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Vasárnap éjszaka ú| nyomozás indult
ős monstre razziát rendeztek Budapesten 
és környékén a rákosi rablúgyllkos után
A rendőrség klplakatiroztatja az áldozat fényképét- 
KI tud róla ? — Izgalmas hajsza a Ferencvárosban, Nép
ligetben, Kőbányán és a szolnoki vasútvonal mentén 
Ötezer pengő jutalom a nyomravezetőnek

A rákoshegyi gyilkosság ügyében I 
vasárnap éjszakára váratlan fordu
ló állott be. A főkapitányság 
ugyanis azon az állásponton van, 
hogy nem engedi a nyomozást holt
ponton nyugodni, hanem újból neki
lát a gyilkos felkutatásának, unnál 
is inkább, mert a nyomozás első 
stádiuma, amely az Ismeretlen ál
dozat személyazonosságának a 
megállapításhoz vezetett. Igen fá
radtságos és körültekintő munka 
sikerét jelentette.

Éppen ezért a rendőrség elhatá
rozta, hogy

vasárnap éjszakával széleskörű 
is nagy razz'át tart az üllői 
úttól kiindulva túl a gyilkosság 

színhelyén,
mert a tettesnek ezen a környéken 
kelllett hozzászegődnie Áldozatá
hoz, Zlatóczky Istvánná, született 
Klicsi Máriához. Az első nyomozás 
ugyanis art állapította meg, hogy

Zlatóezkyné utoljára az Üllői 
úton volt a eselédszerzönól.

Innen aztán a Szent István kórház 
irányában távozott Ezen a környé
ken kellett tehát a gyilkossal ta
lálkoznia és

ezért ezt az egész környéket le- 
razziáira k.

Nemcsak korcsmákba, kisebb , 
vendéglőkbe, kávémérésekbe és 
egyéb olyan helyekre mennek, 
ahova eselédféie nők járhatnak, ha
nem az uecal járókelők közül a 
..tyannsahb kiilsejtieket lelgazoltat- 
ják, a Ferencváros is kőbányai 
nyomorlanyátuit is ellenőrzik és 
s'ÍBigjárják a Népllactet. Ezután 
loviBsgúlj/.k a sioinokl vasútvonal 
mentén a gyilkosság színhelyének 
egésx környékét, majd a kőbányai 
munkásnegyedet is,

A razzia az éjszakai órákban 
kezdődött 

| Vasárnap délelőtt féltizenkettó- 
kor a Magyar Tudományos Akadé
mia főtitkári hivatalában össze
gyűltek a magyar tudományos és 
irodalmi egyesületek képviselői, 
hogy küldöttségben keressék fel 
Berzeviczy Albertét, a Mngyur Tu
dományos Akadémia elnökét s őt 
bizalmukról. ezeretetUMl és ra
gaszkodásukról biztosítsák abból az 
alkalomból, hogy

Fenyő Miksa éles támadást in
tézett ellene,

mert Berzeviczy a Kisfaludy Tár-
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csölatban. Miután a rendőrség az 
áldozat volt társadalmi helyzetére 
való tekintet nélkül a bűn kinyo- 
mozását és így a főváros közbizton
ságának további szilárdságát kí
vánja, elhatározta, hogy

plakátokét készíttet, 
amelyeken az áldozatról készült,
fénykép alatt a szokásos tud
róla?1* rendőrségi plakáthoz ha
sonlóan közli a gyilkosság egy-két 
mondatban való ismertetését és a 
szükséges tudnivalókat, amelyek 
alapján a rendőrség szerint a tettes 
kézr elteríthető volna.

De ezenkívül máskép is igyekszik 
a rendőrség a nyomozás sikerét és 

és. a X. kerületi rendőrkapitányság
ról indult ki. Az egésznek az irá
nyítója V.ogl József rendőrkapi
tány, aki a nyomozást eddig is ve
zette.

A raz’.áról, illetve annak eredmé
nyéről a késői éjszakai órákban 
még semmi hír nem érkezett a 
rendőrségre. A hajnali órákban fog 
csak véget érni és hétfőn délelőtt 
összegezik annak eredményét.

A rendőrség e rázta esetleges si
kerétől függetlenül más módon is 
igyekszik a nyomozást eredményre 
juttatni. Már az eljárás során az 
az volt n nyomozás vezetőinek a 
megállapítása, hogy — talán az ál
dozat társadalmi helyzete miatt — ------------- - ----------- j
a közönség körében nagyfokú rész- a közönség nagyobbfoku érdeklő- 
vétlenség uralkodik az üggyel kap- dósét, felkelteni. A belügyminiszter- 

„Az a politikai törekvés, amely
Ady Endrét cégérül választotta, 
idézte elő nálunk a vörös uralmat**
Vasárnap délben 30 tagú kOldéttség Jelent meg Berza- 
vlczy Albert lakásén s öt szeretetérfil és ragaszkodá
sáról biztosította - Bsrzevlczy valaszbeszédéhen ki
jelentette, hogy nem akar Irodalmi harcot, do ha kei! 

állja azt
saságban Ady-tllcws beszédet tar
tott.

A küldöttséget Fercnczy Zoltán 
az Egyetemi Könyvtár igazgatója 
vezette.

Berzeviczy Albert dolgozószobá
jában fogadta a küldöttség tagjait, 
akiknek megbízásából

Fercnczy Zoltán mondott beszé
det és nyújtotta át ast az üd
vözlő nyilatkozatot, amelyet c 

megjelentek aláírtak.
— Azért gyűjtünk ml egybe cs 

kereoiük fel Nogyméllóságodat — 

nek tett előzetes jelentése alapjáig 
amelyhez a főkapitány hozzájárd- 
lást is kapott,

a budapesti rendőrség Ü088 
pengőt, azaz hatvankét és fél
millió korona jutalmat tfiz ki 

a nyomravezetőnek.

A rendőrség azt reméli, hogy a 
jutalomdíj felkelt majd a közönség 
széles rétegének az érdeklődését aí 
ügy iránt és ee egymagában sok re
ménnyel kecsegtet a nyomozás si
kerét illetően. Sok munka is lesz 
ezzel, h’szen olyan sok jóhiszemű, 
de alaptalan bejelentés is fog tör
ténni, amelynek a leuyomozása fá
radtságos és nehéz munkát fog je
lenteni.

mondotta Ferenczy Zoltán — hogy 
megadjuk azt az elégtételt, amelyet 
érzünk. Nyilatkozatot készítettünk, 
amelyet

tfibb mint 38 tudományos tár
saság képviselője írt alá.

Ezen társaság nevében, mely sze
rénységemet bízta meg _ e szavak 
tolmácsolásával, kérem Nagyméltó- 
Ságodat, hogy fogadja el nyilat
kozatunkat, mint biztosítékát an
nak, hogy tisztelettel és szeretettel, 
törhetetlenül ragaszkodunk ahhoz 
a nemzeti irányhoz, melyet Nagy- 
méltóságod képvisel. (Éljenzés.)

Berzeviczy Albert mondott ez
után válaszbeszéclet.

— Tisztelt Küldöttség! Mélyen 
tisztelt Barátaim! Válaszom az el
hangzott beszédre csak egy lőhet: 
a legmelegebb hálaérzet. A Ki* 
falud? Társaságban turtott beszé
dem alkalmából engenjet ért táma
dással

foglalkozni nem akarok.
(Helyeslés), mert annak hangja 
mélyen alatta van annak a szín
vonalnak, amelyen irodalmi polé
miát folytathatnék.
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— HnUötteu beszélni arról, hogy | 
'A’4 o pofiflfco? bevtesttlk az /rorfa- 
htr.ba. Ez a valóságnak iieill féle!'fomba, Ez a. valósúgtak nem fold 
ixing. Buazédom ófclúa oz volt» hogy 
Ady Endrét tÍBítsn irodalmi bírá
lat alá helyesre,

különvált mám aH»H ti politikai 
tőrakvéaaktŐt mely őt akarata 
• llcnére cégérré vákNztottn a 
amely politika végeredményben 
n vörőa uralmat Idézte elő ha

zánkban.
Wlrcórtonek engoiuot azok, akik 
unt hiszik, hegy uz én bftthtódem u 
harcot H’zolgálju. J kicgyewlitfiaest 
nkarlam elérni beszédemmel, som 
irrilfj a harcot. Abban a táborban, 
amely szemközt áll velünk

rendkívül értékes ('gyének Fog- 
i«Inak helyek akikkel szerei- 
uuuk együttműködni, csak ne 
kivonják a«t» hogy mi megta
gadjuk hagyományainkat s n

kofOitüt kapott. A „Nép* című lap te 
nagyobb Ü-saMgeket kúpot t. Ucnárd 
kgosUni kuzéhez például hatahnna ősz- 
lég került, ttcon a olmcn, hogy

A Nép nem tudja kllUetnl v 
munkatársait.

— A viwúlát során fülsziuro kerül-, 
tek különböző nyugták, amelyeknek alá- 
irásairúl kiöorüit, hogy hamis növök.

Tizenkét olyan nyugtét találtunk, 
amelyek különböző aláírásokat tar- 
talmamak. de aiindenik azonos 

I kéztől származik.
*•- Még néhány jellemző adat:

. — Az ÉME-uek 5a- lW millió ka- 
I »n n Imént?* kSIcgönt adott a 
- PSzKWt. Ért ft pénzt,

lőtt koronában érek 
vissza.

Megtörtént, az ie, hogy
RtSxKHt e SÖrhtte 
ÉME-nek épftkeeéeeket . ....... .........
krt az ÉME elfelejtett megfizetni.
— Általában, rengeteg kapcsolat volt 

a BSzKBt. Í3 az ÉME között. Például
a BSsKBt vásárolt szenet az ÉME- 
nek, amely nemcsak a szén árát 
nem firette meg, hanem még a 
vasúti költséget is a B&zKBt. fizette.
— Rengeteg ilyen edatot tartalmaz 

még előadói jelentésem. A konklúzió:
— Ezek miatt drága a villamosvitel- 

dij évek óta...
-------

EWséáesíKR a kfizblztansátl 
szervek egyenruhául

Az ell«nőrz-í-bítottsóg jelenő se. amely 
hiteles adutok óh okmányok alapján 
mond Ítél-fel » liSjKfít, kuri-.üagu'zd:il- 
kódúba fö’ölt, a jövő héten kerül n fő
város kózlckedtaJ bizottsága elé.

A Hétfői h'apló munkatárna vasárnap 
ih'telőtt teliiprv.síw Láng Lajos biaottaiigi 
tagot, az üi'mmllonöiző blíOflság elő
adóját, aki o vizsgálat lefolytatásáról ta 
eredményéről sr.óiá jelentést készítette.

nr. Iáin ff Lajos
a következőket mondotta u Hétfői 
Vnplónokt

— A jolentffl, amelyet óz eltcnŐmŐ- 
bizottságban megejtett szavazta ered-1 
ményo többségi véletnéuDyé emelt, a I 
’öhb.i között ezeket állapította meg: A ! 
Br ’KRf, kumisnrn! fiz egén igazgató-1 
«íg*>t bedolgiltók « végrehajtó bízott-1 
tugbíi, anü azt jelenti, hogy

Ünmaguknuk nxavazták meg a tan
tiéin eket.

lJ'»gy ezek a tautténiek milyen honnbi
lis Omegát tettek ki, a legjellemzőbb 
bizonyíték a vizsgálat eredményének az 
a része, amely szerint

t BSzKRf. tantlém-adóbun többet 
Űzetett* mint társulati egyenes, 

adóban,
ttini art jelenti, bogi’

< tantiéinek ószege nagyobb volt 
mlut a kimutatott nyereség.

- Kiderült továbbá többek között az J 
ta» hogy a fetádiinn. amely akkoriban 
végnapjait élte, egy Ízben százmillió i 

ixzonjjaton déhitán Morlnovteh Jenő | 
h ndörl’ökapilány hivatalában kerületi 
íőkupitányi értekialul volt. Az orsuu,' 
k<i illeti rendőrfőkapitányai tartottak 
nicgta-azéltat a bolÜgymlniHztérlnin egyik 
kéeKÜlfl közblztomulgl k’n’ésekkel fog- 
hilkote terveiméről.

Mint megblAató forrásból értesül- 
1 :iuk, arról volt S7Ő, hogy az Öjsrea köz- 
blzteuságl szervek, mlut eleöeorbau a 

:2tlŐr«.&g, a rután az úgynevezett rend- 
‘írmrtalék, folyamőrség rásróre egy új, 
közte egyenruhát kéwitenek, amely el-

keresi

B ANÁNBEHOZATAL

a Második nászójszaka után 

Harmadik nászéjszaka 
pehelypaplan. Gyártja: Sándor M. Ferenc 
Kamermayer Károly u, 1. (&ö^>.VAro«h^.ópúi6i

NYUGATIN Dl AíBÁNÁN i 
A LEGJOBBTÁPLÁLÉK J

neiazeíí estuiéf.
Mi u béke híré! de lía
trtil a bttcet — amájet üéas tol 
idéztünk .16 — állatti fótiak. lel
jen erdnunel fogoih .sóidéin! ezt az 
Manót . bízom unnak .ikerében, 
mert olyan férfiakat látok maiam 
mellett, mint akik ma szeróny la
komat megti»»io!tók. Foffodj.-ik 
araim isn.-tolteit lagszivélyescbb 

| kftazónelnyllváni táaomu t.
Ugyanakkor, uiplkor a hivatatoe 

mágyar irodalom képviselői teatü- 
letlíeg ronultílk fe! ák Akadémia 
dlfiSkéhex, n Vajda Jánou Tö nauág 
a Film Klubban ülést tartott, ame
lyen Horoas Mihdli) vlsezauliisá. 
tolt" ncrtevioiu Albertjuk Adu i's 
nr tl.í iwqyat irodalom elleni Mma- 
dósát.

A Táism^ág tiszteletbeli tagjaivá 
választotta Boron Mihályi, Pdeetor 
Árpádot, Piln/töKll Andort ás Ru- 
binui Mózes di-.-t.

ABBzKÁA uz éMtaii wen építkezett a Sör- 
ftnz uccdöon, szenet vúsórolt és kölcsönöket níotl, - 

mondja as altendrxő-bisottság eSSadája

Utcában 4z 
végzett, ami

fősorban kidomborítja ezen szervezetek 
közös, közbiztonsági jellegéi, mtaodaoi- 
ban a réginél kifejezőbb magyar viselet 
lesz.

Arról Is vita folyt, hogy a rendőriül- 
iigyolői kar rangjelzéseit meg kel! má
sítani é« oóleztrübb. kifejezőbb

üj rangebujt mézeket kell alkalmazni. 
Jelenleg ugyanig a legényaégbeli állo
mányban lévő legmagasabb rang neve; 
felügyelohelyettea, viszont a tisztikarból 
felügyelőnek hívjak az egy aranycsilla. 
go«, eőt két aronyeeillagos rendőrkarhu- 
talmi tisztet.

Elhatározták ezenkívül, hogy a detek
tív testületben

fel figyelői rangot 
enmlnl (.vak aa kaphat, aki erre célra 
rlakitott tnnfolyainot sikerrel elvégezte.

I

A ruíírséj vízsíílötot indíiott oz Autót®! 
vUEuit MyM amely a meteuMnól 
Aarmintnyoit Mval tMöet tolult Ozumlien 

A bérkocsisok ■ fővárosnál belolentést tettek
A tendnrsóg kízlekodósi ügyosz

tályán Krizsanete Kálmán kapi
tány fcltüuéBt költő ügyben folytat 
vizsgálatot. A BórkOcfti. Ipartársu-* 
lat vezotosógo néhány nappal ez
előtt iúegjclent »t rondorségen és 
bojelentetu*. hogy ;iz Antótaxi vál
lalat körül

szabályUlanaágok fordultuk elő.
A hatóság ugyanis az Autótaxi rá
szóró 395 autó járatását engedé
lyezte, a bérkocrások azonban azt 
állítják, hogy a vállalat 433 autót 
szeneit fel texamérŐvel, tehát

a megengedettnél harmincnyolc
cal többet.

A bejelentés után Krlzsaneci ka
pitány magához kérette és kikéi;- 
deate ez ügyre vonatkozólag

Haltenberger Samut, az Autó- 
taxi veaérigaagatóját, 

oki nem tudott azonnal pontos ftel-1 is vizsgálatot Indított

Milliárdos kártérítési per 
egy magyar orvos szabadalma körül, 
amellyel Woronoff operáció nélkül is 

lehetséges a megfiatalodás
faiján flórba kivonata, mint cno<ia«xcr

Centik berlini professzor gyermek- 
gyógyászati klinikáján a joghurt, kaflr 

i uz úgynevezett japángomba vitamin 
tartalmának összohasoulitá^a közben egy 
Antal magyar orvos: dr. Vezér Frigyes 
érdekes eredményre jutott MegállapL • 
totta, hogy h népszerű japáagomba Ö- I 
őr D-vita m int tartabna^, A fiatal ma
gyar orvosnak évek fáradtságos mun
kája után sikerült egy speciális sajtoló
gépet szerkesztenie, amellyel a iapőM- 
gomba vitamintartalma kivonható. Az 
így nyert anyaggal állatokon kíi’óriete- 
ket végeztek és meglepő eredményeket 
tapasztaltak. A Vezér dr. által k’aajtolt 
anyag ugyanis növényi hormont visz a. 
szerc-e-ctbe és éppen úgy, mint a S!e> 
yach és Voror.off professlorok által 
eredményesen kipróbált állati hormon, 

fiatalító hatással bír.
Ez az eredmény óriási horderejű, mert 
a növényi hormon sokkal áVandóbb, 
mint az állati ég az az előnye van, hogy 
Injekció útján brfcc’kondezhotő a vérbe 
ta így

a súlyos tl'oro'iioff operációk fetee- 
legesekké váltali.

Vezér Frigyes dr. Berlinből Budapwwt- 
re jött és felfedezését az orvosi fakultás 
laboratőriümátfan is _ ’ ...........
ahol nagy feltűnést keltett. Az anyagon 
a feltaláló most végzi at> utolsó elnil- 
tá.'Jvkat éa azt&a

emberen h kipróbálják.
Hu a kísérletek — épúgy, mint az álla
tokon — beválnak, akkor ez az emberi
ségre forradalmaittóan fog hatni.

Vezér Frigyte dr. találmányát tenné- 
szeteseu véd jegyeztette

Közben a japángomba nagyon nép
szerű lett és a budapesti gyógyizertá-

megvizsgálták!.

fiGnyfia és elöszo&abűloraK 
iucdüra kMtoIb'ki, — án&c-tő r.agy raktára. 

Budapest, Thököly üt 17. sz. 
Pznlld Arsk'. 

világosítóit adni a bejelentés ala
posságáról és kijelentette, hogy vé
leménye szerint valószínűleg estiig 
a megengedeti, úff y nevezőt t

túr la lék taxikról van sró.
A reudői-séí’ ezzel üoui látta bvlejo- 
zcttuek a dolgot, hanem vizsgálatot 
indított. Elsősorban is a taxaméró 
céljából igyekeznek adatokat G2». 
rezni az figyrőL Magyarországon 
ugyanis csak egy gyár készíti a 
taxiórákat és most a gyár könyvei
ből fogják megállapítani, hogy

milyen módon került a váll®, 
lathoz a hermincayclc autóra 
szükséges taxamérő készülék

A bérkocsisok egyébként bejelen
tették az esetet a városházán Lúb- 
incyer Jenő tanácsnoknál is, ágy, 
hogy a rendőrséggel párhuzamosan 
a .'óváros közlekedési Ügyosztálya 

rak egy része Vezér-félő iapdugomba 
címűn i’orgalombahozta, a még teljesen 
ol s<un készült vitaminpreparátumok 
Azorvo3 a gyógyszertárak ozon óljá
ra •■iban sraabadalombitorlást látott és 
öt gyógyszertár ellen egy milliárd ko
rona erejéig kártérítési pert indított. A 
per kimenetelű elé nagy érdoklődéesel 
tekintenek.

Letortűztn taliesíuesze- 
tfelmeslMotfosztoMtó 

és BeMMM
Au utóbbi időben, sűrd egymániKaC- 

történnek a fővárosban nagyarányú b*> 
törések és klrakatíosstogatdsok. Leg
utóbb a Rákóczi út 64-es számú házbau 
Kertész Antal clpókerwkedő kirakatát 
nyitották fel ta fosztották ki.

elfogtak egy fiatalembert, 
oki gyónna eredőt!} fehér- éa ruhaneműt 
kínált eladásra. Mivel nem tudta magát 
kellőképpen igazolni, előállították a fő
kapitányságra. ahol megállapították, 
hogy Menő vita Olivér züllött mu aUfu> 
sál azonos, aki a r«gen keresett botörő- 
társaság tagja. Menovita beismerte, 
hogy társaival sorozatos betöréseket kÖ 
vetett e! és a lopott holmik lognngyobb 
részét egy

Teleki téti űrgazdájuícMil, 
’Diá&tészét pedig a piacén árusították e?.

Vallomása alapján e detektívek még 
a vasárnap délelőtti órákban

Ősszeetcdftk a társaság többi tag
jait is,

uóvswint: Óhajét Vilmos, tsd-^-w
Ernő ős Waldtnülld*r B61a ' fogle’kócáö- 
nélküli rovottmultú csavargókat, akik 
hasonló bűnoselnknaények miatt már 
többször voltak büntetve. Kihallgattunk 
alkalmával tizenegyreadbéU betörést óa 
Mrakatfoüstogattat taaionek be,

BUTflR 1“• k k gsraudával 
rSssietra — késtpónxároan 
Corvin Bútorcsarnok, Dohány ucca 89. a«.

BP.7ELEFOH? 882-85
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Borzalmas autószerencsétlenség 
a külső Kerepesi úton

Egy túraautó ösuzeütközSit a mur.tök autójává, 
és az utasok közül ketten ólatveszéEyesen megsérültek

Rendkívül súlyos kimenetelű 
autószerencsétlenség 

történt vasárnap délután a külső Kere
pesi úton, melynek két áldoznia czidő- 
{j/vrlnt

I

be a keleti pályaudvarra a bécsi 
gyors, amott szombaton este 11 
órakor indult el a bécsi Osfbahn- 

| bofról, hogy utolsó útjára'vlgyo vl 
a túrautóból és közben a mentőautó is Grosavescu Trijúnf, u tragikus 
megsérült. I get ért operaénekest

A rémen segélykiúltásokrn pillanatok • . . t. .blatt hatiíhiui. embértömeg gyűlt össze’ ,A homu szerelvény 
a szerencsétlenség színhelyén. A meg- gönjaüan Ogy egyszerű 
sérült mentőautó orvosai, akiknek sem- bérkocsiban helyeztek 
mi lmjuk nem történt, azonnal első te- vescu koporsóját. A kocsi ajtajára

• keresztet 
rajzoltak,

csupán ez jelzi, hogy a vagonban 
halottat szállítanak.

A pályaudvaron csakhamar el
terjedt a híre annak, hogy Grosa- 
vescu koporsója az állomáson van. 
Vasutasok és a közönség min sietet t 
a halottaskocsihoz, amelyet

megillctödvc állt körül.

gélybcn részesítették a szerenc-étionróg I . ... . ...
áldozatait. Báthory István ügyvódcsak Metálal nagy fther
kisebb zúzódásokat szenvedett, ellenben 
fia. ifjabb Báthory István és iskolatár
sa, Snictáu György

rendkívül súlyos állapotban, eszmé
letlenül hevertek a kövezeten.

Nyomban beszállították a két fiatal
embert a Rókus kórházba, ahol az orvo
sok megállapították, hogy

mindketten koponyaalap! törést 
és agyrázkódást szenvedtek.

Báthory dr. fiút még az esto átszáll ik
tatta a Pajor szanatóriumba. A két 
fiatalember állapota oly súlyos, hogy . 
az orvosok

felépülésükben nem bíznak,
A rendőrség a szerencsét’onség ügyé

ben megindította a vizsgálatot. s ennek 
során megállapította, hogy a katasztró
fáért a gyorsan hajtó Takács Jáuos 

sofőrt terheli a felelősség.
Takács Jánost az este folyamán a fóka-. 
pitánj’ságon őrizetbe helyezték.

b«lc-

a halállal vivődik.
A kora délutáni órákban a külső Ke

repesi úton robogott a mentők egyik 
betegszállító autója, amely mögött nagy 
seuességgcl közeledőit egy hatalmas túra
kocsi. A hathengeres luxnsantomobil- 
ban dr. Báthory István, Pozsonyi út 4. 
.szám alatt lakó ügyvéd ült ta éve.-, fiá
val, ifjabb Báthory Istvánnal és unnak 
barátjával, Síttefdn György gyei, akik 
mindketten reáliskolai tanulók.

Báthoryék autóját takács János 23 
éves soffőr vehette, aki meg akarta 
előzni a mentők automobilját, s őzért 
még nagyobb sebességet kapcsolt bo és 
sikerült is a mentőautó elé korülnie. A 
két autó azonban rendkívül közöl robo
gott egymáshoz és Takács János: az 
előzésnél oly rosszul vette a fordulói, 
hogy a hirtelen kanyarodásnál a túra
kocsi pnonmatikja elszakadt, az autó 
tengelye ketté tört s a kocsi félrcbilient. 
Mindez másodpercek alatt tört-nt s a 
közelség miatt a mentőautó soffőrjének 
ideje sem volt az autó lefékezésére, úgy
hogy’ a szerencsétlenül járt

túrakocsiba a mentő-autó
rohr.nt.

A Leves összeütközés
a beunülőket magas ívben kivitette

Az erKöIcsrendelet vasárnapi 
premierje renderi feljelentés 

nélhüi zajlott le
A rendőrség végig raztiázza a táncisKoJálíat

mindenki, hogy bizonyosan előfordul 
néhány kihágás. A premléi* unpju 
azonban várako-áson felül csöndben 
múlt ol. Vasárnap ugyanis az őrswmok

egyetlen esetben som tettek felje
lentést aszlaltbetyúrok ellen.

A rendeletnek az uccuval kapcsolatos 
részén kívül tenrószeteseu foglalkoztatja 
u közönséget a művészeti ellenőrzés, fő
ként pedig a tánc kérdése. A belügyiül- 
nkszter -ugyanis úgy intézkedik, hogy

nemcsak a közerkölcsbc, hanem a 
jólzlésbe ütköző tánc is tilos.

Sápitir Imre, a Magyaroi*>fcági Táncta
nárok Egyes ül ötének elnöke szerint a 
mai táncok, így például

a charlestoii
figurái erkölcsi S7x>mpontból nem eshet
nek kifogás alá, hisze-n olyan u termé
szetük. hogy a táuco-j nem tartja magá
hoz közel a táncosnőt, az eredeti néger 
charlestonnál pedig nem is fogják egy
más kezét. A rendőrség természetesen a 
rendelet szerint ellenőrzi a táncokat is. 
Klsősorbrm a mdatófira és a tú. eisko-1 detekUvosoportja fíak S'ánrlor dc- 

ki.av e?r V T?.-íhhC'uíT tektfvföfelügyelő vezetésével, a 
wtök^n Xl’t.'mVazonban majd belügymlnlsztériuni , közbiztonsági 
s^-atos, msn'cpctéTs^n r™- osztályának utasítására ismét meg-
detn^k. ' kezdte a fővárosi zugJíajL-tyíiklubok

A belügyminiszter erkölcsvédelmi ren- 
dclcto a kihirdetést követő nyolcadik 
napon: vasárnap életbe is lépett. A 
rondőrsőgro nagy feladatot hárított a 
rendeletben foglalt kihágások ellenőrzé
se. ami emellett különös tapintatosságot 
is igényel, mert á rendeletben sok'olyan 
természetű kihágásról van sző, amilye
nekben eddig még nem intézkedett a 
rendőrség.

A yendőrfőparancsnókság és n főka- 
pitányfág szombaton beható crtcJczést 
tartott airól, hogy milyen. módon értel
mezzék a renddetet. Az értekezlet után 
a főkapitányság parancsban -utasította 
n rendőri testvet tagjait, hogy a véde
lemért hozzáfcrduló nőknek a legna
gyobb készséggel álljanak rendelkezésé
re, azonkívül szigorúan figyeljék az ue- 
t-át, nyilvános helyeket, valamint a ki
rakatokat. és n rendelt tbc ütköző észre
vételekről tegyenek feljelentést. A pa
rancs tájékoz tatásul közli, hogy

tilos a kirakatokban elhelyezni 
olyan sajtóterméket vagy tárgyat, 
ami a jólzlést sért!, vagy ami a 

nemi élettel van összefüggésben.
így például a drogériák kirakatában Is 
csak olyan tárgyakat, szabad elhelyezni, 
nmolyek . győgyeszközök. A parancs 

. rlnpján
kioktatták az őrszobák legénysé
gét. hogyan kell végrehajtani a 

rendeletét.
Vasárnap már az eddiginél gzigorubban 
ellenőrizték az őrszemek az ucca rend
jét, Éppen o vasárnapi nagyobb forga
lomra való tekintettel arra BZúmitott

Járni
®rőf Bethlen István

Magyeroi-azág

Mussolini
OlabzöreeAg

Paincaré
FranohorszAg 

polililrai vozTre,

Árion
* fogtcTÖmok resíra. 

rertOHeníU Üdíti

A főkapitányság kártyáéi len őrző 
detcktívcsoportja /lak Sándor 

•’ tektívfőfelügyelő vezetésével,

tokkal gyorsabban tanul meg akienlko h .. 
•éffMC(ionU-)jlMó«<4bi«ta8ÍtJuk. Sok ■■■ <f>!kor(» gvcngo (Hont- 
ilk.itrt vézna gyerek elégtelen fojlikiősónek a hlÁnyoB v;<p.v 
'uvoldftla tApiÁlán az oki. Az életre i'n gyarapodásra (lenge! 

< i.'tlenül fontos vltemíroícat óh tápsrtknt legcól.wrübboa 
legkollemc-’t'bbcií úgy vihetjük n gyermek ezenrezotébo. ; 

.jJndcn étkezés utón 1-1 tAblAcske vagy 4-5 tzc.n drng-
vitamínta^ssfí^t 

swpoKal. Csí>aMalosa.al>8U?.niol,’<’'JlmÁrnéMn.vh''l dteltfin' -n 
ja. ml«lb«ü:ik I A gystm.l. (cJIM... nrSI. |.aon meolnd.l, 
aúly. roh moa.n gyor.paalk, .re. kl«aln.«-dlk. Ki._!r b.> 
.51: a : .l.iar.m «a vld.ma.g, íl«.gv" •»!">• Mt.bb.n.

flRNEH vita - Intóp.r.r
Kapható mlndanOtf . rfobo. ."BO o,ngb.

Aki aam Iwiemk kérd.... m.g telfile .. c vt>«AL

Grosavescu koporsója 
vasárnap Budapestre érkezett

Vasárnap- reggel. félhétkor futott; Többen érdeklődtek '.aziránt, hogy 
I n l.-fildill r, n * >1 v *n „ m 1 1 • í * . 1. ■ z,Z >■ I I» . 11 ■ 1 . .

VC"

utolsó 
fekete 
el Grosa-

va- 
te-

a 
a

kik kísérik a tragikusan elhalt mű
vész koporsóját és megállapítottét', 
hogy' Grosavescu hozzátartozói: 
anyja, nővére, impresszáriója és 
barátai, akik u vonat két fülkéjé
ben utaznak.

A krei előtt egyre gyük a küzDíi- 
sésr. Eljöttek a budapesti ismerő
sök, a hajdani burátok, uéháuyan. 
akik Lúgosról szakadtak ide és 
egy-két operaénekes Dalnoki Vik
torral az élükön, hogy utoljára bú
csút vegyenek a nagy művésztől.

Féltizkor kitolatják a szerelvényt 
pályaudvarról és hozzácsatolják 

bukaresti gyorshoz.
Titf óra utón néhány perccel ki 

robog a vonat 
és viszi magával a halott művész, 
koporsóját haza...a hazai rögbe 
... Lúgosra ... végső , pihenőre...

Lovag Heimnitz-dr. Klein-Prelíop- 
Kertész kalandos útia a lovagi cím

től a főkapitányságig
A né^ynevű szélhámos Stödih nevét keresi a rendőrséf*

Ismeretes, hogy tegnap a rendőrség le
tartóztatott egy veszedelmes szélhámost, 
aki Kertész Aladár szállítási vállalko
zó néven Amerikából érkezett állitóla- 
gos küldemények vámja fejében húsz
millió koronát csalt ki hiszékeny embe
rektől. Kihallgatása során kijelentette, 
hogy nem Kertész a neve, hanem Prekop 
Józsefnek hívják, úgyhogy ezen a néven 
is tartóztatták le.

Vasárnap azután váratlan fordulat 
következett bo a két nevű szélhámos 
■ügyében. Jelentkezett a főkapitányságon 
egy fiatalember, igazolta, hogy Prckop 
József a neve, és elmondotta, hogy

a lapokban olvasott állítólagos le
tartóztatáséról

és non) tudja miként került forgalom
ba a neve. Cua-klmmar kiderült azután, 
hogy az ál-Ker tesznek

a Prekop név is álneve,
A valódi Prekop a szélhámosnak egy 
hirdetésére állásszerzés céljából bekül- 
előtte a bizonyítványait, amit az ál-Pre- 
kop megtartott és ezen a néven széllul- 
moskodoft tovább- Mo*t már felvezették 
collá jóból és újra kihallgatták Kertész- 
Prckopot, aló orra látezólag töredelme
sen beismerte, hogy valóban hamis uc-

vet hasznúit <ée kijelentette, liogy a va
lódi neve

dr. Klóin Károly
gyakorlatot folyta-és azelőtt ügyvédi 

lőtt Budapesten.
Alig lőtte meg 

megint ineglopotés 
őrséget.. Kihallgatták ugyanis a felesé
gül, aki személyi adiMatouk bemondásá
nál

újabb vallomását, 
elé állította a reud-

lovag Heimnltz Tzidorné
mondotta be. A rendőrtűjztviselo 

tárta férje eddigi három nevéről 
vallomását, az asszony azonban 

(«?.

ncvet
ojéjö
szóló ......... . ...........
kijelentette, hogy két esztendővel 
előtt vette el u férje és

ezen a néven kötött házasságot. >
Elmondotta, hogy neki iu feltűnt, houv 
az ura néha más nevel használt, kérde- 
zősködéséro térje azt válaszolta, hogy

üzleti érdekekből teszi ezt.
A rendőrségen most tovább folylatjídt 
a nyomozást a suknevü szélhámos ügyi
ben, mert valószínűnek tartják, hogy 
más neveken is követett el csalásokat e< 
igyekeznek felderíteni igazi uevet « 
összeállítani pontos bünlajstromáí.

Hajnali kártyarazzia a Józsefvárosi 
Társas Kaszinóban és a Magyar 

Vadász- és Lövész-Klubban
l razziázúsát. A rendőrség napokon 
I keresztül csendben figyelte ct-.eknek 
i a működését és most ennek alapján 
Ijelentést tettek felettes hatóságuk 
ínak, hogy a játékszenvedély újab
ban sokkul fokozottabb mértékűi•«< 
dühöng- mint valaha. Elsősorban ;; 
kártyaklubok nlkalmazottai — 
rendszeri ti t kétes exisztenclájú, ro- 
vottinnltúnk — igyekeznek áldoza
taikat kiforgatni — majdnem min 

esetben szép eredménnyel, fts 
elharapódzott haza ni játék az 
a mimi prynkrabbmj jelentkező 
apró sikkasztásoknak is. 
detektívek vasárnap hajnalban 

meglepetésszerűen behatoltuk a Ba
ross ueca 59. szám alatt lévő József
városi 
bájába, 
talált 
zsetont 
tat fák

Társas Kaszinó kártynszo- 
ahol lefoglalták a tublón 

többmlIHó korona érték i 
és készpénzt, njajd igazul- 
n játékosokat. Ezután a 

rendőrség embord a Német uccu 
IS- szám alatti Magyar Vadász és 
Lövész Klubban tartottak razziát, 
ahol igazoltatás után lefoglalták a 
tollon talált rénzf.
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Vdpy XUbert u^tlatboM a HítW XavMnab 
a készülő új sajtótörvényről, 
amire „nincs szükség" és az 
esküdt bíráskodásról, amely 

„nem nekünk való"
Politikai ta ejslgtttó körökben egy- hez való ragaszkodás. Én a régihez 

'.ránt Z»rr írdeklödt. tiyllváno) meg ragaszkodom ugyan, de tonnésze- 
m> új gaftötörvtay Iránt, umelynek tér- orömmel üdvözölném az olyan

-ftmyds Bein igartartgyi <J- j8va,Iatot. amely o régin alapul, 
uí'l« haladást swígálja, a változott 

•dttti^ Éppw, árért ezúkrég^ek tar-,rlewByokhoz alkalmazko-
! dik. nz állami rendet hwtekony ah- 
* i

ó-Htnk. hogr us új rajttrtörróny űóróé- , 
.írói Vdrg Albert taronsúrró.sh.lrnt- , 
tw. orr.irc'yöl.bíl kónviwM TÓRmóniv ‘ 
‘Mwl rriefci&Ijünk.

VART ALBERT j
Í<A kcA’rltesó ónfelw, kljetantúat LIU) ft 
J fíétfól Naptá wnr.kn 'Arwi .lóit:

— Aí új wnjíótör'ény tervecetót 
'nőm ismerem ós így arról nem is 
nyllatkozhatorn. Egyóhkónt ón

w 1»14. évi XIV. iórcónyulltket. 
wöt.I ar. érvényben lévő .ajtó- 
térvényt nltaláiiossÓKhan jó »!• 

kntfmmk fartőm,
l*>u>Miu tt a törvény h<w<nnl évek 
Ilonkájának é» uaíajínas vitáknak 
«.» eredménye, amely gróf Tisza lat- 
!.ván rnlniKsterelnöksóavi é« Balogh j 
ídenő igauwaűgytninitiitersége alatt 
b» béke bohiog éveiben kóssiilt. Ez 
!• törvény fonfurtja a aajtósanbad- 
hágnak ss 184H. úri eajtótörvényben 
befektetett elvét, klniondjR a tér- 
fjeejités ezabadaágó.t, szabályozna 
[annak korlétBlf, behor.za a helyre- 
Jlguzitási jogot és fentartjn e főin. 
Jtentos felelősség rendszerét.

Ez okból véleményein szerint 
á)UUnoM.gb«n sikerültnek te* 
klnfhetii ez a törvény, amely —• 
xajuo. — a közbejött háború és 
felfurdulás követkeatébeu jófor* 
min m. sínes kipróbálva, h!» 
szén ezen a területen magasabb 
'közérdekből kivételes törvények
kel és renjeletekkel kellett dol

goznunk.
[feivllog tehát én nem nagyon sxi- 
fvesen lótnám o törvény sutbadobá- 
hmt, bár kétségtelen, hogy e sajtó- 
Mörvénynek ebben n kevés gyakor
saiban, amelyre eddig alkalmunk 
[volt, hiányai mutatkoztak és 
amiatt ez o törvény kétségtelenül 

Ujevjtásra é« pótlásra ezorul.

'<k aajtóiermék terjeaztöjének 
bfintetöjogl felelőeségreTonisa, 
■ felelős ererkesztönek bizonyos 
esetekben hatékonyabb felelős* 
vége é« általiban ae állami é« 
társadalmi rendet vessdlyestető 
lapoknak iilölege, és végleges 
betilláM, valamint a aajtóelji- 
ráa egyawdsttéae érdekében 

kétaégtelenül indokoltnak Iát- 
beik megfelelő iörvényhorési 

Intézkedés.

AC» szoobaii novellárts utou is meg- 
tislnálbató és * ennek még az a» 
'•Jönye le meg lenne, hogy egyese- 
rííbbe.n volna megvolősitható, mint 
egy üj nagy aojtdtőredw# megalko
tása. Nem lehetetlen azonban, hogy 
aa új aajtótörvényterveret olyan 
alkotás lesz, amely a változott vi
szonyoknak jobban fog megfelelni, 
mint a régi. Ha az új sajtótörvény 
olyan haladást fog jelenteni a jog
alkotó. terén, amely közérdeket 
vrolgál, Indokolatlan lenne a régi-

Alkotott véleményét te a Icöveíkezökbaax 
— Nekem, mist szakembernek, 

amint általában — tndtomma! —

minden szakembernek az a véle
ménye ss eekfldtsrckről hogy 

az nem nekünk való.

Az Igazságszolgáltatás a legnehe
zebb feladat. Lehetetlen, hogy igen 
fontos kérdésekben nem szakembe
reknek legyen döntő szavuk. Ez 
nekem, mint, szakembernek régi 
meggyőződésem. Ez a meggyőződé
sem

kizárólag jogi indokokból

fakad. Más a pollilkunt. Erről 
azonban — mintán állítólag mint 

«« ____—____ _— képviselőnek hivatali kötelességem,
bari tudja megvédeni és így vég-1 hogy politizáljak — nem ngUatko- 
eredményben a nemzet szempont- , som. Politizálni nem igen szeret- 
jából nyereséget. jelentene. Ez a 
kérdés azonban — ismétlem — csak 
akkor fog elválni, ha nz új terve
zetet megismerjük,

Fdrp Albert ezntáti őrdóklődósünkro 
bmertet-ta

•e ssk g a tekékről

Rossz tanácsadóimmal nem érint
kezem
aki halálosan szerelmes egy olasz 

kapitány fiatal özvegyébe

írja Keglevich Pál gróf,

Reglevich Pál grófnak nővérével, Ilo
na grófnővel éw t«Sgxn*úvul, Fe
renc cnészűri és királyi kamarással a 
cimlúdi örökség körül folytatottharca- 
mlnt már iwmerctes tegnap í<ry teljo- 
lentésBel végződött,

A fel jelen tea a rendőrségről elindult 
ne ügyérArógre, « utei napig azonban, 
még iifT’i tortául az ügyben intéekedée.

Biruey Ferenc »•« teleeége twmogy- 
tfm lm iklőst birtokokon tarfór-

ködnek
t.á taak a lapokból ürtetfíilrtek a dolog-. 
tóL Február 29-án órkezfiok vissza Bu- 
depeatre és élkor ngj-x'Mjük utján vaió- 
jizlníile-g értotketoéabp lépnek Kcglavich 
Pál gróf jogi képviselőjével, <1-, 
Dezsővel.

Koglevlóh Pü gróf Grádóban 61 már 
frélöfflrtendeje. Annak! elején nővérével 
caffT ntóteruiázsa búza árúDak .megfelelő 
r<wzep'hpn állapodtok meg évi apanáze- 
kAnt. Eb ez öatÉzeg iíN* uégyfizázmillió 
kororiúűttk felel mag. Pál gróf azonban 
havi apanázsát már december óta nem 
knpta meg és igy valósággal nélkülözni 
kénytele® Grádóban, ahol

Seétrt Lajos magyar mérnök pen
ziójában lakik.

Tcnn6»zete<gton uzenban így le ezületjégp 
van pénzre é® kénytelen volt eli&AlogQsl- 
tanl drágakövekkel kirakott puekájut, 
amellyel szél oóllövő versenyen nyert 
Imjnokeágot. Ez a i&oruH helyzet kény- 
üzen tette úgy látszik u foljeleu-tós meg
tételére Keglevich Pál gróícrf, ennak 
ellenére, hogy nemi akarta a család ne
vét ilyen körülmények között szerepel
tetni a ns'ilvánosság előtt. A mostani 
feljctentéwt különben bornzu tárgj'alá'iok 
•lőzték mog. Kegieviob Pél gróf ttam- 
ragiben többoldalúra levelet irt nővéré
nek. A levélben elmondja, hogy báu 
semmi wükeérót uern látja annak, haj
landó gcwfnokwíg alá helyeztetni m- 
gát., azonban c?nk olyan módon, ht 6
a ír o 'q n n n u a u e ny xl i

Vebícdelütes & vakmerő sgélhá- 
tuoa fosztogatja napok óta hiszé
keny áldozatait, akiket, hamis bel
ügyminisztert okmányok segítségé
vel téveszt megás olyan terroriszti- 
kusan lép fel. viseaaélve a rendőrség 
i evével, hogy — a feljelentések 
s&arfet — már évidéig is svámow 
áldozatától wedte el jogtalanul <ta 
ilwtékte'enfil pénzét.

Saembaton hajnalban megjelent 
tt főkapifányUg köroonti ügyeletén 
dr. Kövér Soma Fáik Miksa uocai 
ügyvéd & beje’éntotto, hogy a dél- 
3tán! ódákban beceengetott frodájá-

nék, minthogy az e, véleményem, 
hogy szakember maradjon a szak- 
Májánál. Nekem pedig a jog a szak
mám és nem a politika. Majd ha 
azt te megtanulom, akkor esetleg 
a*z esküdt bíróság politikai részé
ről is nyilatkoahatom . , » 

eífffe-
ÁVíW

Meg-

mége- 
hogy 

Az 
tova-

maga kérheti a gonduoksúg alá helye* 
zést.

— Jf/as keton *e*i tótom
néfféí aii.riak, — írja nővérének — 
ktPtekazeh, róna'! lasdcsadöim nwl 
érinfkczeis, dű a rrwga kedvéért 
tcumi.

Irzzel a levéllel azonban nem sikerűit 
elejét venni n családi háborúskodásnak, 
amelynek hátterében romantikus szerro- 
lein rejtőzik. A gróf ugyanis grádói tar
tózkodása alatt magtenjerkedett egy 
olasz kapitány Görzbfcn lakó fiatal özve
gyével és

halálosan beleszeretett « ragyogó 
ezép, előkelő, fiate! úttecM&onyba,

aki viszonozta is a daliáé magyar arisz
tokrata érzelmeit. Keglevich gróf »MZj<f- 
xm ff itiden Mit íf'.cgfordult Gödben 
és már

tervbe is vették ar esküvőt, 
amelynek megtartásában azonban 
akadályozza őt az a körülmény, 
anyagi ügyei nincsenek rendezve, 
olasz hölgy ugyan is jómódú és a 
gies gondolkozátóu gróf nem akarja, 
hogy a házasság bármilyen tekintetben 
te rossz fényt vosjah reá.

Keglüvioh Pál gróf egészségét külön
ben súlyosan megviseltek aa utóbbi ese
mények izgultnál Beszéde® bizonyítók a 
ennek, hogy három hónappal ezelőtt só
gora és nővére kérórére az ő javukra 
biztosítani akarta életéi egymiiliárd ko
ronára, de

• Magyar Hollandi és av ElM Ma
gyar Általános az orvosi vizsgálat 

után nem vállalta a biztosítást,

így azután Keglcvloh Púi gróf, a bo
hém mágnás leromlott egésztcéggel, szö
kősen élve várja a grádói penzióban a 
családi háboiuskod.te végét,, auely a 
szabadságot és » romantikus érzőről mé
nek betol jiwodteét jelenti svámáiu.

I

belügyminiszteri okmányokat 
mutatott fel, inaád elmondotta, 
hogy ai államrendőrség nyug- 
díjegyesülete réesére gyűjt ado

mányokat.

Ab ügyvéd átvette a gyűjtő jvat, 
amelyen már körülbeltij nyolc-ite 
fővárosi Ümvéá szerepelt. jűteviif 
adományokkal és ómega is átadott 
a fiatalembernek néhány vnáttaer 
koronát. At összegről azonban 
ryugtdd kétt A ŰstHlembert láthu-

tóan
meglepte ez a nem várt fordu 

lat
ét amikor a> Ügyvéd óiból felriőH- 
tóttá.

gsmoaa eltávozott
az Irodából.

Alighogy a rendőrség megindí
totta a nyomoráét es Ügyben vasár
nap délelőtt

újabb tömeges feljelentés
érkezett a főkapitányságra, mely 
szerint az előző bejelentésben eze. 
replő fiatalember’ teljesen azonos

adományokat gyfljt különféle 
rendőri jóléti intézmények ré

szére
s tra valaki megtagadja az ado
mányt, rendőrségi összeköttetéseire 
hivatkozva fenyegető magatartást 
tanúsít.

A rendőrség a feljelentésekből 
megállapította, hogy az Ismeretlen 
szélhámos eddig körülbelül ölven- 
millió koronát csalt hl áldozataitól, 
A kapott személylefrás alapján 
nyomban széleskörű nyomozást In
dított és egyidejűleg felhívással 
fordult a közönséghez, amelyben 
közli, hogy rendőri Intézmények 
részére semmiwiníl adományt nc.m 
gyűjt és ha bárki jelentkezne ha
sonló ügyben, a szélhámost, aki a 
rendőrség nevével visszaél, adják 
át a legközelebbi rendőrnek.

arányaf
ír óa vojíxkU, .yjV
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Gaál Franci és Roboz Imre 
afférja a Nem nősülök 
vidéki előadásai miatt 

Koboz nőm engedi vidéken Játszani Szenes Béta 
vígjátékét, amivel turnézni akar Gaál Franciaké

A „Játék a kastélyban" szegedi | Gaal Franciska est annak

9 m ííiárdért megvásárolta és 7 
milliárdért átalakíttatja a főváros a

Wenckheinupalotát a közgyűlés 
hozzájárulása nélkül

’l

A .Játék a kastélyban" szegedi | Gaal Franciska est annak a 
atfériáhos hasonló ügy foglalkon-. rendje és módja szerint hejelet. 
tatta vasárnap a Vígszínház igaz- tette au Igazgatóságnak, de Roboa 
gatóságát, amely kijelentette, hogy igazgató nem adott játszási enge- 

\Trw» /’ímfi 'HpIví flnnl Pr«nAÍ«.VánnV várat-délyt Óaal Franciskának és várat
lanul arra az álláspontra helyez
kedett, hogyha vidéken főváros! 
művésznő játssza el a „Nem nő
sülök" főszerepét, akkor a Pestre 
felutazó vidékiek nem nézik meg 
ezt a darabot a Vi-színliázban. 
Gaal Franciska, aki részben a sinsr- 
ISdő vidéki szinbáxakou akart fel
léptével segíteni, a szerzőhöz for
dult, aki a Vígszínház Igazgatójá
val ellentétben, engedélyezni akarja 
a „Nem nősülök" vidéki előadásait.

Amint értesülünk Gaal Franci 
igazgatót tilalom ellenére is elindul

A főváros tanácsa a Fővárosi 
Könyvtár résiére 9 és fél milliárd
ért megvásárolta a Reviczky nccai 
Wenckheim-palotát és 290 millió 
hljján kifizette a, egész vételárat 
— noha

a vásárlásról eddig sem a köz
gyűlésnek, sem más jóváhagyó 

fórumnak nincs tudomása.
így került sor a Wenekheim- 

Ímióta vételére, amely 9 és fél mil- 
lároe áron, aránylag olcsón jutott

Kisebb változtatásokra, űtulakitá- 
tokra el voltak ugyan készülve, de 
most kiderült, hogy 
könyvtár céljaira való 
tétele végett

e palotát teljesen ál 
font

A középítési ügyosztály mérnökei 
azonnal kiszámították a költségv- 
ket, melyek végeredményben 570.00’) 
pengőt, azaz

a főváros birtokába. A palotában több mint 7 milliárdot tesznek 
azonban jelenleg nyolc család lakik : 
e an ig azok ki nem huroolkodnak, •

............... —-ja-— U1int ű palota

a? épület 
alkalmassá

Szenet Béla nősüibV című
vígjátékénak

vidéki előadását ueui engedé
lyezd

A Vigeiduháa most új darabra 
készül, amiből Gaal Franciska ki
maradt, A művésznő ügy kívánt 
wabad idejével rendelkezni, hogy

sorozatos vidéki előadásokra 
kötötte le magát

Szerződése értelmében március vé
gén Szegeden^ Péctett^ Debrecen^ 
ben, Mitkalcon, Győrött^ Székes- w . . _
fehérvárott kell játszania a „xVf?rrt . a turnéra és a bíróság szociális fel- 
nöaülök'* és a Jéaaxty fitV* főszere-1 fogására bízza, hogy- a vékásban 
peit amelyekben az idén olyan levő vidéki színházak jdtszhaíják-e 
nagy sikert aratott. I Szenes Béla kitűnő vig'játékdt.

A zsidó hitközség Izga’mas 
közgyűlése

Hevesi Simont vezető förabb vS vé!a»tott*k
A Pesti Izraelita hitközség vasárnap clrcndiUe é teavavdut, ami szinte toeg- 

délelőtt tartotta meg rendkívüli köz- lepctósszerüeu impozáns eredménnyel 
gyűlését, amelynek egyetlen tárgya a I végíödött. A szavazás során coakneiíj

■.........................................   kösfelkiáltátísal,

2t2 fíTHvazattal 8 ellenében, vert tő 
főrabbivá választották Hevesi Si

mont.

A mindvégig Izgalmas lefolyású köa- , «.v-. Mlll
gyűlés után bízottá: g ment Hevesi 8i- ( kelő banossuccaí bórhás. A botrány hő- el feleségétől, hogy fontos üzleti 
mon lakására, ahol Lederer Sándor és sei: a főTj, r fe’eeég ós a titokzatos ben 
Bródy Ernő dr. országgyűlési képviselő „harmadik** voltak. A zajos és hftnpros j 
üdvözölték a megválasztott vezető fő-. íncdensl, amely u feleség és férj kő
rabbit, síd meghatott szavakban móri- zött a fettlegességig fajult; a következő 
dott köszönetét. | események előzték meg:

kell ii'f-

a Könyvtár nem kezdheti meg az majdnem annyit, 
átköltözést. Gróf Wenekheim go- vételárn. A tanács legutóbbi íiló- 
ranelát vállalt arra, hogy májusig sén tárgyalta ezt a kérdést, de úgy 
a nyolo család számára lakásokat határozott, hogy saját fclclö-ségéro 
szerez s addigra a palotát teljesen!nem szavazza meg a 7 milliárdos 
kitiifti. Ennek a garanciának ellc-' átalakítási költségeket. Ellenben a

legközelebbi közgyűlés elé javas
latot terjeszt a tanács, melyben 
kéri, hogy a törvényhatósági bi
zottság járuljon hozzá, a már kifi
zetett palota megvásárlásához és> 
adjon engedélyt, hogy a szükség
hez mérten az épületet a Könyvtár 
céljára átalakítsák.

vesetó főrabbi választás volt. A közgytí- 
léet. nagyszabású agitáció éft a gyűlések 
uorozaia előzte meg, vasárnap pedig 
csaknem teljes számban felvonult a 
küldőt tség képvMőtestületo.

A közgyűlést Ledet cr Sándor elnök 
nyitotta meg és közö’.to a hitközség vá
lasztmányának és elöljáróságának ja
vaslatát, hogy dr Hevesi Simont ve
rető főrabbivá válasszák meg. Fel tette 
a. kérdést, hogy közfelkiáltással vagy 
titkos szavazással kívánják-e a válaszr 
fást megejteni, mire

óriás! vihar tört ki.
A ktewámu ellenzék mindenárou Bajon 
jeleneteket rögtönzött. Többen fej akar
tak szMalni, végül azonban majdnem 
egyhangú határozatta] amellett dön
töttek. hogy a választást közfelkiáltás" 
sál kívánják megejteni.

Ezután az ellenzék nevében Frankéi 
Gyula dr. szólalt fel és a statútumukra 
hivatkozva akarta binonyitani állás
pontja helyességét.

FJMtfíó Béla dr. nemzetgyűlési kép- 
vicelő válaszolt Fr&nkelnek. Lelkes sza
vakban fejtegette, hogy ebbe a te
rembe a hitközség köbeiébe nem szabad 
behatolnia a közéleti harc szellemének.

— A zsidóság már 1919-ben főrabbivá 
választotta Hevesi Simont aki

• bajok és a megpróbáltatások ne
héz évelbeu

beírta nevét a zsidóság történetébe — 
mondotta. Utána az ellenzék részéről 
Fefn Áron, majd Őriem Lipót szólaltak 
fel. Aa utóbbi azt hangoztatta, hogy el
ismeri Hevesi érdemeit, do nem szabad 
valakit olyan módon kitüntetni, hogy 
egy másik érdemes férfit megbántsunk. 
Majd azt a kijelentést tette, hogy !1lo- 
téke8 helyen állítólag art mondották, 
hogy

Ftevhcr Gyulát g felsőházi válasz
tások körül! eljárása miatt, meg kell 

rendszabályon!.

Ab elnök, a többség tiltakotdso hős
ben, etélycwH etesautaritoffQ est a 
kijelentért,

A következő szónok Vészi József volt 
Kifejtette, hogy Flsoher főrabbit, akit 
kiváló egyház! férfin és a hit/’ot terén 
sokat köszönhet neki a magyar zsid’.- 
•ág. nem fogja bántani és nem is bánt
hatja Heveid megválasztása.

— A zsidóság most súlyos Időket él — 
mondotta — Vezérlőt kelj a rabblság 
bán. Nekünk olyan vetfr kell,

•ki • harcban vérárán, mint 
Keplsztrán János.

nében tartotta vissza a főváros a 
vételárból a 200 milliót.

A Fővárosi Könyvtár Igazgató- 
tóga most helyszín! szemlét tartott 
a palotában és arra a megállapí
tásra jutott, hogy

a, épfilet nem fo'el meg az in
tézmény céljainak.

, u, ij'1, a c a. o -a c .o »<,» o -rr-o—

Egy mgyiierasliHii híjnál! Lolranya 
feltslgívil 

lakásának előszobájában
a ttokxatos „harmadik"

Parázs botrány azinbelys volt tegnapra Néháuy nappal ezelőtt F. tiy. t>u<?a- 
vorradó óle-akán egyik csöndes, elő-1 pesti börnagytómkedö azzal búiwűzo't 
lr<s’A kon oo'r'nnso I A laziéasAwve VrA- Al ^ol<ic/»£r/»ÍAl 'TtAcnr, Aó’lfr.e <Iv5a+4 ÜíJV.

dott körzönetet.

EGBSZSEG ÉS BOLDOGSÁG: 
mama és gyermeke a tisztaság üdítő érzetében, frisseséitől sugározva, ápolva 
és gondozva. Örömtelt egészség nevetve mutatja a ragyogó foggyöngyöke1*

A Kalodont fogkrém mindennapi használata a legbiztosabb módja, 
hogy fogaink épségét és szépségét megőrizzük,

«M a eolrtntporbnn állott Máig Is, aki 
a zsidázilg telken! papinként mind, nőtt, 
vH mit, akol wiMg ftim.dl teli.

Az elhangzott beszédek után az elnök I

zj4'~hnLxófojízr

T

Szekszárdin utezjk.
As asszony látszólag fcyauukvúá nél

kül fogadta férje bejelentését, do alig- 
hogy a férj eltávozott, a tolefóntr-s 
©letett, hogy bejelenti® férje elutazását 
— a fftogándctoktíciufk, S. Gy.-ivS U'jyau- 
is heteken keresztül Nyergen A’fiád 
magánkutató vaj figyeltette férjét is u. 
magánkntató flgyeléao úgy látszik nem 
folyt eredmény nélkül, mezt alighogy a 
bejelentés megtörtént

« detektív azonnal tudta, he! keli 
keresni a 8. Gy.-t.

Ahol kereste, meg is találta; agy elcuTf 
fiatalawcany Barobxacc/ji, Irkdtjá.t, Idő 
utazott a nagykeTű.skedő, ide vezették 
„hala óhatatlanul fontos üzleti ügyei.** 

Most, már — u megbízás érteltnébuii •— 
ín flagra n ti tettenérésről kellett

gondoskodnia a detektlvnek.
Ez azonban nem ment egésje^n eíiniín. 
Miután a magánnyomozó közölte őn-jgy. 
tógával, hová „utazott'* férje, elhatá
rozták, hogy éjféltájban oliátogutnak a 
Burossüceui lakásba. így la történt 
Hajnal félő járt az Idő, amikor megje
lent S. Gy.-né a detektív és ö. házmes
ter asszisztenciája mellett a lakás aj
taja előtt Hoeszú, Ideges csengetés utáu 
kinyillott aa előíróba fijiaja s az ajtó 
bún megjelent a t tokzatos „harmadik*", 
akit oly régen, oly elke eredotten ku
tatott 8. Gy.-né: egy barna, föltűnően 
csinos fintalBWbZony. De megjolcut pár 
pillanat malva — a férj ty.

Az eted rsoddlkortst és megdob- 
benőit csakhamar — csattané? 

ssemrehányás követte.
A ofotfr;.nŐ9 enomrolidvgdsoHaf a fétj 
hnpia és a félété ff adto. Pár píl’ana'. 
múlva

olyan rajos, hangos botrány támudt 
a ssokatlan éjszakai vizitből, hogy 
e házmester kétaégbeewetteu rohant 

rendőrért.
A ház lakói pedig ijedten szaladtak 

ki a folyosóra. Miro uzonbau u xcnfjőr 
megérkesntt, az egénj társatóg, amilyen 
gyorsan jött, olyan auorsan el Is tá
vozott.

Folytatás és befejezés:
válóper s budapestt király! törvény, 

izéken.
Ma tndítotfa meg c Mefég a fúrj 
ellen.
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HÍREK
RetiKQIöhet lopást aztán 
Jelentkezett afolvathogy 
a károsultat megzsarolja

Vasárnap letartóztatta n rendőrség 
firltwarzenberg Béla hivatalnokot, aki 
ex villiamcwon ndodörgölődzött, különösen 
idősebb hölgyekh#1 éa egy óvatlan pllla- 
uutban, lehetőleg közvetlen jegyváltás 
után ellopta a rotiküljttket.
A kárvallott a flörtttte* hatása alatt ál
lott még* amikor a csinos fiú mór el
tűnt ZaAkmAnyával. Később* mikor u 
ibölgy észrevett csalódottéin a lopást.

nem mert »*zóhil ezéffyeJiűrretbÖl.
Ugyanígy dolgozott a ezép flu a falu- 

házak előcsarnokaiban, mozik pénztári 
Wylaégeiban éa rnés bolyokon, ahol nők 
tönM‘g*^en ni cg fordulnak. Azonban nz 
e gyszerű rétik ül lopáonl nem elégedett 
meg. A rrtiktilbfV) levő pénzt megtar
totta magának, az ott lévő értéktárgya
kat is, de bizony egynémoly hölgy röti- 
küljébcn uián hasrnojlt.ható dolgokat Is 
lehetett, találni. Leveleket, amelyekből 
megállapítható a feltétlen dta&réotó. a 
férjtől való félelem, a fúrj elfoglaltsága 
alatti randevú.

A szép flu ezeket a leveleket áttauul- 
jnányOTtu, azután azok birtokában

megjelent a károsult hölgyeknél . 
iíh alkalmas időt kisrirootolva, megzsa
rolta őket.

Végül te rajtavesztett. Érv olyan 
hölgytől lopta el rctlküljót, aki óvatos 
barátnője Imrlcit hordozta magánál. 
Amikor a szépflu jelen tkozott nú’a és

őt Is meg akarta zna rolni,
laUzóteg belement a J'J-’kte és íacrgkér- 

kta'Tjo In, őt f< köreit rveába, ott In- 
Hk a burát, okitól p.'/nzt kér az ő gzú- 
anúva. A zsaroló retikültolvaj belébent a 
imnpdába, h kísérts vélt „áldozatát**, 
41 kinek ul«<í daixjii volt, hogy

reudőruek átadja u tlut.

I

— A Talbot-ügy bonyodalmai. Hetek 
óta izualninba tartja </j ország teljen, 
ftőigazdatági életet n Tolhat-fele szerző
dés hat) . Az angol érdekeltségnek « 

folylaloH tárgyalasa-iró’ 
ugyr7ólvún semmi, vagy alig valami 
■yoviiir hír került vsak a nyll'Cd-agesdff 
"lé, amely periig annál nagyobb érdeklő
déssel kiséri a TaUmt-itgy fejleményeit,, 
•minél ti!ok:.'atoxnbban óhajtják a- llhi- 
tékes fórumok annak egy>'s fázisait a 
"agy nyileduoSBdt/ cl.áréi. .1 lltok- 
tjabösitdo leplébe burkolwfxdo wdh'-wdr 
vlji tulályfftávokra adott alkalmat, amely 
f/yanwdM:’t\i falát tripol esetleg ott is, 
ahol csupán üdvös lercch itiéyvalővHd- ; 
Sár ól vari gzó. De ini som lil?onyltja Jók- i 
bon, hogy valami alapja can u. félelem
nek, mint az a: egyf/ékfiny hárfás‘.lány, 
amely pozifivum jellegével kerluii a kfív- 
tudatban. VlMnfHoxtvvdr-.rlé-, szénsetfíli- 
tusi konc, .'awti cillamositüs s -jnkswü 
tervek ás S'.fhnodatak wytL'i't, külföldi 
gépsedllUds, tulmagus lia.m'it, o.rthtffló
ién űrtől gumók., nrhe.1 tőik::, .lesi felt''- 
telek... és tri:nú<-tkn.'(lwk . .. fa núc.-'htr- 
:dnok, wu l.»cfc tápé tűs ajtókkal ■.irt 
bürök fülledt levegőjét. bi/jdl: <•? csitpdfí-, 
lis ellen pedig joggel Dllako. i.'i a kö-tá- 
lémény, amely ily hatalmas, na gyúrd- 
•ryu, az ország hátába, vérébe rágó „<i> 
Mrtil" okvet b n 'vdrt-m.fi sál okai bírni 
és felvilágosítást kér még oly Idában, 
hogy ha netán mégis rossz volna a terv, 
•alját útihassa a rdcrósfakolt m vg valóul • 
/ásnak. Jegyezzék wcg ;nagukt>,'l: acok, 
uklknck kezébe v<m Idécc civilük az ügy
nek mérlegelés'' és i.vrvt-'.l.fUvllctc, uitivs 
ai a dolog a világon, amelyttek a titka- 
lődzdtí használna és amnlyct i cm a nyíl- 
vdnossáff éltrfő nic'cg ír telne t^-g üdvöt 
valóságad.

„SlRAir 

volt ADMIRAL,
■1 alBkal6 Miftaség 

(Z6rakai6 tealye 

Budapest, Hospüt uccc 5.
Talafont ló»af t>4-4*.

Aláírták az angol-klnal 
egyezményt

Hankao, febraár 20.
O’Malley, brit meghatalmazott és 

Ceen, a kanton) kormány külügy- 
í minisztere tegnap aláírták a ban
kául angol koneestt^érél szóló 
ang-üí-kinai egyezményt,

Pf*Mng, február 19.
A legújabb jelentések megerősítik őzt 

a hirt, hogy az északi csapatok négy 
vereséget szenvedtek és visszavonulóban 
vannak. Az európai kaneeawsiás terüle
teken n<un volt rend ma var ás. A külföldi 
követcAgcken nem tartják aggasztónak 
w. helyzetet. Minden szükséges óvintéz- 
kd(\'st mrgtettok az európai negyedek 
védelmére.

b’anghai, február 20.
A kínai mur.káörzcrve’zet felszólította 

a katonai kormányáét és az angol csapa
tok parancsnokságát, hogy axwmnl ürít- 
Bók ki Sanghajt. Néhány irxáz sztrájkoló 
behatolt egy, u nemzetköú negyed ta- ,
rillctén lévő angol clgar.cttugyáihu és lek.

— Bródy ülés fül van a veszé
lyen. A tragikus körülmények kö
zött Párizsban öngyilkossá vált 
fiatal rajzolómüvész, Bródy Illés 
állapotában — mint éricMilünk — 
javulás állott be. Bródy, akinek 
állapota az öngyilkosság napján 
aggasztó volt, most már jobban van 

' és té/l van mindon veszélyen, Buda-
pestről Bródy testvérbátyja, Brőd# jelentik. Állandóan havazik
János vasárnap Párizsba utazott h ’ M------ _*z—'4----- ’ "
intézkedik, hogy Bródy Illést, oki 
gondos orvosi felügyeletre és ápo
lásra szorul, szanatóriumba szál
lítsák.

— Időjárás* A Meteorológiai In.
tűzet vasárnapi jelentése 
száras, kid art idő várható.

— Megkerült dr. Bíró Imre iigjvéd.
Szombaton megjelent a főkapitányság ’ s-ziilctésnapját.

tőségnek örvend, 
eredményes munkára tekinthet 
Kőzfazdnsági ó rá nmeit illetékes helyen 
is méltányol iák é« n fenli alkalombíl 
a k< rf'skedejmi tanácsosi címet kapta.

— Teaestély. Az Vt Irodalmi Társatág 
csto tuHotta zártkörű tea- 

< Bristol-szálló halijában. A 
beszédet Forró Pál irő tar-

szerint

eltünébi osztályún dr. Biró Jjnre iigy- í 
véd felesége és bejeintitt«. hvgr férje 
néhány nappal ezelőtt cltrtvosott KM- 
mán uccui lukásulrúl és a.'óla vem féri 
risszá, Anniik q gyanújának adott ki 
fejezést, bog?/ férjo esetleg Hintény 
viffij baleset áldozata lett. A fókapl- 
túnyság megindította n nyomózíHt mz I 
• Itlint Ügyvéd hollétének megúlUpitá- • 
sóra. Ma délelőtt eztán inoga Bírói 
hvrr dr. jib nt meg az eltűnési oratú- 
lyon. Elmondotta, <hogy sürgősen 
Gyömrőro kellett utaznitu és Tic-ai tudta 
erről feleségét idejekorán órtesitcnl. 
aggódó viszony 
tünőtfót.

— A rá kosi 
egy csavargót. 
38. szám blaiti

. Az
ezért jelentette ix1 el-

. J»dé*4nok ir,> sakndúhe- 
ff áe-szerl ífnlvtlftnitég és 

nuíUt. ” ,*4 ” 
•ibbra is heréinket Lywrfhrnw 

öblitj-ÜK í’M’bkoádőukct és frh•'mennih>

rahlópyilh.'emak néztek
Os’dí ,Tóu.-:el’, Bem uesu 
munkás vurárnan beje- 

leníetto a rcndOTtógcn, hogy íakúsAn 
uucg’száilt Cfe-y . gyanús vitelkodépü 
<‘gyóu, aki woiinta azosios u rákosi 
rablógyilkosai. A főkapitányság de* 
tektivjei az ejnénl előállították, ktde- 
rtill, hogy Vcr.ó Kálmán foglaikc.zás- 
uólküli csavargó, akinek Bcmaii kötő 
stnes a rab)/gyUkoíHÍighcZ. A tolonc- 
házba w/ánitották.1 ”

— Mcgl&móteltéir a 
Jő ♦ ó k o t. N agy szátn ti 
előtt ismé t olt ek mog 
dóban vasárnap este 
nép3-,xrüv6 vált (•.arcm.^el játékot. A 
küzdelem előtt a Fenaio Jór.scf intézet 
növendékei mutattuk be ti*éiás jovasjá- 
tókokut, majd gyermekek lovafraintatvú- 
nvui következtek, lhmtán következett a 
imgy látványocsrágnak Ijpillő jdntews 
lovasok felvcnulábo, majd megkezdő
dött a varouaa’il-Jálűk.

— LuKktlcldattMl leforrázta magát cj?y
hániméveg kislány. Császár Irt-o 8 óvni 
kisleány szükünel; pcefftrméboti lakásán ....
véteti(jnbígból lugl.űol(.lattal leforrázta ' Az ünui-r^á^*')! megjelent Xftehalowskl 
magát. A* mentők a szerencsét!ftn kis | lanpyel követ, továbbá dr. Brcycr Ist-

< rmokét o Hzaril litván-kórházba szál- vúu kuhuazmuiisztCTi ■ államtitkár, a 
HUrtták. ahol o lévőibe belohali. A , minryac kormány képviselő iében, <lr. 
nyomozás megindult annak megúlJapi- Zsombery István, uz Oivtágos Katolikus 
tásáru, hogy u ízCTonvsét-b'nsógért kit ; Kasövcáe'étf elnöke, valamint a budapesti 
terhel a felolőrsóg. ’ """" 1 — ■«—«• --

— Az tnftaeuiM tér,
ZÚHtit U ■**'
okos élőim ót) ír. elit

bet I/yroförnjes cinci.

jehbcze»» c a r (Missel* 
előkelő közönség 
a NmbsMí Lovur- 
» rövid idő alatt

MsllVaisnfino, a lagstihb lérli

megkísérelte az ott dolgozó inunkáso 
kát. munkahelyük elhagyására bírni. A 
gyár átmenetileg beBíÜntottö üzemét. A 
nemzetközi negyed területén lévő három 
legnagyobb kinal árabáo, amely több
ékor kínai munkást foglalkortatotL ezln- 
tón bezárt
Hanninchárom embert lefejeztek 

Sanghaiban.
Sanghal, február 20.

Ll-Pao-Csang, Sanghaj, véderőjé
nek parancsnoka szigorú rendele
tet bocsátott ki, amely szerint a 
kínai városrészekben lefejezik 
mindazokat az agitátorokat, akik a 
munkásság felbujtását kísérlik 
meg. Három agitátort már le in 
fejeztek és fejeiket a postahivatal 
épületére tűzték ki elrettentő pél
dául- Harminc embert különböző 
vétségek miatt uyibvdnosan lefejez-

— Nagy hidegek Amerikában.
New-Yorkból jelentik: A 
magva, l—-v -2"’ 
Államok nyugati 
részében volt, 
felé tolódik el. „ 
hullám előzi meg. amely már elérte 
New-Yorkot-. Itt már a hőmérséklet 
20 Celsius fokknl való csökkenéséi 

....................... és a 
iföld véliony jégréteggel van bo- 
ritva, amely erősen megnehezíti a 

i közlekedést. Már eddig is szám- 
1 tahin balesetet jelentettek. Az or- 
|szég belsejében is hatalmas hideg 
! uralkodik.

—- Schmoll Károly 75 éves. A SchtBoll- 
í pasfagyúrrxk megalapítói;?, oteenwerthi 
i HclimolJ Károly most ünnepelto 

A köztiszteletben 

_______ • A tornndo 
amely eddig az Egyesült 

és délnyugati 
lassanként nyugat 
A tornádót hideg-

í'5-ik 
_  álló 

iki ma la testi és lelki fris- 
több mint 40 éves 

vissza.

estélyei 
bevezető 
tót hu

— A népjóléti miniszteriuni legújabb 
jelentése «z Influenza-járványról. A 
(népjóléti whii-.-.utériu.m az influenzu- 
tacgbetegédé4X’krőí s *i spanyoljái’vÉ.ny- 
ről a következő jcierifébt adta ki: Az or- 
HT-ág különböző feAltteiről beérkezett 
jelentések eszrlnt kuostutálhatő, hogy az 
lufiufenzhjárvány evője és a megbetegc- 
cléaek azáma ctúikkonóben van. Miskol- 
cm), ahol az influenzajárvány s a sps. 
nyolmegbetegedéw a legnagyobb erővé) 
lépett fel, az u.1 betegek száma elenyé
szően csekély. BudaéeaMi a járvány, 
kórházakba az utóbbi két nap alatt ti- 
zeffJrét beteget suúllÜoitok be. Újabb Iki- 
ImIwAö nem tlrrtéid. A járvány idejére 
óh-'boléplcteí i óvinti^kedéupket az orszáT 
tcrületvu továbbra is l’enlartjúk.

— Szakiról jubilenin. Most ünnepelte, 
fennúljlétiáx.'uk harmincadik évfordulóját 
oz Általános Szeszipari Közlöny, ame
lyet OtUdfimger Gábor koreekcd'dmi ta
nácson, hz irmrrt Mzakiró alapított és 
bzerkeaztetl, A jubileum alkalmából a 

! szaklap szerkesztőjéhez számos gazda
sági és kereskedelmi tiTttHef intézett 
üdvözlő: IcvclcL

— Negycdszúsadoa pap) Jublltnnu. Va- 
súrnup tinnefxilték meg u budapesti len- 

1 gyei katolikus templomban P. Dunck 
V'mM negy/dszúzadu'; papi jübilcümát 

SülíS^' AbíaíEJ K<fotka Rzaniszló lengyel szwitről, jyhOfornWR oldatban __ i ,

lengyd kolónia tagjai teljes számban. 
Délután l’iyu-ficzyk'kanonok u Szent 
Iu’ván Társulatban előadást tartóit

4 este 
pedig a lengyel kolónia íinopcí vacso
rát adott u jubUÁne tiszteletére.

] Henny Parién, a legszehB asszony j

— Vasárnap sem került meg ut, cl- 
tilnt Tcnán*íky J<hs* Jenő. A JB1 no 
művészeti Főiskola ’ kistermében az m 
haton este tartott szerzői estnek várat
lan szenzációja törtánt. A dzevaő, Tcr- 
sánszky Jóxsi Je*ő Író feleségo bejelen
tette a köröuséffnek, hogy fcAc Hrt. le
nül eltűnt s a rendőrségen is bejelen
tette férje eltűnését. Tersánszky, akinek 
szombaton kellett volna kéthónnpi fog
házbüntetését xnogkezdcnio — a hozzá
tartozóktól kapott ’ információk sze
rint —, vosárnap seiu került fló s • 
rendőrség sem tudta eddig tartózkodási 
helyét felfedezni.

— Pasi! Hasa! EI»Ö Tukaréknénztár-Egy v- 
sülét Igazgatósága megállapított a az l'J?6. 
üzletév mérlegét, amely ,22’/á njiliiárd K 
tiai-ta nyereséggel zárul; 'a 26-lkl közgyű
lésnél; javasolni fogják, hogy a nyereségből 
3 miM.-rd K a tartah lapra, 2 milliárd K 
az egyesiét! nynügdfJmnprB, 1 milliárd K m 
tisztViHclók külön jutulmazásáru fordittas. 
&ék. Osztalék a tavalyi 100.000 K-val tómű
ben 125.000 K, vagyis 10 P. Az egyesület 
18,500.0**0 P alaptőkéjét 41.000 részvény klbo- 
ceátááávíil 16,000.000 P-ro emelik föl.A kibo
csátásra kerülő részvények 1:1 arányban u. 
régi részvényeseknek ajánltatnnt. A köny
vecskékre elhelyezett b'íétek 71 százalékkal 
.318 294,033 818.72 K-ról 5M.978,12<5^51^9 Kra, u 
folyószámlán elhelyezett, tőkék 57M11.6Í0.42H 
K-rol (jU8.£»49,80ii.:iH).M K-rn, az eihelyözeit 
ösbzes tőkék W9.TM,233.742.21 koronáról 
1.253.92í.433.141.8n K-raejnelkedtck. A váltó., 
tárca a tavalyihoz képest *62 452,985.077.63 
K-val emelkedett. A jelzálog- és közw5gi 
kölcsön-üzletben a törlesztése® kölcsönök 
171.260,525.873 K-ra rúgnak.

— A Magyar Országos KÖzixmit Talíurék- 
pénztár igazgatósága febrnár 19-én tartott, 
ülésében foglalkozott az elmúlt év üzleti 
eredményének megállapításával. A közgyű
lés elé terjesztendő mérlegben az intézet 
nyugdijtartalékának 1 milliárd koronával1. 
(Sfi.íMO pengővel) való előzetes dotálása és 
bőséges tartalékolások után 15.504,290.S&ö ko
rona (1,2403113.26 ptngő) tiszta nyereség ki
mutatását határozta el és Javasolni fogja, 
hogy az bité.’.et 4<) pengő névértékű új rész
vényeire osztalóknl darabonként 4.50 pengő. 
Vagyis összest n J1VÍ milliárd korona (OMl.MD 
pengő) fizettessék a tavalyi tiü milliárd ko
ronával (500.000 pengővel) szemben, 1 mil
liárd korona (80.000 pengő) a nyugdíjtart:.- 
lék további növciéaéfe fordíttnssék, 1 mil
liárd korona (80.600 pengő) u rciules tarta
lékba helyeztessék és végül, hogy az alkal
mazottak segélyezésére ,-.zónt nÍRp. melyre 
évközben Ml,264.000 korona (67 801.12 pengői 
■ferdítatott. 327.233.C0i) korona (2S.179.tM priigő) 
adományozásával 500 millió koronára (íO.Ofift 
pengöl-e) egészítte.-bék ki. A mérleg adata ,t 
az U25. ávj adatokkal összehasonlítva Jelen
tős emelkedés állapítható meg.

— A Belvárost Takarékpénztár Rt. igazga
tósága megállapította a folyó hó 36-xra cgy- 
t<-hIvett közgyűlés elé terjesztendő 1926. évi 
mérlegét. A mérleg 434,111.79 pengő, uzuk 
3.426.397.372 K tiszta nyereséggel zárul, moly- 
r.ek alapján nz igazgatóság, o/. W pengő név- 
érték)'*.'ii összevont rós*.vények n‘ón 4 pengő 
80 fillér (9.6 eráznlék) osztalék fizetését fogja 
javasold, ami u régi 10c-j k részvények 
után dara bőnk Int 2000 K osztaléknak felel 
meg az clé.Ő évi 2508 koronával szemben.

Nincs énnekem 
semmi bajom 

'Paltna 
van a sarkamon 

Vf§an járom a világot 
Nem

ismerek faradságot
Legszebb Legjobb Legolcsóbb

MP» MP«, P5P,..
Kárpltosiru, vas-, 
és rázbufiorg^ára

teinyssobv,előszoba- isitordbuto/uk, ernvók 
«> uir.k Mna.n ht.K.m.n kn^A v4k 

gichnirjAnos 
BUDAPEST. VII., ERZSÉBET KÖRIT 29.
Vi.ry kaalíBut «XX> K ell»u«*« #Mtí» uaidO,

íimloii kerékpár 

részletre X">"
Imii, Havi UnvMt^p

Uránia SzakAilek, RAk4ckV.»l 17.
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SZÍNHÁZ - MOZI
Nem szép fiúnak megyek 

Hollywoodba! — 
mondja Lukács Pál, akt ma megkapta filmszí
nészt szerződését és akinek március 9-cre jegye 

van az Aqultániára

Bácsi wrir&sfcörökben egyre Job
ban kölnortélják ári. e. hírt, hogy 
a Étfrpffaater a. közel jövőben eh 
rzerzédwtl

Darvas LWí
aki a most elbocsájfott Ida. Holland 
Hxerepkörét venné ét A beavatottak 
anttogAaún kívül semmi ponltivu* 
mot nem tudnak erről a szerződé®- 
röl, amelyet ha tényleg megköt
nek, úgy ez Darvas Lili teljes arrl- 
váltaágát jelentené az osztrák szín
padon.

Szinte titokban fcés'zil. mert alig hal- 
>usü KóBt György Laterna Magica elinti 
pantomiméről, aminek szerdán lesz a 
bemutatója a Várost Színházban, a pan
tomim ogyetíen ^terepe

Bécsi Blankáé
aki máefiíl óráig íwz szinen néma szere
pében. A kitűnő művésznő hosszas te- 
nnlraányorás után vállalkozott a mevö- 
ben nj rendkívül nebís szerep elját
szására.

Magyar! Imre, Fedúk Sári híres 
AntóniabeH cigányprímása hozta ‘ 
el ezt a levelezőlapot, amelyet Ró- í 
mából báró Mautícá Pálné, Vészi 
Margittól hozott. Ezt o levelezőla
pot büszkén én boldogan mutatta

Ma gyári Imre
akinek muzsikája még Rómában Is I 
megkönnyezi etett egy híres ma
gyar asszonyts íme a levelezőlap:

— Kedves Magyart!
Ma éjjel fél 11 órakor sikerült 

először elfognom a Maga muzsiká
ját és éppen abban a pillanatban 
nmlkor az én nótámra gyújtott, 
arra, hogy:

„Ha dttes r&tfdm rco
rolni,, f

Olyan gyönyörű és olyan várat
lan volt, hogy bizony elsírtam 
tóle magámat. Vagy egy órát hall- ■ 
arattam, — igazán nagy élvezet 
volt! Húzza, el egyszer nékem a 
másik nótámat is;

Édesanyám is colt nékcM, 
Keservesen tartott engem,"....

hátha meghallom azt Is! Isten 
megáldja!

Elhúzom k-gkörelobb háromszor 
fe a nótáját az aranyos Vészi mél
tóságának — mondja Magyari -- 
tirt, kacagott mar sokszor, aa en 
muzsikám mellett

A Vígszínház slágcrdarabja, t Voatffcjj 
Ilii, a 13Mk előadása után uj erőre ka
pott éa aj szereplőkkel megerősítve ha
lad aa

ötödik Jubileum felé 
„Vilma** szerepét vasárnap Zolc Emml 
vette út ős vitte teljes sikerre. A közön
ség sokat tapüolt a fiatal sziaűiznőnek. 
E héten halasztották csak el Fodor 
Leraló MDlszelő<udásá“-Tuik vígszínházt 
premierjét, de ebben a pillanatban tirin- 
ttí kirsdmitJKitatlan, hogy » bemutatót 
mároius vagy április eUjén tarthatják-e 
meg. természetesen a .Vem nősilldk és a 
NoesHi-y fh2-példátlan sikere mi itt.

Néhány héttel ezelőtt hlro járt annak,1 
hogy Lukács Pált elhódította a fiiul és 
Hollyvoodba szerződött. A hírek, ame
lyek a tényleges tárgyalások folyamán 
HKivárogtak ki, semmi pozitívumot nem 
mondtak, de uem is mondhattak, mert 
csak ogysnerü találgatások voltak. Va
sárnap délelőtt azonban

a mer lkai gyorsküldeményt fa ka
bin kapott

Lukács Pál, amely tényleg ŐL érre el- 
szaMtotta öt a magyar színpadi szót'?, 
aki pedig nem kis értéket jelent ennek 
a kultúrának,

•
A „legszebb magyar tzitte-jz', t.ki, 

úgy látszik, méftúsömöjlött a bonvtoani 
fizercpkörtől én a Vigszinház két újdon
ságában csak kis ka raktér-mer apet vál
lait, a mi fülünknek kissé furcsán 
hangzóan 'beszél őrről a ásorződésról, 
amikor bátran és Őszintén kimondja:

— Hlgyje el, pénzkérdés oi egész! 
Semmilyen kiiWniisobb embieiá nem sar
kalt, mikor aláírtam Lasky diro.-.tor- 
nak a szerződésemet* uuiit most u 
holiyvoodi PortfROWíl Picttiros Lasky 
Corporatlontól jóváhagyva és cyy 
hajójegy mellékletéoel megkaptam. A 
hajójegy a

március 9-én Induló Aquitania gő
zösre érvényes.

Az amerikai gyorsaságot a^onbau 
busó tjlgyorsnnk találtam ég még ma 
vissza kábelezte re egyhónapi, iegrosz- 
e*abb esetben ftétőril haladékért. Bomó- 
lem, kedvező lo«3 a válasz, mert ügyei- 
mw otyan gyorsan tern is tudom 
ILiuidálni.

A Noezty-íiu ozredeeónek atillája fe
szül rajta. Klóid t berizsporozta korán 
őszülő haját, hogy idősebbnek latazon'- 
jon. Sokat fogyott. Amerikai. Arca mar- 
bangább és élesebb vonala, mint, régen. 
Azt. mondja, hogy sokat sportol. A 
dzlnházaál az-t beszélik, hogy mindig 
szomorú. Hu a társalgóban ül, csak 
hallgat, figyel, 'rogy csak úgy tesz, 
mintha érdekelné ez, amit kollégái be- 
síéinek. Most is, mikor velem beszél, 
monoton hangon, indulaötólküliséggel, 
art bíszTCh hogy gondolatai máéból jár
nak. Meg is mondom-

— Nem! Csak semmi szerelem! £ 
világért sem. Nem vagyok én mondaiu- 
omlx’r. Én alapjában véve egy otthontilö 
„spisz** vagyok,

— De, kedves PAIomf!....
— Talún annyit, szabad Morfinak

mondanom! örtlladfc, ha magánügyem 
miatt nem, lehet aa Amerikába ki- 
menü cm,

— Rendben von. Hát beszéljünk Ame
rikáról! Milyen szerepkörre vállal
kozott?

— Nem szép fiúnak megyek H — ezt
iuéltírtaesék feltétlen megírni. — Szí
nésznek szerződtem. Két év előtt, mikor 
Latóy direktor Itt járt és látott a 
Potesnkir.bon, a Nagy Katalinban, mint 
Ezlnésct ismert meg és nem valami 
Valentina H-Őt vagy Illat. Képeim te 
különböző maszkokban ábrázolnak, me
lyek alapján motf elküldték a szerző
dést. Hogy jobban F.látómö.'szam, amit 
mondok: például szerződésem egyik
pontja, hogy bajuszt kell növesztenem,

— Anyagilag mennyire megfelelő c« a 
szerződés!

•— Képzelheti, hogy nem megyek In
gyen és on>Kiotóból. Elvégre, ón Itt is 
vagyok valaki! Nekem egy pasidét kell 
Itthagynom, -aminek bizony ár:, van. 
Viszont az is i'gní, hogy nagy munka 
lesz ott kint. Ingyen ott nőm fizetnek! 
De nehogy lut gondolja — teszi hozzá 
hirtelen ---, hogy ott akarok maradni. 
Isten ments! Ha letelik az <3t év, én 
hazajövök. Lakásomat sem adom cl. 
Lezárom addig, míg elmegyek. Mert 
nekem itt a holyem. £h itthon akarok 
élni.

Élénkebb lesz.
— De nem vagyok én luta *mhcr. fu 

dóm. hogy Amerikában nem. rácnak 
rám. Nem teszem magam nevetségessé, 
hogy ilyeneket mondjak. Perszimista 
vagyok. Kezdenem kell majd, birkózni 
az uj foglakozásom nehézségeivel. Pof72/ 
Ugyázöm., vagy elbukom! De nem veszt
hetek semmit Ha nem felelek meg mint 
filmszínész, hát hazajövök. Mi törtöntf 
Gazdagabb leszek sok tapasztalattá!, él
ménnyel, és láttam Amerikát. Azért ón 
jó, vagy még jobb színész lehetek 
itthon.

— Hogy készül az amerikai életre?
*- Minden nap boxolok, vívok, vagy 

lovagolok. Otthon maszkokat próbálok. 
Néha moziba megyek ég Ktom az ame
rikai filmek remek színésziéit. Megval
lom, akkor egy kis félelem fog el. Én 
mégis csak a filmezésnek az innséx-Bit 
fSltírttem ki itthon. Hol vagyok éu még 
tőlfikH

Östzeráncolju el homlokát. Dacosan 
mondja:

— Különben.,, ah! Lesz, ami tesz!
Stáb Zoltán

A háború utón mínúcu évben ew 
volt arról, hogy & hatfyxnnónyos 
uaíné<»rbtó ax Operában tartják 
meg. Mindannyiszor le kellett mon
dani azonban a terv niagvalósítáaá? 
ról, móri: az Operaház nézőterének 
befedés Igon nacgy be fekte tóét (gú- 
nyelne. Ez a mcTffondolás vezetíú 
a amikor ee
ben is

lemondott ax Operabál 
rendem éft&röl

A kuHuf»Bm!ni6ztértnm, tn-úy a 
jövő évben saját költségére készí
ti el az Opera nézőterének fa burko
latát, már most ígéretet tett a Sri- 
döf ószövetségnek az Opera ház áten
gedésére. Az idei színószbál a Fé< 
szók klubban lesz, amivel a tzínész- 
társadaloin régi kedves klvánfcágu 
valósul meg.

Szerenosés kézzel nyúlt a Városi Szír
ház a „Strogofí Mihály utazás. 
Moszkvától Irkutelg** hosszú elmii úgy
nevezett drámai revü felújításához. A 
Vorne-revényből dramatizált tíz képből 
álló színjátékot annakidején mámékclt 
sikerrel mutatta be 8 Népszínház, amit 
most a külsőaé?ck után ílólvo a Városi 
Színház csak mihor-hézaqpótló da,'altnak 
szánt. Lóránt Vilmos rendezés5nek Öt- 
letessé'te és lel ómén ycsségó azonban 
rudat mond ós más mond a

fiatal fituereplök tőim go
amelyek egytől-egyig jól a helyükön 
voltak. P irovszkji .Tuni finom Nadja- 

' uortrója, Kertész Oszkár Gábor erőtőljoj 
) Ftrogoffja. Zátony Kálmán markáns Olfa- 
' rrffje, majd Érczkövy László és Békás*!/ 
, István alakításai külön dicséretet érde

melnek.
A Fővárosi Opcrctfsztnháí le bomuta- 

i tót adott a héten, a: Mriso'lik nászéJsza* 
J-d-t. aminek különösebb értéket csak 
Holtat. Jenő átdolgozása adott. A szerep
lők közül öröm volt látni
Fejes Teri pompás teljesít

ményét,
amellyel kvalitásos vígjátéki színész
nőnek mutatkozott be a keveset foglal
koztatott kitűnő srehrett művésznő. 
Sarkadi. Kabos, Kővári. Fodor Artúr. 
Víg Miklós, Füzes Anna. Mészáros Gizii 
kaptak és kapuak azóta is esténként sok 
tapsot.

Budapest összes ^tarjai szerepet vá! • 
láttak azon a matiném, amelyet llarm Ah 
Imre, a nemrégen érdemetlenül és alap 
talanul meghurcolt kabaróiró anyagi 
talpraállltása érdekében Tarján Vilmos: 
rendez. A műsor olyan ragyogónak 
igérkozík, olyan ne^ok vonulnak fel a 
műsoron, amelyik együtt még sohasem 
szerepeltek. Nyolcvan elsőrangú srlnétc 
neve áll a lista élén és mivel ennyi szí
nészt egy délelőtt nagy szerepben fel
léptetni nemi lehet.
a legkisebb ^terepeket ío leg

nagyobb színészek
fogják játszani. A matiné egy felvonáson 
kis operettje keretében például a starok, 
iniat kóristák mutatkoznak be A mati
nét jövő vasárnap tartják mrg a Fiivá-, 
róni Operettszinhásban.

Fehér Artúr, a kitűnő szavalomövécja 
a múlt héten rendezett nagysikerű es
téje után irodalmi szempontból is foltii- 
nést keltő turnéra indul.

Németre fordított magyar 
verseket

3.6 elő Berlinben és 3 tfbb! német nagy
városban. Petőfi, Ady, Szép Ernő. He!tel 
Jenő ét, Ernőd Tamás Írása! szerepelnek 
a műsorán, mely megismerteti a német 
közönséggel a magyar költészet reme 
kelt Az érdekes vállalkozás előrelátha
tólag nagy eíkert hoz.

Csütörtökön befut
Paul Ricfűs?

Egede Nissan

Itta kezdi meg 
diadalúíját a
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A közönség vitatkozik o 
Metropolis 
tendenciája fe ett

Reakciós vagy forradalmi 
mavészi céljában a Metro
polis 1 A Metropolis kivé

teles sikere
Aa UFJ. Omnia éö Uránia néhány 

nap óta játsszák már u Mofropolis-l, 
.'tminek hiro u bemutatót követő első fél
órában elterjedt u fővárosban. A közön- 
.•»óg természet e«en azóta ostrom alatt 
tartja a húrom fllnxFzhihúa pénztárait, 
hogy megnézze a tárbudalmi eseménnyé 
nőtt Ilimet.

A Metropolis gruudiózns témájánál ós 
feldolguzátúnál fogva gondolkodni kény
szeríti a nézőt. Éppen ezért a vélemé
nyek megoszlanak. Nem abból a azem- 
BOBtból, hogy a Metropolis nagy ren
dezője, Fritz I/ihii jól oldotta-e meg az 
elűjü tárt kérdést, vagy u film, amely

- Amerika (u Európa fi lm verseny ében 
rJurópu vezérharcosa — kompozíció dol
gában niegfrhl-ü u hozzáfűzött várako
zásoknak. Ezen nem lehet vitatkoMii, do 
Igenis azon lehet, hogy n film, amely 
a múlttal u jövőt köti öyazc, művész! 
céljában forradalmi vagy reakcióst A 
kösjönsóg nagyrészo itt noip tud nyug
vópontra jutni, ezért van az, hogy min
denki megluláijn . obbon a filmben anait 
akar. Az égbekapaazkodó házóriáiok 
valóságát a gépkultura non plus ultró- 
jút, vagy az egyszerű keresztényi áhí
tatot.

A film érlékét jelentősen emeli Rclla 
Pú! költőka szép prológusa, ainelyot az 
UTÁ-bun Pécsi Blanka, a kivételes te
hetségű művésznő mond el.

Nem nősülök! 
a Vígszínházban 
41—46. előadás.

• A kis hős. PeJfár Gyulu novellájá
ból Körösi Henrik pompás útdolgozásá- 
buu a Magyar-Hollam} Kultarguzdusági 
Itt. filmet kébóik’tt, melynek ünnepélyes 
bemutatója péntek délelőtt volt r Cor
vin ffainbázbau. Horthy Miklós kor- 
Hiányzó (‘mí előkelő meghívott közönség 
jelenlétében. A Ilim. mely egy magyar 
parusztcsulód tragédiáját viszi vászon
ra. Letetet József filmrendező kitűnő 
immkújit. A film rendkívül Unom jele
neteinél, de különösen a megrázó erejű 
temetési jelenetnél szem nem maradt 
hzárnzoa. A borzalmas világháború ré
me kiértett u Hímén,- amely megdöb
bentő elevenséggel varázsolta elénk a 
nuin régei lefolyt, történelmi időket, A 
betuulátónak nagy és őszinte sikere volt, 
A bzcroplők jóJ megálltak helyüket, a 
tiszta muyyar lovegőjü film kis kősót 
Keli. Fi’rbs Frigyet, játszotta pompá
san. Az operatőri uiuqkút Becsi József 
r.ugy hoszűőrtéesel végezte.

i

Bútoroké--®'.;am« i uw..i otdsionl
VMwü a«ak ■» u s , r c©«ö» 'ót .(Iftsga: í

UJ8AGCZEJJ Bt Budapest Vili., Klikk Biliárd ueea 1

SPORT
/l Ferencváros értékes 

nemzetközigyözelemm el 
startolt

Ferencváros—Vienna StO (1 tO) 
n Sabávia legyöxte a Hungáriát

A Ferencváros oapata egyik legértékesebb 
nemzetközi győzelmei közé Borozhatja a 
Tirana. fölött aratott vasárnapi győzelmét. 
A t.éoel Vlenna a volt császárváros egyik 
logkvalitúsorobb együtteső és méltán illat- 
lxj,ti elismer,éa ,c zöld-fehér együttest, anioly 
h jóval nagyobb tréninggel rendelkező bécsi 
csapat fölött diadalmaskodott.

Mezdnyjátókkal kezdődött a mérkőzés. A 
Vlenna már az első, percekben voiaélyezteí 
Gwcirt) át) a magyar Bulla révén. A Fe
rencváros vsak h második negyedórában kap 
lábra és akkor már nehéz perceket okozott

Jt Satávta legyőzte a Huagsdyiát
Az öazi bzczónról az esőzés miatt visszu- akcióit, 

maradt Baburiu— Hungária-mérkőzést vasár- «•»«-»«< 
nap bonyolították le hatUlrnas érdaklődés 
mollctt, A lefolyt bajnoki küzdelem azoknak 
adott igazat, aldk a szombathelyi r-apatba 
helyezték hlzalmukat, a<ncn<iyiben a Hntign- 
vln líánjdeltn volt minimális vereséggel tá
vozni n jrélyáról. A Hnngárián’ik feltétle
nül le ken vonnia » mérkőzés tanulságait és 
Jrttókoaanyagút fel kelt i’Hwitcnic, ba Ucin 
akar a tavuszl szezon során újabb meglepő 
iftsben rób-z -inni.

Az első félidő nagyjából a Hungária fö
lény ót mutatta. Gólhelyzetei is bőven akad
tak. u szombathelyi védelem azonban bizto
san ’rombolta űzőt u Hungária támadó- 

Megindultad a másodifi profiliga tavaszi
méF&özései

második ligu tavaszig wsezónja ^vasársap' Bak FC 21<pout. 4. Sorofcidr 19 poat. Rá- 

rui^b pont. 8* Húsos 18 pcnit. 9. Pesterzsébet vés) eFcnj Nehézsúlyban: Janó (MAC) győz 
12 pont. 10. Erzsébetváros 9 pont. 11. Kossuth 
7 pont. 19. Terézváros 7- pont. 13. Ékszerész 
7 pont, 14. Városi 0 pont-

Az amatűr-llga

derbynrérkőzését vasárnap játszották le tíz 
UTE és hz FTC csapatai. A mérkőzés 2:2 
urúnyú döntetlent hozott. Az MTK Ö:0-ru 
verte az Ékszerészt, u BR9C 2:0 ra » 
BEAC-ot, nz OTE 3:0-ra a TTC-l.

hivatalosan ÍB megindult. Az első tavaszi 
forduló eseménye, hogy a két vezető vidéki 
•■Hupat győzelmével 'megőrizte vezctő-pozició- 
jaí. A vasárnapi eredmények a kővetkezők: 

Soroksár—Városi 2:>1 
Rákospalota—Kossuth 3:2. 
Attila—Hűmé 2:1. 
Bocskay—Terézváros 2:1. 
Pesterzsébet — Ékszerész 0:9. 
Bak- Erzsébetváros 3:1.
A második liga bajnoki tabellája 

napi mérkőzések után így nlakul:
1. Attila 22. pont. 2. Bocekay 23

o vasúr-

futottKülker István fá táát 
az SOOO-ss fBltkolal gyors- 
kopcaolj/áió BafnoHságStsn

— Zöllner a műkorcsolyázó-bajnok. —s
A műjégpályán vasárnap bonyolították lo u főiskolai műkorcsolyázó., valamint az MKJJ 

méteres gyorskorcsolyázó bajnokság verse
nyeit.

A bajnokság 5000 méteres futamában Kati- 
ser litván nagyon jó időt fatott ki. míg a 
műkorcsolyázó bajnokságét Zöllner uyerte.

Főiskola! gyur>;k<>rcsolyázó-bajuoksár.
1. Kauser 10 p 05 R rn'p.
•J. Pont elei 10 p 37.7 mp.
3. Erdélyi 10 p 88.B mp...

Főiskolai mükoreselyázó-bajHokaág.
1. ZöUner 142 5 pont.
2. Kubnrska 13088 pont.
1»H métereit oftraágos gyorskuresotyánth 

verseny.
1. Windtncr 1 p 52.9 mp.
2. Bihari 53 3 mp.
U. Mérő 53.9 mp.

„Hatóságilag eng, ellenzék"
NAGY ENDRE 

szenzációs tréfája minden este a

Terézkörúti Színpadon
Herezeg Jenő, Gázon Gyula és Fenyő Árpád felléptével 

Kezdete ’/(9.
I

Telefón: 65 - 54,

Molnár Ferenc

JátékaJkastélyban
hétfő, leadd, ciü.örtőki szombat, vasárnap

Magyar Színház

JEtfP oyOtolmot ást egy a&ntet- 
lent árt el a troppaui

cstapat
A Tronnauer Elslaufverelű csapatit aporm 

bálon a BKE b) csapatával mérkőzött ía azt 
5:1 re győzth le. Vasárnap a BKE első c?a- 
patával .került össze. A' mérkőzés gólntlkult 
dbntetknt hozott. ; ,

P tuvatyl Ba nokságot véM 
BRK Bioaett a csapatbafnok* 

eúg további küsdeiméliöi 
fíí MTK legy&síte a BHK-ot, 
« Postás a BESsKK-t, a MKe 
'« TáreStvét^ ax UTB o Mfllfrot

Nagyszámú közönség előtt folyt le a csa- 
I patbsjnoksúg máaórlik fordulóin. A verse
nyeket élvezetessé tette, hogy az egyes pá- 

i rok küzdelme alatt cigányzeno játszott. A 
versenyen természetesen nem maradt el n 
szokásos meglepetés sem. am?ny|ben a tu- 

. 1 valvi bajnok BAK vereséget szenvedett a« 
„ ----------- , MTK jóképftssé"ű csanatától. A BAK c.ze!

Játék folyt. Mindkét csapatnak akadt bőven a vereséggel végképpen k,ie*ett a csapatbaj’ 
gólhelyzete, a résen álló védelmek miatt uoktág további küzdelméből.
azonban csak klaknáríH nem Elkerült. A i MTK—BAK 9:13.
bécBlek ezután mindent elkövetnek a ki- | Légsútyhsn: Bo’lcs (BAK) veszt Fékét® 
egyenlitéh; érdjckébcn, sorozatoe rohamaik Konyád (MTK) ellen; PehelysúJ^han: Mo- 
azonban a kitünően 
bekkpáron akadnak fenn-

1

bécsi ellenfelének.

A M. pereken Kohut lefut é« nehéz hely. 
zetMl. éles aaroklövésHjl megszeret az 

egyetlen, egyben győztes gólt.

A másod!!: félidőben változatos mezőny- 

I, ,t»oruzai.uw íuunuiaik noiiruu untai L-neii. » <-nci g ■ >-<m. „iu« 
fungútó ferencvárosi g,’r (BAK} min Fólatlnus (MTKI ellen: 

*.... | Könn^úsji’ybajt: frafián < MTK) jr5'oz j riog-

komit. . • M .
Szünet után élénkül a« iram es a Suba na 

kerül fölénybe. Több sikertelen táumdó-ki- 
aér let után

Buresch lefutja a védelmet, sarokba he- 
lyezott lövését Remete elvéti és u labda 

megakad u hálöbau.
a <,A1 »Un n Wnmrárin fnr<.?frO7«a ej’en; Közép abslBvhan brős <POb-iMi<a

uzonban biztosan veri vissza a támadásokat. VAh.-Sivbn^ VaSi
Csak az utolsó percben kínálkozik alkalom t"* .u/íí, í ' rsl
a löervenlítdsre. A Hungária tizenegyeshez , (Bo.Kll i) ^jfiz Deák (Postub) ellen,

■ vc>. Pehelysúlyban: Tnsuydv (JIÁCh ffjőp 
i Szorűeréd^ (Törekvefe) eilen; Könny ^u’rbáni 

. , —..... <Suc5
Bak FC 21 pont. 4. Soroksár 19 pont. .\ Rá- győz Lakovics (Törekvés) ollen; Köz^n b)- 
kofipalota 19 pont. 6. Somogy lő pont. 7. Tu- súlyban; Pann (MAG) győz Ocsnbnj (Töreki

a kiegyenlítésre. A Hungária tizenegyeshez 
jnt, a Tritz által lőtt büntető-rngás azonban 
•1—5 uréterrel a kapu mellé megy.

a Vasas, ■ J», Jt«n. TVK tfs 
Ulinit maradtak dltv* a Ma-

SW> Katim vaaulfnajtt KUt- 
dilmti utaiaa

A Majryar Kapuért vasárnap ismét három ' MÍMnfflMp1 .....w

mérkőzést Játszottak lo és így ismét köze- szag és Csehszlovákia válogatott Tnérkőzé«ü- 
lebb jutottunk a döntő-mérkőzésekhez. | A kót nemzet. kü-rlo’mc 2:2 (2:1) arúny-

UJpest Csabai AK »;•.
A békéscsabai nrnatőrcsapnt egy pillana

tig sem volt móltó ellenfele Újpest pruflosa* 
pat uuk.

in kér. TVF»—Postás 8:1
A III. kerületiek nmatőrcpapatának a 

Postások felett’aratplt győzelme a nap egyik 
legnagyobb meglepetése.

Vasas (proQ>—BGE 8:1.
A BSE-nok ez volt az első veresége, 

omntőr elsflosztály bajnokjelöltje csak 
első félidőben volt méltó ellenfclo u Vasa
sok profínlaftulatának.

Az
RZ

I
I

I
ítr (BAK) ellen; Közép ul-aúlyban: Fekete 
Antal (MTK) gjvz Teher ’BAK) ellen; Kö
zép b)-iai!yhan: Oá bor ( MTK) gyöa Vidít 
(BAK ellen; N^hézsnlyban: Balázs (BAK) 
győz Héger (MTK) ellen.

Postús-HSzKRT M:U
óvás akiit.

i LégBúlyban: Cintnla (BSrKHT) győz Jti- 
1 húsz (Postás) ellen; Pehelysúlyban: Aczél 
| (Postás) győz Dnncsó (BS’ICRT) ellen; Köny- 
nvíísülyban: Vidéki (BSzKTTD győz Horváth 
(Postás) epen; Közép al-srttvhan Krős 'Pos-

MAC—Törekvés 8:13.
Légsúlyban: MAC nem áll ki Gv&: Tőíafe

í Molnár (Törekvés) győg Ambrus (MAC’i eL 
' lep; Közép aFsülvbaii: Kereszti * * 

vílenféí nélkül.

UTE—MÁV 7:16.
Légsúlyban: Nobel (I^TE) győz NémetW 

(M,AV) ellen; Pehely9űl.vhan: Klinger (irTE) 
győz Fehér (MÁV) ellen; Könnyfisúlybsr.: 
Kelhmr (UTE) győz Tnrr (MÁV) ellen; Kü- 

a)-súlyhan: Györgvei (T’TE) győz Tti- 
hetzky (MÁV) ellen; Közép b) núlyliau: Fí- 
ronczy (MÁV) gvőz Orgovánvi (UTE) ellen? 
Nehézsúlyban: Horling (UTE) győz Sauer 
(MÁV) ellen.

•
X Befejezték n BBTE tőrversenyét. 1. Du- 

nsy András (BBTE) K győz. 2. Kilnitzky 
(Tiszti VO 5 gv. 3. Heeb« (MAO 4 gy. 4. 

I Dávid (Tiszti VC) 4 gy. .i. Dúni (MAC) 4 gy. 
<5. Kontra (Tiszti VC) 3 győzelemmel.'

I X. .Csehország—Olaszország — dön'etlen.
i vasárnwn játszották le Olas-or-

I két. A két nemzet, kü-de’mc 
bán döntetlenül végződött.

$ó Párizs győzött h London elleni tennlsz- 
i mérkőzésben. A Párizs és London városok 
I közötti tenniszmérkőzés 11:1 arányban a pá

rizsiak javára dőlt el.
X Jarossné Szabó Herma második a 

! női műkorcsolyázó, világbajnokságban. 
1 Oslóban ma és tegnap bonyolították lo 
a női műkorcso’yúzó világbajnokságot. 

. Győstos Honié Sonja (Norvégia) lett, 
I míg a második helyet Jaros&nó Szabó 
| Herma (Bécs) foglalja cl.

Szerkesztésért felel; 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja*.
A „Hétfői Lanok" U.íságváüalat.

U 8ŐB úti pálya,
Február a7-én vasárnap 1 órakort

Wiener A C -Hungária
uamzotkBzl mérkőzés.

Utána G órakor:

Ferencváros-tazetf
ejdöoaztólyú profeszlonl'rta IJgatnórkfízlls,

Bemutatja csütörtökön 
,• fi___  A •

t'zemvezetö: Puskáé István,


