asszony szerint az 
első bécsi Hzawődíseni már Sü—100 mil
lión lesz. Tudod-e, tnüycn Hagyszer-ti 
dolog lesz egy jó loMoskáodl utazni az 
egyik cirkuszból a másikba. Azután rá
jöttem tirni, hogy ló hátán, 
porondon mókázva* is lehet 
(fc-málni. Sőt kell!

— Jól lovagolsz?
— Elöő férjem földbirtokos 

gyösőn. 6ok lovunk volt. Már akkor 
ni7njp’tón,n lovagoltam. Azóta is, ha te
hetem, mindig a nyeregbe ülök.

Nevetve mondja;
— Tegnap egy szAnésznó’veJ beszéltem, 

aki hallotta a dolgot.. Elásönnyedve eo 
pánkodott. „Te, Ferike!! — mondta — 
egész lejáratod magad!**

— Te, hogy mint nevetnél, ha egyezer 
kijönnél a Cirkuszba, amikor „belóm- 
pofozza11 Sclmiidt mester az uj mester
ségemet. Hallanád, hogy ordít velem a 
mester, miközben ertattogtatja ostorát:

— .¥d, mogÍH-l, hogy ül azon, a lón! J 
szoreitcsólleitbógil neki! .1 fültre /cczni a 
ló! Kimegy a publikumba. Szorítsa a 
tóráé a lónak! Alsó!

— Engem tehet srJtnt! Én még meg
köszönöm üfcki Mert ér? tudom már, 
milyen más élet vau ott a cirkuszban.

Mikor erekét elmondotta, ártó, kezo 
és tette ezer fintort Öltött Együtt nevet
tünk, úgyhogy hnswu ideig szóhoz som 
jutottunk. Vidor Fcrikénok ez volt az 
első cloxrn sikere.

Sfób Zoltán

Farkas Imre, aki a ‘ iepasszonyok 
ebéd é» vacsoza Invitálásaitól alig 
ér rá dolgozni, végre * különös kö* 
rülmények között

elkészült operettjével

Tihanyi főrendező ugyanis egy sü
nien Farkas Imrére zárta a Király 
Színház egyik irodahelyiségének 
az ajtaját és addig nem eresz
tette ki onnan, amíg a IIépülj fecs
kém harmadik felvonásával neiu 
készült el teljesen. A Repülj fecs
kém lesz a Király Színház legköze
lebbi újdonsága.

Király Ernő’ szombaton játszotta utol
jára az Aranyhattyub’/ti a szerelme* 
Tóm urfl farroptH- Király Ernőt, akit 
mindenki sv.oret a bzűiháznál, mologon 
ünnepelték buosufellépte alkalmával. A 
második felvonóé végén az öltözőben 
ablaka alatt

eseretiádot adtak részére

■<i kollégái. Király Ernő könuyM szem
mel, meghatottam köszönte meg a ked
ves meglepetést. Nádor Jenő, aki vasár
nap este játtzotts először Tóm urfit, 
megérdemelt nagy sikert aratott

Az Operában vasárnap este a Btv 
jászok Neddóját énekelte ti feli*yó- 
gyult

Jlelle Gabi

a siker minőén külső megnyilvánu
lása kíséretében. A kultúrájában 
mindig jobban és jobban kiszélese
dő drámai szopránra még nagy és 
nehéz feladatok teljesítése vár.

Hétfőn délben érkeznek Pestre a nő- 
ff^rek, akik egyik szín há zunkban este 
már föl is lépnek. A Black Pcoplo tár- 
feulat primadonnája. .Ifnui? de Forest, a 
londoui Hull Floreuce és a párizsi 
Backer sötét konkurenciája a

legszéditöbb cha rlestont

táncolja egy egészségei revü köretében. 
A revü első része dinnyeföldön, a máso
dik a gyapjutcmieléa helyén, a harma
dik nowyoiki uccin, • negyedik részo 
pedig egy néger kabaréban játszódik le.

Csortos Gyula formában vau, 
mondták a Plébános úr gazdagék- 
nál cimú darab szombati bomutaté- 
ján, a Magyar Színházban. Való
ban, a hűvösebb főpróba után a 
premióren már észrevették Clement 
Vaniél darabjának finomabb érté
keit A francia s-zinmúirodalaui 
aligha produkált

Pellegrin abbénál 
íemeaebb, kör^flenobb abbé fígct- 
rát, amelyet Csortos Gyula valóban 
művészre valló intuícióval mentett 
át nekünk, akik nagyon is távolál- 
lunk a kedélyes abbéirodalomtól.

fl szezon legnogyohb filmsikere

Royal-Apollo

N.N.
Nem nősülök! 
a Vígszínházban.

alakitfi.nl
monuyi.ro
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Petscnauer 
vasárnap délután mea* 

Mvette Zsaimőczayt
X Petscftauer-Zsarnóczay 

affér vége

A Wcs—biiílHpesti válogatott csa
pat mérkőzésének külön .jelentőse* 
jxet adott az, hogy azon a nézökő- 
zöuróg közi megjeleni a bécsi vívó
verseny győztese Petxchaucr Atilla, 
akit a közönség, amikor észvevette, 
jrciwtifcus ünneplésben répxenített* 
\ tribün 'percekig ünnepelte Vet- 
scliancrl, aki a fontbaIhnérkőzéxm 
íe|kereste Zff/frifóc^ajj János foot- 
buliláról és boc*ánfM kéri tőle a 
közismert n.vili Jóról Ügyében.

Zsariióczay. Petscbauer nyilatko
zatát teljes elégtétel gyanánt azzal 
veHe tudomásul, hogy ha már előbb 
ismerte volna személy szerint a 
vívóbajnokot, úgy a köztük lörlen- 
tek, (lupára is odament volna hozzá, 
hogy gratuláljon neki fényes győ
zelméért. Petschaúor és Zsarnóczny 
végül is kölcsötlösi'n barátságot fo- 
(/(ultfik s ezzel n ]h)tschauer--Zsar* 
nóczay-iigy végképpen elintéződött.

Botrányba 
fulladtak a birkózó 

csapatbaino fiság 
küzdelmei

Stetal tnmltátt tgy niitt
A bh-kóíócsaiHitbajiioksúK Miwletinei 

n ké»>> ■l.i«ukai únikiu butol- 
1aV, vújállaniil botrányba nillsí'ltals. A 
verseny «» MTE—MAC niórkőzísis si
mán folytok, az .-Mi Jneíiten. a l.aezkii 
ilr.—Motora inárkö'zúson robbant ki. 
mikor o kissé durván <lol«ozó Matúra 
kivii«t« a szőnyegről Lticzkn <lr.-t, aki 
oikábujl. Nóliány porc luulvn Varga 
Bébi <lr. kivezette n szőnyegről Lac-zkíit, 
ililrc a bíró Matúrát győztesnek jelen- 
tcilo Ifi.

A itövelke’ő nurkíízísou Sw.lol Imre 
(MTE) került saanlm Popp LúkíIóvuI 
<Má( >; A nézőtérről ogy lia»r közbe- 
kiáltott, mire Szalut a nézőnek rohant 
l*m tottleg iírzultúUft őzt.

X:igy liunnltiiH támadt •' rendőrség 
i>; beavatkozott és igazoltattuk a bot- 
í’újiy résztvevőit. Szálát Imre három 
percen belül nem jelentkezeti, mire 
Pnpp Lászlót jelentették ki győztesnek.

A •csapatbajnokság credinónyei: 
P<mtúa-BAK 9 :10.
MTK--WZKRI 4 :15. 
MAV-Törokvós 8:‘14. 
MAC—MTE 5:15.

Konyha* ó* clöazobnbtitorok modem klvltel- 
ücu. Áliaudó nagy raktára

Budapest. Thöhöly úl1l
Szolid árak! Fizetés! könuyitések!

Mltterdorfer 
O. és Tsa cég 

Kigy6 M«a 4. síim
Ei ólon CrL'sHibk a mélyen tisztelt víaóílókösUu* 
.fit. li<i; február hó 28-lg. nmoddlg tel- 

tálunk tért, iviut . .91 levó l' iriiiiumabb r.up.>l 
1F fii. 1'1: úriillM tcikki iblrr' az Mint fcfairolt 
iMudkhiU kfz.intott áron koszuk forgalomba. 

Eredeti angol Oate Mllls Lón- rengő 
dón és Wllllom Borkor Now- 
York amerikai keménygallór

12 darab ............................... 1fl’—
Amerikái félkoménygallér drbja 1’44
12 darab  -------- ------- 16*80

Eredeti angol Poupliudng, fehér 
és színes, mérték szerint, drbja 22*—

Angol eelvemuyakkeudó P 6*— és 8*80 
Zokni, ttár és selyem, olsörangú 
minőség,rendkívül leszállított ár 4*40

I’rapda lórii Linón zsebkendő . 4*80 
Francia vászonzsebkendő, rend

kívül leszállított ár............  2*—

OliatalinMi H-
A> ősaiee raktáron Iává 

tibbl cikkeink ugyanilyen arányban Merői
nek ölese átadásra.

SPORT
Budapest—Bécs 1:1 (1:0)
Döntetlenül végződött az első tavaszi magyar- 

osztráft profitálóik  ozás
Hungária úti pálya — 20.000 néző 

Btró: Szüsz Hugó
Pompás téli idő kedvozett a tavaszi 

futballKZOzout megnyitó ünnepi mérkő
zésnek. A professzionista futballszövct- 
ség a legnagyobb attrakcióval kedves
kedett n magyar futbullközönségnek: 
Ausztria válogatott proflesapatót állí
totta szembe a legjobb magyar profik 
játékosokkal, A mécs — azonkívül,hogy 
segített h súlyos helyzetben lévő ma
gyar és osztrák nroflegyesiileleken -~ 
rovúns-oólt is .szolgált. Ausztria ugyanis 
nem tud belenyugodni Bécsben, ii. Hoho 
Wnrtc-n ősszel elszenvedett vereségébe és 
kapóra jött az a terv, hogy a két or
szág válogatott, proflesapatn játsszon 
Budapesten egy reváusmerkőzést, amely 
mint soronkivijjl találkozás, no számít
son belő a statisztikába.

A mérkőzés eldöntetlenül végződött. 
Fájdalom, nőm sok öröme lelt a közön
ségnek a mérkőzésben, amely az első 
félidőben már a magyar csapat kezében 
volt, és úgy indult, hogy gólokkal 
győzünk.

A magyar együttes úgyszólván teljes 
•15 percig oatrouwár alatt tartotta az 
osztrák kaput. Hogy ennek cl lenére gém 
győzhetett, sírniuk főokát abban látjuk, 
hogy

a szövetségi kapitáu.v az első félidő 
végén egy szerencsétlen intézkedés
sel jritzeí. a legakclóképescbb csa
tárt felcserélte Opstával és ezzel 
megbontotta a magyar tsinadósor 

egységét.
Egészen bizonyos, hogy ha Máriássá 

Lajos dr. szövetségi kapitány benn
hagyja a csapatban Tritzet és ehelyett 
Braunt cserélte volna fel Rúzsó'vul, úgy 
más lelt volua az eredmény.

Az első tavaszi válogatott mérkőzés
ről az alábbi Tudósításunk szól:

Húszezer néző
foglalt holtot a Hungária úti pálya 
tribünjein, amikor Satíss Hugó, a bíró
testület elnökének sípjelére megindult 
a mérkőzés. A pályára már a kora déli 
ónikbnn zsúfolt villamoskocsik szállítot
ták ki a közönséget, amelynek sorában 
a magyar társadalom számos vezető- 
egyéniségét, közötök fítfkovu.zky Iván 
volt bflügyminsztert ég Rakovsr.ky Ist
vánt is ott láttuk.

A két válogatott csapat a következő 
összoáIHtúsbau vetet fel a küzdelmet:

Ihtilapciil: Beneda (Újpest)-Fog! IT., 
Fogl 111 (Újpest)-Reb ró' (Hungária), 
Bukovi (Ferencváros), Obitz (Ferenc
város)—Braun, Molnár, Ortli, Tritz 
(Hungária). Kohut (Ferencváros).

Décs; Saft (Austvin)—Bognárt (Aust- 
ria), Bechor (WAC)—Brineck, Rendi 
(Wacker), Sehncider (WAC)—Weiss 
(WAC). Roppan (Wacker), Sindolar 
(Austrla), Waltzhoffcr *(WAC)» Huber 
(WAC).

A S’.iisv Hugó feipjolére megindult já
ték első pm’ceibon Orth ég Kohut gyors, 
veszélyes ukciól hozták izgalomba n 
közönséget. Az izgalmas szituációt Reg
nált tisztázza, llüvld ideig tartó me
zőnyjáték után, ismét magyar fölény 
kövotkezik, majd Siödelar jut tiszta 
holyzetbc. A 10. percben Kohut villáin- 
gyorsan lefut, beadóit labdáját azonban 
Molnár elveti. A magyar csapat to
vábbra is fölényben vau, inig az oszt
rákok még a Gólvonalon sem tudnak 
keresztülvergődni.

A 16. percben Kohut lövését Saft ne
hezen fogja. A védűlombe húzódott bé
csiek keményen védekeznek u magyar 
csatárlúuc njeg-mogujuló támadásai el
len. A 22. percben Tritz irtózutog lö
vés o kapu m el ló megy, majd

Vigyázat! Fővárosi Operett Színház

Vigyázat! Női szakasz
Vigyázat! Utolsó 4 előadás

egy perc múlva ug.vaucsak Tritz, az 
Orth-tél kapott labdát nehéz hely
zetből, védhetetlenül juttatja a 

hálóba,
Vezelüuk l:0-ra! A siker által fellel

kesült magyar csapat továbbra is 
ostromzár alatt tartja az osztrák kaput. 
Közben Saft csaknem öngólt vél, n 
labda azonban hajszálujűra megy a 
kapu mellé. Most veszélyes helyzet adó
dik pillanatnyira a magyar háló előtt 
is, Sindelar azonban •— szercncséro — 
liiház. Ezután érdekes helyzet követke
zett: a védelembe hátra von ült Orth 
Tritznck adja a labdát, aki Kohuthoz 
passzol. A kitűnő széjső egyedül áll a 
kapuval szemben, a holyzetet azonban 
clidegebiti.

A 32. percben. Roppan lövése hajszál
nyira süvít el Boneda kapuja fölött. Né
hány percig tartó osztrák fölény után 
felszabadul a magyar kapu, de rövide
sen ismét Fogl II-nek kell parírozni 
Sindelar lövését. Az izgalmas perceknek 
Molnár vet véget, aki támadást kezde
ményez. A kitünően játszó 'Tritz helyét 
Opata foglalja el, do az osztrákoknál is 
cserélnek. Scimoider (WAC) helyére u 
tartalék Austrla — Schneider áll be.

A második félidőt
ismét magyar támadások nyitják meg. 
Orth bombalövését csuk Saft önfeláldozó 
védöakcióval tudja föltartani.

A 6. percben az osztrák csatársor 
áttöri a Fogl-gútat és Rappan lö
vése Beneda hálójában akad meg.
l:í Az osztrákok energiával, felcüsz- 

nek bele a játékba, míg nálunk most 
már erősen érezhetővé válik Tritz 
hiánya. Braun kőimére Orth fejéről a 
kapu fölé perdül. Izgalmas, változatos 
játék kövotkezik, erős osztrák fölénnyel, 
majd teljesen az osztrákok veszik út a 
támadók szerepét. Közben Szüsz Hugó 
bitó követ el jó egynéhány vaskos hi
bát. A magyar 'csapat most már telje
sen meg van zavarva. Semmi sem si
kerül. Végre Kohut lendületes lefutásá
val korúért csikar ki. amit az osztrák 
védelem tisztáz. A közönség hangosan 
zudul fel a többször ismétlődő bírói té
vedések ollon. Izgalmas pillanat: Mol
nár gólhelyzetbe kerül. Hirtelen húrom 
osztrák is ráveti magút egyszerre és a 
labda elvész. Még egyszer fellángol a 
magyar csapat tójuadó-kodve. és Kohut- 
nak két bombalövése süvít el a kapu fö
lött, magyar kornorek követik egy
mást. még egy Kohut-féle szabadrúgás, 
és vége:

az első tavaszi magyar-osztrák proli
találkozás 1:1 arányban, eldöntetle

nül végződött
A két örök rivális küzdelméből feltét

lenül u magyar csapatnak kellett volua 
győztesként kikerülni. Hogy a magyar 
csapat volt a jobbik, misem bizonyítja 
jobbén, mint az a körülmény, hogy

a koméra l ány 16:1 volt a magya
rok javára.

A csapat legjobb része kétségtelenül a 
felülmúlhatatlan' újpesti védelem: a 
Bcnédá~Föal ll—Fajl III-Mú volt, 
Pompás munkát végzett a fodezetsor is. 
amelyből Bukovi és Bebrú játéka emel
kedett ki. A csaláraorban a Tritz— 
Kohitt-szírny végzett pompás teljesít- 
rnényt, és éppen ezért, érthetetlen a 
szövetségi kapitány intézkedése.

Az osztrák csapatban Saft kapus, llcg- 
nurt hátvéd, u csatársorban lloppan és 
Sindelar játéka tetszett,

vasárnapi 
Magyar Kupa 
mérk&xéseb.

Vn&úrnap folytatták n Magyar Kupa mi
nősítő. mérkőzéseinek h-bonyol^úriMt, “mely
nek s-orfiu Jiiilönösí'n n Kispestnek a 1JI.| 
kér. TVAC fölött, elért uugy golaranyu győ
zelme flgyelcjnromélté.

Kispest-in. ken TVAC 4:1 (2:0).
Kispest’ fs.-ipalH nllaiidó fölényben volt. <'4 

ujcgórdein-dt'.ti győzőit. A gólokat Hzabo (3)1 
éa Fürstner, illetve Konyor lőtték.

babaria—Rákospalota 6:1 (4:1).
A Saburíu valósággal lelépi o második I 

Jlgnbcli elhnfel«'. A v<ze|ő-góh. llúkospa-l 
Juta rúgta'H-grdip. ezután bzoinbai-;
I; Jv ('Mjpatu belefektidt cr. 'lakács (3). Szia ! 
«Jnvi<^ (2). K<"ács és Mészáros góljaival 
líönnycu győzött.

Budai „S3“—Szolnoki MÁV 3:B (1:0).
A Budai Harj>iinchúrbMK»]uiak seiu került j 

különös njegeroltelésébe » Szolnoki MÁV' 
log.vőzctése. A gólokul Kultcuctkcr, behundt 
és Czuinpft lőtték.

Eötvös Eoltán 
a gyorskorcsolyázó 

b a in oft
Vasárnap délelőtt bonyolították 1c n ma* 

gyár gyorskorcsolyáéi bajnokság utolsó fu
tamai!, ezúttal ű(HK> méteres távon, amely
nek helyezést sorrendje a következő:

1. Eötvös Zoltán !• p 3G.7 mp. 2. Kauser 
I.-tván 10 p 1'1.8 jnn. 3. Déschúu Iván 11) j> 
25.1 mp. 4. Wiutncr 10 p 2‘J.tl mp. 5. Biliuri 
10 p .30 mp. (J. Vida 10 p 41.3 mp. 7. Merő, 
8. Pískor.

A gyorskorc«olyúzó'bi<Jaoksftg<»t Eötvös
Zoltán nyerte 3 ponttal Iíausor István 6 

poutju ellen.
Harmadik Wintucr Illa pouttal, negyedik 
Dcschúu ívúu 12 ponttal.

M JTe nyerte 
a boxoló csapat- 

bafno&sá&ot
A boxoló-csapafbajnokság utolsó fordító

jának során az NSC JO:O-rc győzte le a Sp.ir- 
tút, míg a TTC az FTC fölött aratott 13:6 
arányú győzelmét.

A boxoló-csupatbajnokság végeredménye 
így lilákul:

1. 'J''J’C (> pont.
2. FTC (í pont.
3. BTK 0 pont. .*
4. NJ4C 1 pont.
5. Spárta' 1 pont.

X Bak FC—Erzsébetváros S:0 (<:•)- A
nuit-pdll: ligabajnokságért lejátszott mérkő- 
zéf.t a Bak FC nyomasztó föJéijyévcl játszot
ták lo. A műrkőzóseu a Bak félidőnként 
4—1 gólt rúgva, könnyén győzött.

% Az összes profiegyesületek talpon vol
tak vasárnap. A válogatott csapatban nem 
szerepelt profijáttkosaikat barátságos mér, 
közöseken szerepeltetlek vasúruup a proll- 
ogycsillelek. Az eredmények a következők: 
Hungária--Vasas 5:3. Bástya—Bocskay (Sze
geden) 2:1 (2:0), Ferencváros—llusos 8:2 (2:0) 
Nemzeti—Újpest 3:0. Pesterzsébet—Attila 
(Miskolcon) 1:1 (1:0).

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb
PfiPt-Vi PflPtAN PfiPtAN

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SBÜnyag, pokróc, Ogn«SnyB ágy- és 
assfQltcritök, gyermekkocsik, nyngseékek, leány szoba-, oFszoba- « kertíbutorok, ernyők 
és Bátruk minden kivitelben tsapti-tók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII, ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalórpin <000S ellenében postánk 11 dők

VASACrZEM Ff Hnd,p..f VITT Piílrlr <l7Ílpr<1 neca ü Üzemvezető: Puskás István.


