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Mák Szántó Zoltán népbiztost, 
Szamuelly helyettesét, aki Moszkvá* 
ból Budapestre jött megszervezni 

a kommunista mozgalmat 
Izgalmas hajsza után a vonaton 

került kézre Hegyeshalomnál
„ Ismeretes, hogy szombaton haj- 
Tnalban és délben a rendőrség elfog
yta és őrizetbe vette Vági Istvánt, a 
^Magyarországi Szocialista Munkás
párt vezérét és tizenhét társát, akik 
'tüntető felvonulást akartak rendez
ni a parlament előtt. Hetényi Imre 
főkapitányhelyettes, a politikai osz
tály vezetője azután a detek ti veknek 
már hetek óta folytatott nyomozása 
állapján megtudta, hogy a Vági-párt 
a kínai forradalmi eseményekkel 
kapcsolatban alkalmasnak tartja az 
időt az újabb nagyszabású megmoz- 

'-dtdásra. Megállapították a detektí- 
i vek azt is, hogy

az ország egész területét be- 
hálózó kommunista szervezke

dés folyik,
komoly a jelek szerint összefüggés
ben van a Vági-párt mozgalmával. 
A Schweinitzer József tanácsos ve
zetése alatt álló politikai detektív-

Bécsen át Moszkvából álnéven 
Budapestre érkezett Szántó Zoltán 

volt népbiztos
M lakáshivatal kiömmtün alatti veze
tője azzal'ti megbízással, hogy 

az elfogott Rákosi Mátyás után 
most már ő szervezze meg a 
magyarországi kommunista 

mozgalmat.
'Szántó Zoltán, Szántó Béla hadügyi 
népbiztos öccse, egy ideig a lakás
hivatal élén állt, majd később

Szamuely Tibor helyettese lett 
és a rémuralom 131 napja alatt 
tömegesen akasztatta az embe- 

M pénzt egy moszkvai futár* hozta,
azQ’nkivüI ; Budapestté érkezett egy 
grafikai szakértő* akinek vezetésé
vel nyomdát, akartak felállítani, 
hogy itt .készítsék röpirataikat és 
u y om la tvá-n ya i kát.

főc8öb0rt embereinek hosszú időn 
át folytatott megfigyelő szolgálata 
során, kiderült, hogy, a vidéki váró-, 
sokban, főként Debrecenben, Mis
kolcon, Pécseit, Szolnokon és Ka
posváron van a kommúmslamozga- 
lom melegágya és

szervezkedés folyik a határ
menti városokban is,

mt’re e/xj/mdsílWn tartóztatták le a 
vidéki mozgalom vezetőit.

Közben a budapesti nyomozás, 
iránya egy rejtélyes és titokzatos 
alak felé vezettek, mert minden jel 
arra mutatott, hogy a szervezkedés 
szálai egy kézbe futnak össze és a 
mozgalom vezetői, valamint az 
agitátorok ettől az embertől kapják 
az Utasításokat és ez a pénzforrá
suk is. A nyomozás azután megle
pő eredménnyel járt. Kiderült 
Ugyanis, hogy

retet.
Á diktatúra bukása után Becsbe 
menekült, öninan Moszkvába ment,

Csillag József álnévre szerzett 
útlevelet és ezen a néven buj

kált Budapesten.
Budapesti tartózkodása óta több

ször megfordult Becsben és állandó 
érintkezésben .állt az ottani szovjet- 
mcgbizottakkal. Szántónak óriási 
pénzösszog^kef bocsátottak rendel
kezésére. ■ • 

| Á renüöl'fréfj, mikoj- már ismerte 
a szervezkeilfe vezéreinek és az agi-

I tátoroknük" n£vél, alkalmasnak lát- 
I tti az Illőt, .'hogy szétugrassa n kom- 
| munlstákafe •Vasárnap hajnalban

detektívek mentek' ki Csillag;Szún.tó j 
lakására, hogy letartóztassák, meg 
tudták azonban, hogy a népbiztos a 
detektívek érkezése előtt félórával 
ismeretlen helyre utazott.

Már-már úgy látszott, hogy ki
siklik a rendőrség kezéből,

de nagy erőfészitéssel sikerült nyo
mává jutni. Sorra járták az összes 
pályaudvarikat és a személyieirás

ötven veszedelmes bolsevista agitátort 
állítottak elő a főkapitányságra, ahová 
délben erős fedezettel beszállították 
Szántót is, akit Hegyeshalomnál fel

ismertek és letartóztattak
Hetényi Imre főkapitányhelyettes 

először az elegáns, jómegjelenésü 
Szántó Zoltánt hallgatta ki. Az 
egykori népbiztos bevallotta, hogy

a szervezkedés célja a jelenlegi 
társadalmi rend megdöntése és 
a proletárdiktatúra kikiáltása 

volt.
Január 15-én jött Budapestro és 
bár tudta, hogy a rendőrség már

Csáky Károly gróf kijelenti, 
hogy a kormány még nem kapott értesítést 

a katonai ellenőrzés megszüntetéséről
Vasárnap délelőtt politikai körökben 

az a fottiinéstkeltö hir terjedt el, hogy 
őrzés cinfwyp mfywp bgqj bgkq bgnm 
a magyar kormány Párizsból értesítést, 
kapott a magyarországi katonai ellen- 
öi.iés megszűnt  elé ser öl. Éppen ezért 
szükségesnek l^rtöttuk, hogy magánál 
Csáky Károly -gióf honvédelmi minisz
ternél érdeklődjünk e hir valódisága 
iránt. . ", ' ' ’ .

Csáky Károly gróf, honvédelmi ml-
• • niszter

alapján megúPapUalták, hogy első- 
osztályú jegyet wHtotl és

Becs felé utazott.

Nyomban táviratoztak a hegyes* 
halmi határőrségnek, hogy tartóz
tassák fel és hozzák Budapestre.

Időközben adetektivek rajtaütöt
tek Szántó Zoltán társain és yneái? 
nap délig 

figyeli a szervezkedést, itt maradt, 
mert bízott az ügyességében. Átku
tatták bőröndjeit is, amelyekben 
megtalálták a szervezkedésre, vonat
kozó iratokat. Sorra kihallgatták 
a többi letartóztatott embereket és 
részletes kihallgatástik még szaka
datlanul trtrt az éjszakai órákban 
is. Vági Istvánt és társait közben 
elszállították a toloncházba.

a következőket mondott;! a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Még nem kaptunk semmiféle 
értesítést. J magyar) kormány ide
vonatkozó kérdése a nagykövetek 
tanácsa elölt feleszik és elintézés 
alat áll. A tárgyalások folyamat
ban vannak és rövidesen választ is 
kell kapnunk, amely remélhetően 
kedvező lesz

| Hugóéi 4 órakor már nyílva ran a Hungária áM Palit 11.441
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Az íWszséí n'nsltoíta 
o föKgpitónysM, hoíy 
a ülderlttetleii fliyeR lis

táját fiilítsi össze
A rákoshegyl gyilkosság uyoniiy/x'aá- 

!ink aktája most került át u királyt 
iijryéH >''frre. Az wodinónyteionül véget 
úrt nyomozás nktáit Nzfrat he (liinatáv fő- 
ügyész niagúnól tartotta és áttunuhuú- 
uyazta.

Az iigyés Még vezetője ugyanul rucgál- 
Iniútaid kivánÍR, liogy u nyomozás vo- 
zeteKO körül nem törtónt-u vabmii hiba, 
különösen pedig azt, hogy mi oka 
annak, hogy önnek m gyilkossági ügy
nek a uyomozdea áztatta eredmAnyteloa 
Ác(í.

Miulau azonban erre vonatkozóan 
in ui kúpotI választ, az aktákból, arra 
az elhatározásra jutott, hogy — mint 
»iz előzetes vizsgálat irányítója éw a 
r<*ndŐrata felettes hatósága — utaeitátt 
ml a főkapitányságnak arrn, hogy

az utóbbi óvek kiderítetlenül Bis* 
i.idt bünesisielnnényetnek u statisz

tikáját állltea öesce.
l’/.ni jiodis lüntcsso fd a /iytniM>'/A»k 
rendőrt

referenseinek a nevét la.
A főkanlfányság vasárnapra kapta 

meg az tigyéSBBógnek erro vonatkozó 
u tusi tó Hát, uuii termésaetowrfien

nagyobl| izgalmat váltott M u 
rendőrségen.

A statisztika nemcsak a gyilkciKsáffh 
de az összes betörési ügyek eredmány- 
t» lenségíüt is magúban foglalja majd.

Összeállítását az elnöki í* a bűnügyi 
osztály vezetői vállalták magukra.

Az úpyész?.é"en arról beszélnek, hogy 
a lókapitánysűgoa a statisztika elkéozl- 
tíflo után

blrxmyoi tabu wcmélyl váKorátíok 
fognak bekövetkezni.

Altért Thomas vasárnap Éljél elutazott 
Budapestről BelprMta 

Kiutazása aiSit nyilatkozott a Hétfői Napiénak mamrar. 
országi Allénak gyakorlati aredményérM

\ genfi Nemzetközi Munkaügy i 
Hivatal elnöke, Albert Tkomat. aki 
több napon át Budapesten Időzött, 
vasáruén é.ijel elutazott u fővá
rosból.

Albert Tliomás vasárnap t aggét 
kíséretével a földmívelésilgyi .mi- 
uiszter meghívására Kecakométro 
utazott, ahol u földmívelésl iskolát 
tekintette még. Délután visszatért 
a fővárosba és eato nyolc órakor a 
Hungária szállóban Hermami 
Miksa kereskedelemügyi miniszter 
bankettet adott tiszteletére. A va
csorán a Kereskedelmi <« Ipar
kamara, a GyOsz és az OMKE 
képviselői vettek

tt»onc<y órakor induló belgrádi 
exprwszel Belffrádbu utazott,

A Hétfői Napló munkatársa, köz- 
vétlenül clutaxium előtt beszólt 
Albert Thötaasaal, aki kérdfaotnkre 
a kövütkeBŐbbou vdt wívcs nyílul? 
kozni:

— Magyarországból a legjobb im
pressziókkal távozom. Rövid lit- 
tartóakodásom alatt módomban volt 
Önöknél sok mindent megiainornl s 
mondhatom, hogy Magyarország, 
amely sok tekintetben kevésbé is
méit állam w amely sokkal keve
sebbet tesz propagandája érdeké
ben, mint akármelyik balkáni ál
lam, méltán megérdemli a külföld 
legteljesebb érdeklődénél- Magyar
országnak figyelmébe ajánlottam a 
Bureau luternationale de Travaille 
konvenciót, ebben az ügyben foly
ta tam tárgyalást a magyar kor
mányai s meg van a reményem 
arra, hogy a köllaborádó Magyar- 
orsavg cs a Népszövetség között 
mind erősebbé fog válhatni. Ma
gyarországi utómnak elsősorban es

képviseíöi vettek részt Többek 
között ott tatuk báró KomfOd Pált, 
BclaWny Artúrt és Fenyő Miksa 
dr.-t

Esti félüííenegy órakor Albert 
Thomas kíséretével együtt Múrffy- 
Mantuatio Rezső dr. miniszteri ta
nácson, rondkíviíH követ iérsatiágá- 
bán, a kormány által rendelkezésre 
bocsátott avtón a Keleti pálya- - -------------
udvarra hajtatott, ahonnan az éjjeli volt » gyakorlati eredménye.

A minősig
olcsón • -

> garanciával 
részletre — Xésxnónzáftosn 
Corvin Butoronnrnolc, Dohány ucc» 8». se.

BÚTOR1
Persely  biztosítás!

OnJíi&Mí

MZT8SIT1 TARSRSA6
Magyarországi IeazgatősAg

BUDAPEST, V., Nádor nooa O.

Ádám tanár sürgős lemondását 
követelték az Ébredők vasárnapi 

gyűlésükön
Ufain beismerte, hogy súlyos vereséget szenvedtek a választásokon

Vasárnap délután tartották az Ébre- 
dók beszámoló nagygyűlésüket a régi 
képviselőházban, párszáz főnyi hallga
tóság előtt. Az elnöki emelvényen el
helyezkedett ébredő nagyságok közül 
ezúttal először hiányzott Budaváry 
László megszokott alakja, aJd birxmyára 
sz egri választásokon szenvedett ku
darca miatt tartotta távol magát, nem 
jött el a plakátokon hirdetett Borbély- 
Mackg Emil fajvédő képviselő sem, aki 
Palkón támogatta az ébredő-jelöltet. 
Hiányoztak a „tagok** is, akik eddig 
meglehetősen jellegzotes keretet kölcsö
nöztek az ébredő gyűléseknek.

Eekkardt Tibor országos elnök meg
nyitója utón Ulain Ferenc állott fel:

— Be kell ismernem — mondotta —, 
hogy az utolsó három-négy hónap küz
delmeiben atilgos veresért Menvedbünk.

Kijelentette, hogy semmiféle kérdés
ben, mely a párt programmját, képezi, 
m m Jutottak előbbre az ébredők.

Utána Eclihartlil Tibor bcatólt az 
Adfim-Ügyről.

— Az ébredő magyarságnak — ügy
mond — hozzá kell szólni egy olyan 
ügyhöz, rnnely még mindig elintézetlen: 
ez uz Adum tanár jogtalan kinevezése 
egy katedrára, amelynek betöltésére az 
egyetemi tanács egyhangú határozat a • A gyűlés Adum elleni 
alapján alkalmatlan. Az egyetem autó-1 lások közepette ért véget.

nőmiájának megörwése nem az egyetem 
belügye most., hanem a keresztény in
telligenciának generális közügyé. Ebbe 
az ügybe politikát vittek bele— mon
dotta emelkcdettobb hangon — és itt 
kell megállapítanom, hogy ezúttal az 
egyetemi ifjúság volt az, amely a. lehig
gadt kedélyokot újra felkavarta, inort;

es os «!?í/ w jrztA/tt nyugvópc'/itra 
addig,

amíg cf egyetem teljes reparádót nem 
kap. Nem lőhet az, hogy az érdemek Ju
talmazása helyett vaJnki illetéktelen 
protekciók igénybevételével JtusMm egye
tem! katedrákon Nincs Magyarorszá- 
Sorvos, aki el ne ismerné, hogy 4® 

t tanár tanszékére szintén
Jelölt TFwfcrjttéz tanár sokkal különb, 
mint Ádám Lajos ét; ha már fel kellett 
állítani egy harmadik számú tanszéket, 
arra vannak mások Áriámon Mvül,

— Különben Ádám tanárnak már ré
gen be kellett volna látnia a helyset 
tarthatatlanságát és ha közérdeket is
merne, önmagának kellett volna lemon
dani. Az ébredőknek e pillanatban 
egyet kell követelni, hogy Ádám sürgő- 
Lén mondjon le...

A gyűlés Ádám elleni hangos kiobá-

A menetelő század 
előtt akart átszaladni 
és elütötte az autó
Súlyos kimenetelű autógázéig 

történt vasárnap délelőtt aa Üllői 
úton, amelynek Áldozata Kiss Er
zsébet 28 éves magántisztvlsolöno.

Kiss Erzsébet a I'oreucvároHból 
u déli órákbuu hazafelé igyekezeti 
Müleiuek József körút 40. szám 
alatti lakására. Amint az Elkel 
uccábóí kiért aa Üllői útra, át akart 
nienni az úttest túlsó oldalára. Az 
üllői úton ekkor egy katonai szá
lad menetelt az üUűúti laktanya 
feli és éppen az Erkel ucea előtt 
haladt el, amidőn Kiss Erzsébet 
odaért, A fiatal tisztviselőnő, hogy 
ne kelljen, várakoznia addig, amíg 
a katonaság elvonni, futólépésben 
etetett a menetelő század előtt ati 
úttesten a túlsó oldal feli. Futás 
közben nem vette észre, hogy egy

gyors iramban száguldó autó
taxi közeledik az út közepém

Az autó, amely Bp. 18—<114. rend
számot visel, már nem tudott kellő 
időben iékozni tw

elütöfe a tisztvizelőnőt, 
akt fején és lábán rendkívül súlyos 
sérüléseket szenvedett. Kiss Erzsé
betet a mentők a Rókus kórházba 
szállították, a gázoló autó sofőrjét 
Pál Jánost pedig előállították a 
főkapitányságon. Pál János elled 
kihallgatása után a rendőrség • az 
tdjárást megindította.

Es fnraöt vaggok és fájnak tagjaim 
MOHAI vízzel üdítem napjaim
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Bűnvádi eljárást indítottak 
Juhász József dr. detektivfelü- 

gyelő ellen
Egy kereskedő felentette fel a forgalmiadé detekflvcsoport 

volt helyettes vezetőjét
Az adóügyi és utuiuUtó hivatal mel

lett működő delektivcsoportuak Kern 
detektivfelügyelö volt a vezetője, helyet
tese podig Juhász József dr. detektív
felügyelő. Juhász, az adóügyi és útmu
tató hivatal nevében egy dotektivtársá- 
val megjelent adórazziát tartani egy 
kereskedőnél, A razzia megejtéso után 
a kereskedő panaszt tett a főkapitány
ságon, hogy őt Juhász és társa

meg akarta zsarolni.
Megindult a bűnvádi nyomozás, amely
nek során kihallgatták a kereskedőt. 
JSa azonban kihallgatásakor meglepetés
szerűen kedvező vallomás, telt a detek- 
tivekre vonatkozóan, mire félbeszakítot
ták az eljárást és az ügy átkerült az 
ügyészségre.

Közel két év után, az elmúlt héten, 
.megjelent a főkapitányságon a keres
kedő és bejelentette, hogy annakidején 
üzért nem mert Juhász detektivfel-, 
ügyelő ellen vallani,

meri meg volt félemlitve.
Most azonban megismétli panaszát és 
akkori alkalmazottaival is bizonyítani 
kívánja, hogy öt

Összeütközött a levegőben két 
repülőgép, három repülőtiszt 
szörnyethalt, kettő ejtőernyővel 

menekült meg
Bwewas-'Airph, február, 27.

Á Newyork és Detroit nevű ame
rikai repülőgépek, amelyek a négy 
repülőgépnek Amerika körül teen
dő útjában résztvesznok, ina, ami
kor Paloma repülőterén leszállni 
akartak, összeütköztek egymással.

A Detroit kigyulladt és a 
benne ülő Woeisey kapitány és

Ma délelőtt az egyetemi 
Ifjúság újból tüntetni akar 
■*r«opy Mimi professzor halálának évfordulója alkal- 
■!*•**•■ .Sydi’jl’fentlsztelet után zárt sorokban tüntető 
táblákkal fog felvonulni az orvostanhallgatók egy része

Az egyetemi ifjúság az Adám- 
iigy felett úgy látszik nem akar 
napirendre térni. Az ifjúság egy 
része sehogysem akar belenyugodni 
abba, hogy Ádám Lajos egyetemi 
tanár. Mint értesülünk, a Szegeden 
a kultuszminiszter ellen legutóbb 
történt tüntetés után most újból a 
fővárosban akar

aa ifjúság egy csoportja tünte
tést rendezni Ádám professzor 

ellen.
A tüntetést mára, hétfőre tervezik 
moh, akik a diákságot az eddigi 
tüntetésekbe belelovalták.

Ma, február 28-án ugyanis egy 
éve van annak, hogy meghalt 
Bársony János egyetemi tanár, 
a keresztény diákmozgalmak

Gróf Bethlen István
Mogyorország

Mussolini
Olaszország

Polncaré
FrsncleorszAg 

polltíknl vesére, 

Árion .
it fogkrémek vesére,

ForWtlenffl Üdít! Konzervál!

meg akarták zsaruin! Juhászék.
A főkapitányságon azonnal jegyző

könyvbe votték a kereskedő vallomását, 
kihallgatták alkalmazottait is, akik 
szintén terhelő vallomást tettok. Erre 
újból kihallgatták Juhász detektív* 
felügyelőt is, do ő ismételten tiltakozott 
a vád ellen és tagadta a büncfielekmény 
elkövetését. Juhászt, a bizonyítékok 
alapján, mégis

letartóztatásba helyezték és átklsér- 
ték az ügyészségre. Vasárnapra 
azonbun az ügyészség elbocsá

totta őt,
de az eljárást tovább folytatja ellene.

A főkapitányságon, a szabadláhra- 
helyezéstől függetlenül, tovább folytat
ják Juhász ellen az eljárást, akit

felfüggesztettek állásától
és megindították ellőne a fegyelmi vizs- 
álatot is.

A rendőrségen az üggyel kapcsolatban 
elhatározták, hogy revízió alá veszik a 
forgalmi adóhivatalnál beosztásban volt 
detektívek akkor kifejtett működését, 
most a rendőrség a gyanú halvány 
árnyékát sem engedheti közel testületi 
tagjaihoz.

Beltou hadnagy szörnyethalt.
A Newyork-léghajóban hleyetfog- 
laló Dargue őrnagy, Whithead ka
pitány éa egy harmadik repülő ej
tőernyőt használtak fel menekülé
sükre. A két ejtőernyő jól műkö
dött,

a harmadik nem nyílt ki
és a repülő összezúzó dott tagokkal 
holtan terült el a földöm

vezetője.
A halálozási évforduló alkalmából

az egyetemi templomban gyász
istentisztelet lesz.

A reggel félkilenc órakor kezdődő 
gyászistentiszteleten résztvesz az 
egyetem orvostani karának leg
nagyobb része s az orvostanhallga
tók többsége is. Hír szerint a 
gyászmise után

az ifjúság néma tüntetést kíván 
rendezni amellett a szellem mel

1
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J és boldogság lakik a házban. ahol n gyermek 
egészséges, vidám, s ahol fejlődik.

Mitől színesedik a gyermek arca, mifői lesz 
pirospozsgás, mitől nő a testsúlya, mitől élénkül, 
mitől szaporodik n vére, mitől fejlődik gyönyörűéül 
Ml ennek a titkát

A titok megoldása: jól kell táplálni a gyerme
ket. Nem uz a kérdés: mennyit e.zík, hanem mit 
eszik? A hiányos, egyoldalú táplálkozás ellenszere: 
a vttamlndus tápsókban gazdag

ARNEA VITAMINTAPSZER
Ize a cscmogecsokoládéé, finom, s,ke llemes. Min- 

dán gyermek örömo. Ha naponta 8—< túblácekát el- 
büszkesége aa anyának. Ha mé 

' * ‘zzc meg orvosát: ajánlani 
Egy dohot ára 1 pengdJ

Hlűpofát: büszkéié 
használta, kérdezze 
Kapható mindenütt. 

lett, amejynek vezére az el
hunyt Bársony professzor volt 

az utolsó években.
Az egyetemi ifjúság nagy csoportja 

zárt sorokban, tüntető táblák 
hordozásával akar néhány főbb 
útvonalon felvonulni s demon
strálni Ádám professzor egye

temi tanársága ellen.
Egyébként az Ádám-üggyel kap
csolatban szükségesnek tartottuk, 
hogy megkérdezzük Éden Endre 
székesfővárosi tanácsnokot, a fő
város közegészségügyi ügyosztá
lyának vezetőjét arra vonatkozó
lag, hogy mi igaz azokból a hírek
ből, amely szerint fegyelmi eljárás 
indult meg Bánságity György dr., 
a Szent István kórház alorvosa 

Bigámia miatt letartóztatták 
a Tanltóbank vált cfiqvzzBtSját, aki pozs

gás mámorban nősült másodszor
Különös és tragikomikus ügy 

miatt került, a rendőrségre Biirger 
József bankhivatalnok, a Tanító- 
bank volt cégvezetője. Biirger, aki 
harmincötéves ember, esztendőkön 
át boldog családi életet élt feleségé
vel, egy pesti uricsalád leányával, I 
Házasságukból két gyermekük szü
letett, akiket rajongva szerettek. A | 
múlt év decemberében Bürgcr meg- ‘ 
ismerkedett egy Kovács Aranka ne
vű urileánnyal, akinek Budán szép 
bérháza van. Biirger nem mondta 
meg, hogy nős ember. Mindennapos 
lett a háznál és meleg vonzalmai 
mutatott a leány iránt, aki ebből 
arra következtetett, hogy feleségül 
fogja venni. Az ismeretségük soráu 
többször említést tett neki üzleti 
ügyeiről, mire egy alkalommal Ko
vács Aranka

nagyobb összeget adott át Bür- 
gernek,

hogy egy üzletet lebonyolíthasson. 
Ezt az esetet csakhamar újabb kö
vette, majd mind gyakrabban adott 
Bürgernek pénzt,' a, leány ezt tulaj
donképpen jegyajánnéknak tekin
tette. Ismeretségük második hónap
jában azután a leány, aki a férfi 
magatartása miatt feljogosítva 
érezte magát erre, érdeklődni kez
dett, hogy mikor fognak megeskiid- 
ni. Bürgcr természetesen nem tu
dott határozott választ adni, egyre 
halogatta a dolgot, mire Kovács 
Aranka egyre jobban türelmetlen
kedni kezdett. A bankhivatalnok 
érezte, hogy sarokba van szorítva, 
és

a kétgyermekes családapa ja
nuár 12-én a IV. kerületi elöl
járóságon újabb házasságot kö

tött.
Az esküvő jitáui napon már nem is 
ment haza régebbi családjához, ha
nem

nászúira indult Becsbe az új 
feleségével.

Felesége és gyermekei itthon ha
lálra rémülten keresték az eltűnt 
férjet, mig végül is az apósa meg-

ellen, aki tudvalevőleg egyik moz- 
gutája volt az Jdám-ellenes tűn
te tűsekn ok. Kér<lésünkre

ÉDES ENDRE
tanácsnok

így nyilatkozott:
— Tudtommal Báusághy György 

dr., a Szent István kórház alorvosa 
ellen

semmiféle fegyelmi eljárás nem 
indult meg.

A vezetésem alatt álló közegészség
ügyi ügyosztály, amely u fővárosi 
kórházaknak felettes hatósága. 
sémi féle hivatalos értesítést a. fi
gyel mi eljárás megindítására nem 
kapott.

tudta, hogy mi történt cs feljelen
tést tettek a rendőrségen.

Bürgert, mikor megérkezett a 
nászúiról, előállították a fő

kapitányságra.

Kihallgatták és beismerő vallomása 
után letartóztatták, majd átszállt 
tolták az ügyészség fogházába.

A letartóztatás után azonban fúr 
esa helyzet állt elő. A megcsalt első 
feleségen, aki felháborodásába je
lentette fel a férjét, erőt vett <t 
szeretet érzése és

megkísérelte, hogy megmentse 
hűtlen férjél.

dr. Altorjay Sándor ügyvéd 
dél bízta, meg férje, védelmével. Al- 
torjay dr. fel is kereste Bürgert, 
aki elmondotta, hogy beszámítha
tatlan állapotban. követte cl tettel, 
A Kovács Arankával való ismeret
sége kettős életre kéiiyszerítette, 
amikor pedig kezdett a helyzet tart • 
hatatlanná válni és nem látott ki
vezető utat, lumpoluL kezdett, hogy 
idegességét valahogyan levezesse, 
így történt, hogy egy átlumpoll. 
éjszaka után

pezsgőmámorbuii ment az anya- 
könyvvezető elé,

hogy másodszor is megnősüljön.

Konyha és eíősztiliahúM 
modem kivitelben. Állandó nagy raklAia. 

Budapest Thököly üt 17. sz.

Riidolph Valentíno
(A logszebb férfi)

Henny Portén
(Hazudnak a lángok)

Douglas Fairbanka
(Paprika Jancsi)
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Vasárnap délelőtt a főkapitányság 

bűnügyi osztályára távirat érkezett a 
debreceni törvényszék vizsgálóbírójától, 
amelyben feltűnést keltő ügyben intéz
kedik. A vizegálóbíró annak megállapí
tására utasította a rendőrséget, hogy 
az Új Szent Jáhos kórház clmegyógy- 
osztélyán ápolják-e

; Pogácsás György, adóügyi Jegyzőt,
debreceni lakost, akit különféle bűncse
lekményekkel vádolnak. A továbbiakban 
pedig intézkedett, hogy amennyiben ott 
találnák,

tartóztassák le é* szállítsák Debre
cenbe.

'A távirat érkezése után azonnal detek
tívek siettek ki az Új Szent János kór
házba, ahol érintkezésbe léptek a kór
ház. igazgatóságával és azt a felvilágo
sítást kapták, hogy Pogácsás György 
jegyzőt valóban

az eliuegyégyosztályon ápolják.

'A detektívek erre a vizsgálóbíró utasí
tása alapján elő. akarták állítani Pogá
csást, hogy Debrecenbe kísérjék. A kór
ház vezetősége azonban úgy talélta, 
hogy Pogácsást egészségügyi állapotára 
való tekintettel csak két nap múlva le
het szállítani. A rendőrség az orvosi 
vélemény alapján így elhalasztotta az 
előállítást, azonban gondoskodtak, hogy 
Pogácsán György megfelelő ellenőrzés 
alá kerüljön. Holnap újra detektívek 
mennek a kórházba és

hétfőn délután rendőri fedezettel 
Debrecenbe szállítják

Bt körözött adóügyi jegyzőt és átadják 
a törvényszék vizsgálóbírójának.

Tel- ft vnifoflvnsztiik 
íiwelmflie!

Tudatjuk, hogy üzemünk egétíí 
tej kezelését bakteriológiai szem
pontból a M. Kír. Állatorvosi 
Főiskola tcjhlfflenal laborató
riumának ellenőrzése alá he- 
Palacktejünket a tej vitaminjait 
megkímélő, a káros baktériuma* 
ly eszük.
kát uiegseiumiaítő pasztőrözés 
elvei szerint kezeljük és fiók
jaink útján díjmentesen házhoz 
szállítjuk.
Fióküzleteinkben és elárusító
helyei u ke u forgalomba kerülő 
vajat kizárólag pasztőrözött és 
színtenyéezettcl beoltott tejszín
ből — dún módra — készítjük. 
BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTA

LÁNOS TEJCSARNOK RT.

MEINL
ÚJTKRMÉBŰ

TEA
„Hatóságilag eng. ellenzék**

Nagy Endre szenzációs tréfája minden este a

TerézKöruti Színpadon
Kezdető Vs® Felölöm 65—54

„Ceylon netlof-keverék
kiválóan arómás, erőteljes, 
Ízben friss, aranysárga színá 
felönt éBt ad.

& <is. 1 pengő M (Illír

TalboMk vasárnap vissza
utaltak Londonba 

a tárgyalásokat Mtbassakitották: HermanH karaiké 
daliul mlnlsstar átadta a magyar kormány írásos falté 

tatait, amikre rövideden meghozzák a válás..
'A' Talbot-ügy, amely politikai 

körökben meglehetősen sojt izgal
mat váltott ki — legaláb is egye
lőre — nyugvópontra jutott A 
legilletékcsebb helyről szerzett ér
tesülésünk szerint ugyanis

* Talbot-megbizottaknak a ma
gyar kormánnyal folytatott ta
nácskozásai vasárnap félbe* 

szakadtak.
Az utolsó tanácskozás tegnap este 
volt Hcrmonn Miksa kereskedelmi 
miniszternél.

A kereskedelmi miniszter át
adta a magyar kormány írásba 
foglalt feltételeit Talbotéknak, 
akik vasárnap délben vissza

utaztak Londonba.
Talbolék ugyanis az írásban közölt 
feltételekre azonnali választ nem 
tudtak adni, hanem közölték, hogy 
a feltételekét átadják megbízóik
nak és e célból visszautaznak Lon
donba. Ilyen körülmények között 
a Talbot-ügy elintézése kitolódik

Vass népjóléti miniszter 
újabb állami lakásépítést tervez

Veszedelmesen közeledik a laká
sok szabad forgalmának teljes 
helyreállítása és még mindig nagy 
a lakásínség. Ez í» súlyos körül
mény adja magyarázatát annak, 
hogy a kormánykörök „félhivata
los" álláspontjának feladásával, 
mely szerint a lakásépítkezés nem 
állami feladat,

Vass József népjóléti miniszter 
újabb állami lakásakció meg

indítását vette tervbe.
A Hétfői Napló munkatársa vasár
nap délelőtt

a legilletékesebb helyen 
érdeklődött ebben nz ügyben es 

Halottat vádolnak mulasztással 
a Széchenyi-fürdő építkezésének 

óriási túlkiadásaiért
500 millióért új szobákat építőnek a városházán a 

ügyosztály csoportvezetői számára
A Hétfői Napló legutóbbi Szá

néiban több olyan titokzatos vá
rosházi eseményről adtunk hírt, 
melyek alaposan felkavarták a ke
délyeket és súlyos következmények
kel fognak járni a felelős szemé
lyekkel szemben. így többek között 
megírtuk, hogy a főváros

229 millióért háromszobás la
kást vásárolt

bizonytalan Időre, b’ár beavatott 
körökben úgy tudják, hogy

uak „postafordultáról" van hó, 
mert Talboték a magyar kormány 
feltételeinek közléBe után

azonnal visszatérnek Buda- 
pestre a véslegea válasszal.

A Hétfői Napló munkatársa vasár
nap délelőtt beszélt ebben az ügy
ben

HERMÁNK MIKSA 
kereskedelmi miniszterrel is, 
a következőket mondotta:

Minisztertanácsi megbízás 
alapién tárgyalásokat folytattam 
a Talbot-csoport megbizottaival 
és e tárgyalások során tegnap 
írásban is átadtam ű feltételeket, 
amelyek parlamenti beszédemben 
megjelölt keretek között mozog
nak. Erre Talboték elutaztak, 
hogy választ hozzanak feltéte
leinkre.

ekt

azt a felvilágosítást kapta, hogy ti 
terv híre nem alaptalan. A népjó
léti miniszter tervéről már folynak 
is az előzetes megbeszélések és

két héten belül mindenesetre 
meghozzák & döntést.

Ez alatt az idő alatt ugyanis le
tárgyalják a részleteket.

Politikai körökben mindenfelé 
helyesléssel találkozik ez a terv, 
amelynek felvetése Foss József 
népjóléti miniszter részéről nem 
jelent következetlenséget, harcin 
ellenkezőleg a helyzet mérlegelése 
alapján szociális érzékről tesz 
bizonyságot.

középítési

kibővíthease 
büfféhelyisé- 
napisajtó' is

a Váci uccában, hogy 
a közgyűlési terem 
gét. Hírünk nyomán a . _
részletesen tárgyalta e^t az ügyet 
és napirend előtti felszólalás for
májában szóbakerült. a pénzügyi 
bizottság legutóbbi ülésén. Óriási 
hullámokat vert fel ez a cikkünk 
is, melyben megírtuk, hogy a köz
gyűlési engedély nélkül

k mm
FStíroiI OpirittssinMi

3.5 Uülllárdcrt megvásárolt s 
már kJ űzetett Wenekhelm-pa- 
lolftt 7 milliárdos költséggel 

akarják átalakítani.

meri kiderült, hogy a palota, nem 
felel meg nini állapotában a könyv
tár céljainak. Ez. »r, ügy a pénzügyi 
bizottság mai ülésén nagy viharo
kat fog kelteni és a közgyűlésen 
la többen szóvá fogják tenni a fő
városnak ezt a drága „üzletét".

De ezeken kívül a városháza ku
lisszái mögött sok olyan dolog tör
ténik, amelyet a főváros urai neui 
ok nélkül szeretnének a nyilvános
ság szeme elöl eltakarni. A köz
ponti városháza harmadik emeletén 
például néhány nap óta lármás, 
romboló munka folyik. Az avatat
lan szemlélő előtt áthatolhatatlan 
porfelhő takarja el a látnivalókat 
és csak nehezen kapni információt 
afelől, vájjon miért van « a 
szörnyű lárma, arái miatt a tiszt
viselők a városháza második eme
letén nem tudnak dolgozni. Hosszas 
utánjárás után kiderült, hogy fa. 
lakat rombolnak és nagyobb szo
bákat építenek, mert a középítési 
ügyosztály egyes tisztviselőit cso
portvezetőkké léptették elő s

ezek esek úgy tudnak dolgozni, 
ha nagyobb hivatali szobát bo

csátanak rendelkezésükre.

Emiatt nz egész harmadik emletet 
bontják és újjáépítik, a szobákat 
pedig természetesen új berendezés
sel látják el.

ötszáz millióba kerül ez a Ida 
átalakítás, amiről a közgyűlés 

egyetlen tagja sem tud.

Közben pedig nem' tadnak dolgozni 
a tisztviselők, akiket összezsúfoltak 
azokba a szobákba, melyeknek le
rombolására még nem került a sor. 

Óriási botrányokkal fenyeget a 
Széchenyi-fürdő ós a Gcllért szálló 
kibővítésének ügye is. Mint ismere
tes, erre a két építkezésre 17.3 mil- 
liárdot engedélyezett a közgyűlés, 
de egyedül a Széchenyi fürdő mun
kálatai

már eddig közel. 60 milliárdba 
kerültek.

1 . 1
i A hallatlan túlkiadásért • város- 

házán

(senki sem akarja Vállalni a fe-
I lelősségoL
I Tekintve azonban, hogy ezt. az 
. ügyet előreláthatólag nem lehet 
, simán megúszni,

egy halottat állítanak oda bűn
bakul

• és azt állítják, hogy a túlkiadások- 
ért a nemrég elhunyt Kábdcbo 
Gyula tanácsnokot illetné a iele-

> lősséír.
A közvéleményét pedig igazán és

> teljes joggal izgatja az a kérdés, 
t hogy mi okozhatta ezt a hihetetlen
• arányú túllépést és ki fogja ezért a 
l felelősséget vállalni.,

a

Az utosó mohikáu 
mélytüzű romantikája 

a Sólyomszem 
lialálos honszorolmo 

a Vadölő 
földöntúli hústúSsúgo 

lángol fel viaiós fénnyel 

Honfoglol 
irontier)(Fiatokig 

monumentális jetaneteibon 
bemutatja <sttt«rtAkön 

CORVIK. KIMIRl Cl Oíllh
IM
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Gyermeke után belevetette 
magát a kútba 

Egy kétségbeesett anya rémtette
Dunaharaszfi, február 28.

Megrendítő szerencsétlenség tör
tént vasárnap délben Dunaharaszti 
községben.

Kovács Józsefnó, egy gyárimun
kás 25 éves felesége, hathónapos 
kisfiával a. karján a házuk udvarán 
levő kerekes kúthoz ment, hogy 
vizet merítsen. Leengedte a vödröt, 
majd fel akarta húzni. A nehéz 
munkában előrehajolt, eközben 
azonban

a kisgyerek kicsúszott a karjá
ból és a nyolc méter mély kútba 

zuhant.
A következő pillanatban a két

ségbeesett anya sikoltozni és jaj- 
veszékelui kezdett és kezeit tör
delve félőrülten futkosott a kút 
körül. Mikor látta, hogy sehonnan

Lovag Samlmcky-Bless Viktor,
a ferencvárosi zsebmetszöakaOémia tanát a megszökött 

a kitoloncolás elöl
A zsebmetsző lovag romantikus szerelme

A rendőrséget néhány nap óta ismét 
foglalkoztatja a bűnözővilág romanti
kus életének egyik epizódja, amelynek 
lovag Saihbucky Bless Viktor a hőse. 
Bambucky lovag, aki tulajdonképpen 
bulgáriai születésű, ismert és hírhedt 
alakja a magyar bűnkrónikának. A leg
vakmerőbb zsebtolvajlások emléke fűző
dik e névhez, amely gyakran szerepel a 
bűnügyi nyilvántartó adataiban is. 
Múltjának és karrierjének legkimaslóbb 
ténye a ferencvárosi zsebmetsző-akadé- 
mia megalapítója volt. A Liliom- és 
Tompa ucca sarkán levő

Lilioin-kávéházban
tanyázott egy időben a pesti bűnözök 
gárdája. Betörök, kasszafúrók, zseb
tolvajok, orgazdák, sipisták adtak itt 
találkozót egymásnak és ide tértek meg 
kis pihenőre egy-egy kirándulás után. 
Természetesen ide szokott a ferenvárosi 
fiatal jasszoknak egész csoportja, aki
ket azután lovag Sambucky megfelelő 
tandíj ellenében kiképezett a zsebmet
szés tudományára.

Egész zsebúietsző-gcneráclót nevelt 
így és a tapasztalt detektívek most egy- 
egy jól sikerült vágás után, a munká
ból azonnal megállapítják, hogy a lovag 
valamelyik tanítványa „-működött",

Sambucky Bless Viktor három esz
tendővel ezelőtt hirtelen elmaradt tár
saságától, . amelyet tolvajnyelven a 
franístadtí galériának neveznek* Bará

Szürke és drerp. ™
cqimániosnöicinö fasarokkal

Br
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sem érkezik segítség, hirtelen moz
dulattal gyermeke után

a kútba vetette magát

Közben előkerültek a szomszédok, 
akik borzadva látták a kútban ver
gődő anyát és gyermekét. Leeresz
tették a vödröt és Kovácsáénak 
még volt annyi ereje, hogy magá
hoz ölelje gyermekét, belekapasz
kodjék a láncba és így

sikerült mindkettőjüket kisza
badítani a kútból.

A hathónapos csecsemő azonban 
mire kiemelték már meghalt: meg
fulladt a kútban.

A szerencsétlen asszonyt, aki esz
méletét vesztette és súlyos zúzódá- 
sokut szenvedett, a , községi orvos 
részesítette első segélyben.

tai semmit sem tudtak sorsáról, azt hit
ték, hogy valahol külföldön letartóztat
ták, holott mindössze az történt, hogy

szerelmes lett
és szerelme kedvéért tisztességes útra 
akart térni. Megismerkedett egy Anna 
nevű fiatal, szép nyomdászlánnyal. Szo
bát bérelt a .lány szüleinél, akik azon
ban, mikor megismerték a múltját, el 
akarták szakítani a lánytól. Sambucky 
komoly ígéretet tett, hogy megváltozik. 
Becsületes, dolgos ember lesz, hogy meg
érdemelje a leányt. Egyik napról a má
sikra otthagyta barátait és állást szer
zett :

portás lett az OrIon-mozgóbau.
Már úgy áltszott, hogy feledésbe merül 
a múltja, mikor egy régebbi ügye miatt 
előállították a rendőrségre és tavaly 
egy esztendőt kellett leülnie a gyűjtő
fogházban. Három héttel ezelőtt,

február ötödikén jött ki a fogházból.
Első útja a iány szüleinek Munkácsi 
uccai lakására vezetett, ahol azonban 
nem fogadták szívesen a fogházból jött 
embert és szállást sem adtak neki. A lo
vag anélkül, hogy láthatta volna a 
leányt, Miskolcra utazott. Itt azután 
meggyűlt a baja a rendőrséggel és ki 
akarták toloncolni az országból. Közben 
azonban súlyosan megbetegedett és be
utalták a miskolci Erzsébet kórházba, 
hogy kitoloncolásáig ott ápolják. Ne

hány napig feküdt csak a kórházban. A 
szerelem, úgy látszik, erősebb volt be
tegségénél. Nem tudta elviselni, hogy 
ne lássa a szép Annát. Egy óvatlan pil
lanatban

megszökött a kó^rh álból és Buda- 
pestre jött

Találkozott is a lánnyal a Munkácsi 
uccában. Betegsége azonban annyira el
hatalmasodott rajta, hogy nem volt 
ereje bujkáhy a rendőrség elől, hanem

kórházba vétette fel magát.

Miskolcról való eltűnése után az ot
tani rendőrség azonnal

Hagy lönteiés Egarbsn Budavári mellett
Kétezer ember xajongott ■ katholikus plébánia •lőtt

Eger, február 27.
Egerben a választási izgalmak 

még mindig nem ültek el. Buda- 
váry, a fajvédő jelölt hívei sehogy- 
sem akarnak belenyugodni abba, 
hogy Haller Istvánt választották 
Eger képviselőjévé.

Vasárnap délelőtt Budavár/ hí
vei nagyarányú tüntetést rendez
tek, amely a legerélyesebb hatósági 
beavatkozást. vonta maga után. Bu- 
daváry híveinek nagy csoportja, 
mintegy

kétezer főnyi földmívestömeg 
az egri római katholikus plé

bánia előtt gyűlt egybe.
A tömeg vezetői Kardos Ferenc és 
Tóth Ferenc földművesek bementek 
a parókiára s a tömeg hangos, fe
nyegető kiáltozásai közepette be
jelentették, hogy

áttérnek a baptista vallásra, 
mert a katholikus papság a 
választás során nem az ő jelölt
jüket Budavári Lászlót támo
gatta, hanem szövetkezett a 
zsidósággal Haller István érde

kében.

Budaházi Miklós revolverével 
fejbevágta kertészét: 

ma vonja felelősségre a bíróság
A pestvidéki járásbíróságon Pál

lt y járásbiró hétfőn tárgyal egy sú
lyos testisértési ügyet, amelynek sze
replői Budaházy Miklós, volt szá
zados és kertésze.

Budaházy. még a múlt évben gom
batenyésztő pincét vásárolt és eu- 
nek kezelésére alkalmazta Moharos 
István érdi kertészt, azzal & felté
tellel, hogy a tenyésztésből szárma
zó haszon negyedrésze a kertészt

körözést adótt kJ ellene,
amelyet megküldték Budapestre is, 
mert valószínűnek látszott, hogy a fő
városba szökött. Megállapítottuk, hogy

Sambuckyt. akit a rendőrség köröz, 
az l'j Szent János kórházban 

ápolják.
A belgyógyászati osztály egy fehér 

kórházi ágyán fekszik lovag Sambucky 
Bless Viktor, a zsebmetsző-akadémiu 

, egykori tanára, aki csak azt várja lá
zasan, hogy el jöjjön betegágyához a 
szép Anna, akinek kedvéért tisztességes 
ember akar lenni.

Sági Pál.

Miközben ez a bejelentés történt a 
katolikus parókia előtti térségen, a 
tömeg hangosan éljenezte Budavá
rit, tüntetett Haller ellen s izga
tott hangú felkiáltások liullutszot- 
tak:

— Le a katholikus parókiával! 
árulók!

— Dinamittal kell felrobban
tani az egész parókiát!

Az izgatott tömeg percekig tün
tetett a parókia előtti térségen, 
ahová az egri főkapitányság nyom
ban nagyszámú rendőrséget vezé
nyelt ki. A rendőrség szétoszlatta a 
tömeget, amely most

az egyes mellékuccákou haladva 
tüntetett.

A déiüiáni órákban
katonai készültség cirkált Eger 

uccáin.
A hatóságok minden intézkedést 

megtettek, hogy a rendet helyreál
lítsák. A tüntető tömeg vezetőit hét
főn reggelre beidézték a kapitány
ságra.

illeti meg. Nemsokára azután dif
ferenciák merültek fel Budaházy 
és kertésze között, mer.t Budaházy 
azt tapasztalta, hogy

a tenyésztett gomba egy része 
mindig eltűnik.

Mivel attól tartott, hogy a kertész
nek valami szerepe van ebben, uj 
lakatot lett a pinceajtóra és a kul
csot magához vette. Júniusban Bu- 
daházy két kocsisával lement a pin
cébe, hogy lemérje a gombát. Moha
ros a gyanúsítás miatt duzzogva 
csak többszöri hívásra ment le a 
pincébe és szóváltásba keveredett a 
századossal. Budahúzyt, vallomása 
szerint annyira felizgatta a vitait 
kQzás, hogy

arculütötte a kertészt,
mire az felkapott a földről egy kő- 
müveakanalat és feléje sújtott, majd 
a kanalat eldobva, kifelé szaladt a 
pincéből. Budaházy utána rohant, 
az ajtóban utolérte, előrántotta 
pisztolyát és

a pisztoly agyával fejbesujtotta 
Moharost,

aki még néhány lépést vánszorgoft, 
azután vértől borítva összerogyott.

Moharos, inikor eszméletre tért, 
orvosi látleletet vétetett fel sebeiről 
és ekkor megállapítqtták, hogy

nyolc napon túl gyógyuló sérü
léseket szenvedett,

mire ügyvédje, Rajna Dezső dr. út
ján feljelentette a századost. A 
rendőri nyomozás befejezése után

az ügyészség súlyos testi sértés 
vétsége miatt vádat emelt 

Budaházy ellen,
akit cselekedetéért a mai napon 
mgtartandó tárgyaláson fog felclős- 
ségro vonni a bíróság.
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HÍREK
— Időjárás. A Meteorológiai In

tézet vasárnap az időjárásról a 
'kövotlrező prognózist »*dta ki: Az 
időjárásban egyelőre lényeges vál
tozás nmn várható.

— Benevleay Albertét üdvözölte ta- 
la ár nap a Tisza István Társaakör. A 
A Tisza István Táraaskör vasárnap dél
előtt közgyűlést tartott, amelyen Uo- 
rdnszky Lajos üdvözölte Bcrzevicw 
Albertét abból nz alkalomból, hogy az 
Ady-kérdte miatt különböző oldalról sú
ly oh támadásokban részesült. Bcrzeviczy 
Aliiért meghatottál) mondott köszönetét 
nz üdvözlésért

— Amerika új budapesti nagy- 
követe. Washington! távirat je
lenti, hogy a szenátus tegnap hoz
zájárult Buti re Wrightnck budu- 
jM'stl követté való kinevezéséhez,

— Plnedo Rio de Janelroba érke
zett Rio de Janeiroból jelentik, 
hogy vasárnap délután De Pinedo 
márki odaérkezett. Az arzenál előtt, 
ahol leszállt, nagy ünnepséggel ffí- 
gadtúk.

— Bankett Gál Jenő dr. tiszteletére. 
Vasárnap est© a Lukács-szálló díszter
mében a budai demokratapárti szerve
zetek dr. Gál Jenő országgyűlési kép
viselő tiszteletére többszáz terítékes 
bankettet rendeztek. A banketten Hann 
Arnold ny. államtitkár. Tabaltovics 
József, Pakots József, dr. Gál Jenő, 
Póthy Vilmos és mások szólaltak fel 
nagy tetszés mollett.

Jlu még künnyc, amit elatrhxt, ui'mo inog

A KIS HŐS
megható törWaolét, amely a magyar bőeteeaég 

('■rbkhecefl m0v*

— Efy 23 eestendős urlleány tünemé
nyes karrierje című cikkünkre vonat
kozólag a következő helyreigazító nyi
latkozatot, vettük: .Valótlan, hogy 
alulírott Bánó Ibolya tüneményes kar- 
ri*rt futottam volna be, vagy kellemet
len bukást, ártom volna el akár a buda
pesti, akár a berlini. akár a hamburgi 
tőzsdén, valótluu, hogy a közeljövőben 
hirdetne ítéletet a budapesti királyi tör
vényszék Rltter György felperesnek el
lenünk folyamatba tett perében. Valót
lan, hogy Bittér György megállapodást 
kötött volna alulírottal, mely szerint pe- 
\ ezett, nekem nagyobb öwzeget bocsát 
>undolkez/oamre, tűzadói üzletek köté
lére. Valótlan, hogy tőzsde! üzleteimről 
legendákat beszéltek volna. Valótlan, 
hogy a berlini, vagy hamburgi tőzsdé
ken bármikor is játtszottam volna, hogy 
ott nyereaégro teltem volna szert, hogy 
vakmerő tőzsdei játékos lettem volna, 
hqgy .Rltter György állítólagos tőkéié
itől hatalma# vagyont szereztem volna, 
flátó Ibolya a. k."

— A végküzdeimek felé haladnak 
n birkózó csapatbajnokságok Nagy 
• rdeklődéa mellett folytatták a va
sárnap esti birkózó csapatbajnoksá
gokat. Részletes eredmény: MTK— 
Itowtáa • : 10, MAO—MÁV 7 :15.
- Álarcos betörők kihatottak egy 

lakást. LöwlngW Mór rzabó Nagymező 
ucca 21. «zómu házban lévő lakásában 
szombaton éjjel vakmerő betörést kövot- 
1ck el. Txhvjnger este feleségével együtt 
eltávozott lakásáról la azt bezárta és 
lelakatolta. Hazatértekor rémülten vette 
óHzre, hogy lakását feltörték és teljesen 
kirántották. A hóv egyik lakójának 
állitáau szórtat a betörést valószínűleg 
álarcon rablók kövotték el, mert ő a 
tepnsőháaban szembe találkozott velük, 
iuuint nagy csomagot cipelve, siettek lo 
At lépesükön. Amikor az álarcos embere 
kot észrevette, rémületében elszaladt. 
A rendőrség keresi az álaTooa betörőket.

— Álarcos, jelmezes, kacagtató 
bolond-estély a Pesti Vigadóban kedden, 
március 1-én. Jegyok K Bzfnházi Élet
űéi és a holyszluen.

— Hegedős tolvajokat keres a rend
őrség. Holló Gyula pestújhelyi asztalos
mester lm jelentette a rendőrségen, hogy 
uz éjszaka ismorotlen tettesek álkulresal 
behatoltak Tátra uccu 18. szám alatt 
lévő műhelyébe, ahonnan egg 150 pengő* 
incsterhegcdvt és egy 10 pergőt érő 
m/drl hegedűt loptak el. A rendőrség 
koroei a muzikális tolvajokat.

tlclflnk. •‘senvoléNolnk a ni agyara Ag történoT"!

A KIS HŐS
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— így hirdet egy magyar cég. A 
napilapok hasábjain nz elmúlt héten a 
következő hirdetés jelent meg, amelyet 
olvasóink épülésére eredeti tormájában 
teszünk közzé:

.............................................. az, mell
yel a legdiszkrétebbeu test- , 
heti üdévé és életpirossá 
orcáit és ajkát. A........................
............................. az ajbvonalának 
kifejezésteljes, finom hang- 
snlyuzását teszi lehetővé au- 
nélkül, hogy használata fel
tűnő volna. A narancs-sárga 
ajak ir csak a bőrre vitel után 
fejleszti a teljessen az egy
éniségnek megfelelő rózsás 
pirt,
............................................... .* nem 
fest, ártalmatlan, csókálló h 
csupán szappannal távolí
tható el.

Ezt a hirdetést egy fővárosi gyógy- 
árunagykereskedő iktatta be a lapokba. 
Ezt a hirdetést, amellyel minden inás 
szer nélkül a szégyentől festheti „orcáit 
életpiro88(iu. Teljessen az egy — éniségé- 
nek megfelelően.

— Csecsemőholftestet találtak a 
Kelenföldi pályaudvar mellett A 
Kelenföldi pályaudvar közelében, a 
Bródy Zsigmond uccánál elterülő 
réten a járókelők egy rongyokba 
burkolt leánycseescmő holttestét 
találták. A rendőri bizottság meg
állapította, hogy a 3—4 hetes leány- 
csec^emö körülbelül 24 órája fele
hetett a kőrakás mellett A holt
testet a törvényszéki orvostani 
intézotbe szállították. A nyomozás 
megindult.

— Ax új pengőrésxvények és ax új kötés- 
egységek a tőxBdéa címmel a Pesti lőzsde 
kiadáséban praktikus füzet jelent meg, 
amely bz Ö6ézcs tőzsdén jegyzett papírok 
új kötésegységét, új pengőuévértékét, rész- 
váuyiuámát, alaptőkéjét, összevonási ará
nyát, stb. közli. A nélkülözhetetlen füzet 
J pengőért megrendelhető, akár lovelezőlau 
útján Is a „Pesti Tőzsde'1 kiadóhivatalában. 
Budapest, Vili., Böki Szilárd u. 3. szám 
alatt.

— Megalakult az ügynökök egyesü
lete. Vasárnap délelőtt tartotta alakuló 
gyűlését az Ügynökök Országos Egyesü
lete. Az Egyesület az ügynöki kar 
szociális és gazdasági érdekeiért küzd.

— Hatmillió koronás ssebtolvajláa a 
villamoson. A® 5-ó> jelzésű villamoson 
ismeretlen tettes kilopta Kreska Frigyes 
joghallgató zsebéből 150 pengőt erő 
aranyóráját, és Idneát. A nyomozás a 
tettes kézrekerltéeére megindult

— A Magyar őstermelő BészTénytúrsaság 
igazgatósága dr. Horváth Lipót elnöklété 
alatt tartott ülésén megállapította a tár- 
Mjság 1996. évi mérlegét és úgy határozott, 
hogy U folyó évi március hó 12-én egybe
hívandó közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
az osztalékot új részvényenként 5 peugő- 
bun. azaz 10%-bán állapítsa meg.

A szív filmje

A KIS HŐS
Nagy idők kié hősének megható regénye 3 fej.

— Botolóink nagyszerűen szelepeitek 
Pozsonyban. A válogatott botoló-csapa
tunk sikeres prágai szereplésük után, 
vasárnap Pozsonyban az ottani váloga
tott boxoló-gárdával mérkőztek. Boxo- 
lóink — Balázs kivételével, aki betegen 

• indult — valamennyi súlycsoportban 
győztek. A csapat már vasárnap este 
meg is éTkezett Budapestre.

— Súlyos vonatgázoláa Galgahévizcn. 
Galgahéviz állomás közelében a buda
pesti személyvonat elütötte Szegény Jó
zsef 55 éves jászberényi napszámost, 
aki súlyos zuzódáaokat szenvedett. A 
sérült embert Budapestre szállították s 
a Kun uccai kórházban vették ápolás 
alá. Az eljárás megindult annak kiderí
tésére, hogy a balesetért kit terhel a 
felelősség.

— Kigyulladt a film egy újpesti mozi
ban. Vasárnap este nagy riadalom tá
madt az újpesti László-uxozgóban. Elő
adás közben a gépházban kigyulladt 
a film és hatalmas lángokkal kezdett 
égni. A közelben tartózkodó Bakó Jó
mét tűzoltó azonnal odaugrott és le
tépte az égő filmet, amivel megakadá
lyozta, hogy a gépházban lévő nagy
mennyiségű kép felrobbanjon. A bátor 
tűzoltó a mentés munkája közben 
arcán és kezén súlyos égési sebeket 
szenvedett. A mentők a Gróf Károlyi 
kórházba szállították.

— Egy főhadnagy öngyilkos lett 
a nyílt uccán. Egerből jelentik: 
Ma reggel Egerben, a Deák Ferenc 
uccábau, nyílt uccán Deli Zoltán 24 
éves főhadnagy szolgálati revolve
rével mellbelőtte magát. A uyilt uc- 
eán elkövetett öngyilkosság nagy 
feltűnést keltett, s híre csakhamar 
elterjedt mindenfelé. Deli Zoltán ál
lapota súlyos do nem életveszélyes. 
Az öngyilkosság oka ismeretlen.

— Halálozás. Dr. Lengyel Árpád ős 
neje, valamint Pannika leányuk, a 
nagyszülők és rokonok mélységes gyász
szál helyezik örök nyugalomra Bálintba 
fiukat 28-án, hétfőn <L u. 4 órakor a 
Kerepesi-temetőben.

— Halálos szerencsétlenség a 
spódiumgyárban. Oswalku József 
56 éves napszámost vasárnap dél
után halálos szerencsétlenség érte 
a Csont uccai spódiumgyárban. 
Transmissiószerolés közhen a len- 
ditőkerók Oswalkut elkapta, és egy 
pillanat alatt darabokra tépte. A 
végzetes szerencsétlenség ügyében a 
rendőrség megindította a vizsgá
latot.

— Nyitva hagyta a gázcsapot Blicka 
Elemér rajzoló 31 éves felesége Fehér
vári ut 42. szám alatti lakásán öngyil
kossági szándékból nyitva hagyta a 
gázcsapot. Mim rátaláltak, meghalt

— Letartóztattak egy okirathamisitó 
tisztviselőt A rendőrség a debreceni 
ügyészség körözése alapján letartóz
tatta Markoviéi József 26 éves magán
tisztviselőt aki többrendbeli okirat- 
hamisítást követett el. Markovicsot a 
detektívek a Lónyay ucca 18/a számú 
lakásáról állították elő a főkapitány
ságra.
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a jelenkor legeredetibb komikusa, a

ROYAL ORFE.UM.ban
’ ’yeket az óriá«i Mcklödósi'c való tekin- 

ívd 10 nappal úruetlja a pénzttr.

— Megfojtotta a ráilióvezeték. 
Katzburo Alfórd 15 éves glmnáziu- 

I ml tanuló vasárnap délben szülei
nek Szondy ucca 45. szám alatti la
kásán rádiót akart felszerelni. A 
szerelést egy zsámolyon állva vé
gezte, miközben a vezeték zsluórja 
a nyaka köré fonódott Munka köz
ben hirtelen megcsúszott, leesett a 
zsámolyról és lógva maradt a zsi
nóron, mely erősön összeszorította 
a torkát A gyermek percek alatt 
megfulladt u sürgősen előhívott 
mentők sem tudtak mór rajta se
gíteni.
- A Fe.il Hazai ktanUUM. A pesti Ha- 

•zai Első Takurókpéuztár Egyesület Bíró 
Zsigmond udvari tanácsos alelnök elnöklete 
alatt szombaton lefolyt 87. évi rendes köz
gyűlése. Az igazgatóság valamenyyi ja
vaslatát elfogadta és enenk megfelelően el
határozta, hogy a 22.840,187.500 K-út 
(1,827.215 P) tevő tiszta nyereségből fizet
tessék február 28-tól kexdődőlcg osztalékul 
minden részvény után 125.000 K, vugyia 10 
P (tavaly 100.000 K), elfogadta, továbbá uz 
igazgatóságnak az egyesület alaptőkéjének 
fölemelésére vonatkozó uzon előterjesztését 
is, mely szerint az intését alaptőkéje 12 
intnió 500.000 P-ről 16.000.000 P-re fog föl- 
emeltetni 35.000 darab új részvénynek ki
bocsátása útján olyképpen, hogy az elővé
teli jog így oszthatatlan töredék kivételé
vel, amely szabadkézből, de csak a kibo
csátási árfolyamnál magasabb áron kerül 
értékesítésre, a régi részvényeseknek ajánl- 
tafik fel 4:1 arányban. Az új részvények 
1927 január 1-től osztalék jogosultak. Min
den új részvényro 170 P fizetendő be ‘és 
ezen összegnek január 1-től járó 6% kamata 
és állarui illeték címén 5.50 P. de gondos
kodás történt arról is. hogy a befizetés rész
letekben is történhessék

— A Hazai Bank Részvénytársaság igaz
gatósága megállapította a március 5-ére 
kitűzött rendes közgyűlés elé terjesztendő 
mérleget. E mérleg az előzőévi 8.940,19-1.250 
korona = 715.215.54 pengővel szemben
10.479,561.625 korona = 838.364.93 P nyereség
gel zárul. A nyereségből a közgyűlés elé 
terjesztendő javaslat szerint 7.200,000.000 K, 
tehát 576.000 P fordítandó osztalék kifizeté
sére, úgyhogy minden egyes 40 P n. é. rész
vény után 8.60 P (uz előzőévi 8000 koroná
val szemben 9000 korona) osztalék fog fizet
tetni. A tartalékalap alapszabályszéríl 
07.531.875 K = 49.402.51 P javadalmazásán 
felül ezen alap további gyarapítására 
6.7*468.625 K = 50.5fl7.49 P fordítandó.

— A Belvárosi Takarékpénztár Rt. köz
gyűlése. A Belvárosi Takarékpénztár Rész
vénytársaság szombaton tartotta rendes 
közgyűlését Székely Ferenc udvari taná
csos elnöklete alatt. A közgyűlés elé ter
jesztett jelentésből kitűnik, hogy a múlt 
év december havában elhatározott alap
tőkeemelés sikeres lebonyolítást nyert és a 
külföld számára rezervált részvényeket az 
intézet teljes egészükben a londoni és ame
rikai pénzpiacon helyezte el. A Belvárosi 
Takarékpénztár e szerint az 1927. év ele
jétől 7 millió pengőt meghaladó saj/ú (ölé
vel dolgozik. Az intézet a múlt év végén 
Amsterdamban és Londonban nagy tételek
ben helyezte el újonnan kibocsátott 7%%-os 
angol fontra szóló zálogleveleit és ilyképen 
újból megindult a takarékpénztár jelzálog
üzlete. Az elmúlt év végéig a. betétek éa 
hitelezők összege 265.576,657.286 koronára 
emolkedett. a váltótárcaálloniány pedig 
135.441,158.7'4 koron ú r.i- A kimutatott 
5.426,397.372 korona tiszta nyereség után a 
közgyűlés ."000 korona osztalék kiűzetését 
határozta cl az előzőéví 25(10 koronával 
szemben.

— A Brassó! Ceüuloaegyár Rt. igazgató
sáén megállapította az 1925—26. üzlet év 
mérlegét, mely 481.426 P 63 f nyereséggel 
zárul és javasolui fogja a március 11-ere 
egybehívandó közgyűlésnek, hogy 10 száza
lékos osztalék fejében a lefolyt üzletévre, 
részvényenként 3 p» ngő (előző évben 2.56 
pengő) fizettessék. Az igazgatóság ajánlani 
fogja a közgyűlésnek, hogy ezek részben 
való fedezésére az alaptőke 4 és fél millió 
pengőről 106.000 darab, a régiekkel azono
san 1927. évi osztalékjogom]ltságú új rész
vény kibocsátásával 7 és fél millióra c-me.L 
tessék fel és na új részvények elővételi 
joga teljex egészében 3:2 arányban a régi 
részvényeseknek njúnltassék fel.

— Helyrelgaaltófi. „Csalás miatt fel
jelentettek egy kereskedőt, aki nem 
tudta kiszámítani az arany lakbért" c. 
közleményünkre vonatkozólag Ris Vil
mos helyreigazító nyilatkozata közlését 
kérte, mely szerint való, hogy őt Balázs 
Ernő a főkapitányságon feljelentette, 
de Balázs Ernő, kínok előbbi lakását 
átadta, annak alapbére iránt vele nem 
is tárgyalt, hanem azt a háztulajdonos
tól tudta csak meg és így valótlan, hogy 
félrevezette volna.

nem baj, ha éhezem^
PalntA
'sarkot vettem 

^uidsÓDénzemen
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Most, hogy Fedák Sári a French- 
Lhic-Páris-hajón hazafelé tart, meg 
'kell emlékezni arról a hangutatvál- 
toxáiról, ami a színházait, táján Fe- 
dák Sárival szemben, tapasztalható. 
Ma ugyanis — és ez bármennyire 
fájdalmas, de letagadhatatlan tény 
—, nem várják a színigazgatók fel- 
ajzott idegekkel és kése darabokká!, 
mint azt nem is olyan régen tényle
gesen megtették. Tudja Isten! Fe
dők Sári legújabb amerikai utjának 
minden más eredménye mellett szo
morú negatív ere&niénro az, hogy 
a művésznő

vesztett népszerűségéből 
melyet amcriloal vállalkozásával 
kapcsolatban a humor és a csipke
lődés ártatlannak látszó fullánkjai 
érzékenyen megtépázták. Fedák 
Sárit tehát a sziezmográf érzékeny 
idegü színigazgatók nem várják 
műsorukban nyitva hagyott hellyel, 
sőt házi darabirója, Lengyel Meny
hért is — úgy látszik — elpártolt 
tőle és nem az ő számára, hanem 
Varsányinak írja a „nagy szerepet". 
Ernőd Tamás is lemondott darabja 
9eandidáU“ primadonnájáról.

A Városi Színház kezdi el csütörtö
kön azt az operett-premier-lavinát, amit 
n Magyar Színház, illetve a Király 
Színház folytat pénteken és szombaton. 
Tehát a hét második felének minden es
téjére egy-egy főpróba és premier esik, 
ami annál is érdekesebbnek Ígérkezik, 
mert mindhárom színház szezónjának 
nagy adoutját készül ezúttal kijátszani. 
A Városi Színház „Bíborruhás asszo
nyát" Kosdry Emmy, Király Ernő, Szik
lait József szereposztásával készíti elő 
Sik Rezső rendező és Sebestyén Jenő, 
aki a táncok nagymestere.

Sebestyén Jenő
la színigazgató Sebestyén Géza testvér- 
öccse külföldön működött eddig, és kül
földön szerzett .tapasztalatait állítja 
csatasorba a hét operett-versenyének 
döntőjében. A Magyar Színház Ceők- 
• ól-esőbía című operettjével a sikerte
lenségek rossz pásszjából fog minden 
bizonnyal jobb vizek relé evosmi. Ezt az 
operettet Párizsban, nem ilyen

ragyogd szereposztásban 
föbbszázszor játszották. Valószínű, 
hogy a Magyar Színházban leg
alább megéli a százas szériát. A Király 
Színház készül talán a legtöbb opti
mizmussal Farkas Imre dal játék ára, a 
^Repülj feceMmT-re. Farkao Imre

á stínhúzak tájékán. Hiszen alig volt 
operettje, amelyik ne haladta volna túl 
a száz előadást.

Vasárnap délelőtt Shakespeere-matiné 
volt a Kamnraazinhásban, amolynek 
keretében Shakespeare válogatott jele
neteit adták elő a Nemzeti Színház mű
vészei. A matinét, amelyet különösön 
irodalmi i zlésü közönségnek szántak, 
egy rendkívül bájos rész gazdagította: 
Márkus Emília és az idősebb Mihályfy 
Béla jelenete. A Nemzeti Színház 
szeniorja, az idősebb Mihályfy, nagyon 
régi szerepében: Romeo-ban könnyez- 
tatto meg a publikumot, míg Márkus 
Emília Júliát vállalta. Az erkély-jele
nőiét

civilben
játszotta át a két kiváló művész, akik 
az orgánumok melegségével és párat
lan színjátszó készségükkel osztatlan 
síkor mellett idézték vissza a múltat.

Oícsl Mozi DÉcsi Mozi
Olttll »Hf r!

Belzebub farsangja
főszerepben Boris Kényen

Paprikajancsi
Oovstas Folrbsnks nagy filmje I

Híradók
Dics! Mozi Dócol Mozi ; 

Óvláal siker!

SZÍNHÁZ - MOZI
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Miért bukott meg Pesten 
Efnmy Destynn 

a Metropolitan világhírű tagja, aki tagadja, 
hogy kegyeltje volt Vilmos császárnak

Péntek este a Városi Színházban. A 
színlapon Destynn Einmi és Lewr Hű
kért neve. Olyan nevek ezek, amiknek 
varázsa talán nem is olyan régen há
romszor is megtöltött volna olyan nagy 
hombárt, mint a Tisza Kálmán téri. 
Destynn Emmi Toscájára azonban nem 
volt kiváncsi a pesti közönség. Ür 's 
széksorok szomorkodtak, üres páholyuk 
sötétedtek a nézőtéren, pedig Destynn 
Emmi valóban évtizedes tagja a uew- 
yorki Metropolitánnak és lcgtündöklöbb 
neve volt Bayreutnak. A németek előbb 
Destynn Emmit, azután Jeritzát adták 
a világnak... Destynn Emmy tehát 
„leégett* Pesten. Azokban a széksorok
ban, ahol ültek, fanyar kedvvel tapsol
tak a már nem hódító külsejű, kövér 
Toscának. A kritika udvariasan bár, de 
határozottan pálcát tört Destynn Emmy 
felett, aki csodás drágakövei, ékszerei, 
kincseket érő colierjei ragyogását akar
ta kölcsön adni a nagy cél, a közönség 
meghódítása érdekében. A pesti reklám 
azonban még súlyosabb ékkövot akart 
akasztani a művésznő brilliánsai mellé. 
Azt híresztclték, hogy a

művésznőt valaha gycngéilebb szá
lak fűzték II. Vilmos császárhoz, 

a volt Bex Imperátorhoz.
•

Eddig elzárkózott a nyilvánosság elől 
az ex-császár állítólagos kegyeltje, ép
pen ezért nem nyilatkozott senkinek er
ről az intim kapcsolatról. Vasárnap dél
előtt 12 órára azonban magához kéret.

Nyílik az ajtó. Dostynn Emmy 
jön a szalonba. Lila pongyoláját re
mekbe készült brilliánstü kapcsolja 
össze. Valóban, így közelről, inkább va
lami energikus német nagyasszonynak 
nézném, mint hódító Toscának.

Először általános kérdések. Hogy érzi 
magát Pesten? Mit csinál egész nap? És 
a közönség?...

—■Hát igen — mondja határozottan 
—, a közönség ellen csak az a kifogá
som van, hogy nem túlságosan kényez
tettek el jelenlétükkel. Igaz, hogy a Vá
rosi Színház óriási, do mégis... a Met-

ropolitán mindig tele van, ha éneke
lek... csodálom...

— Mit szól a magyar kritikához?
— Tíz éve nem olvasom el a kritiká

kat. Nem érdekel, csak az, hogy a kö
zönség tapsol-e. Amíg így van, nincs 
baj! Azután, ha nem léphetek már fel, 
csak író leszek!

Úgy látszik, ez a kedvenc témája. El
meséli, hogy három kötetben írta meg 
kastélya történetét, több kötet regényt, 
verse és zenemüve jelent meg. Erre a 
legbüszkébb.

Alkalmasnak találom érinteni a leg
kényesebb témát. A németek állítólagos 
Schratt Katalinjától megkérdezem, 
hogy levelez-e mégadoomi császárral?

Megütődve felel:
— Hát még most se simult el ez a 

pletyka, A leghatározottabban kijelen
tem, hogy

soha semmi közöm néni volt 
11. Vilmos császárhoz,

mint az, hogy udvaránál gyakran éne
keltem. Természetesen sok ajándékot 
és kitüntetést kaptam ezért. Határozot
tan protestálok minden ilyen pletyka 
ellen...

Láthatóan felizgatta a kérdés. Nő
hány hosszú pillanat után tér magához. 
Közelebb hajol hozzám és megkérdi:

— Mondja, itt még érdeklődnek a 
császár iránt?

— Igen!
— Nálunk már elintézték. Nem tö

rődnek vele. Sohhissz! — mondja talán 
kissé szomorúan.

«
Ma este a Tannháuser Erzsébetjét 

énekli Destynn Emmy. Ha felhangzik 
Erzsébet imája, ami nem is régen még 
a legnagyobb művészi élménynek szá
mítódott a kontinensen és a tengeren 
túl, a közönség minden bizonnyal meg
érzi Goethe mondásának teljes igazsá
gát: a zenét tulajdonképpen csukott 
szemmel kellene élvezni!

Síób Zoltán.

Nem holt meg Tatjána, o túr leánya
Amerikában él és boldog családanya

Nemcsak az orosz nép körében, dei 
az orosz emigránsok között is él az a 
hit, hogy Tatjánát, II. Miklós cár leá
nyát nem végezték ki a bolsevisták. 
Tatjána helyett más került a vérpadra 1 
és a tüneményes szépségű nagyherceg
nőnek sikerült egy finn hajón Ameri
kába menekülni.

Tatjána nagyhercegnő, aki a hit sze
rint twldog családanya lett Ameriká-! 
bán, titokban tartja származását. Teszi i 
ezt azért, mert egyrészt teljesen szaki-1

tani akar a múlttal, másrészt, mert fél 
egy újabb bolsevista merénylettől, Tat
jána köré egész legendát kerített a fan
tázia és ezt a legendát vitte filmre egy 
hatalmas amerikai filmgyár.

Tatjána drámai mélységű, nagy íve
lésű szerepét Corinne Griffdh, az ame
rikai filmst&rok csodás szépségű tagja 
játssza a filmen, amelyet csütörtökön 
az Ufa Filmszínház „A cár leánya" cí
men mutat be.

Esemény I Eseményt
Farkas Imre új operettje a

Repüli íecskÉm
szombatén kuiiil előszűr színre a

Király Színház -bán
FöweroplOk:

Bittér Irén, Daály Ilona, Kászonyi Gizi, 
Nádor Jenő, Halmay Tibor, Latabár 

.Árpád, Szirmai Imre
Esemény! Eseményt

A Vltrszlnhiz külleméi mögifif 
elkeseredett liure folyik Szenes Béla
— a „Nem nüxiiltik" és Fodor Lándú
— a következő újdonság a Disaelíí. 
adás szerzője között. A Díszelő
adás premierjét mór kétszer is ki
tűzték, de a lieuruiatót. el kellet ti 
halasztani a „Nem nősülök" sikere 
miatt A Vígszínház igazgatósága 
mÚTctge (Mai újból és végleg kitűzte 
a Díszelőadás premierjét, do Szenes 
Béla szerződésére való hivatkozási 
suli

tfítafeoaofí

a premier korai megtartása ellen. 
Szenes Bélának ugyanis olyan szer
ződést adott a. Vígszínház, hogy ott 
addig uj darabot bo uem mutathat
nak míg u Nem nősülök 60 százalé
kos házat osináh Már pedig Szenes 
vígjátékit állandóan 80 százalékos 
telt nézőtér mellett kacagja végig 
a publikum. Szenes jogos tiltakozá
sa valóban nagy dllérna elé állttolla 
a Vígszínház igazgatóságát és igy 
nem lehetetlen, hogy Fodor László 
darabjának premierje jijnbb halászi 
tűst szenved.

A Mllöim'söjfö vélemé
nye Reso művészetéről

A fővárosi hirdető-oszlopok pikkül- 
rengetegéből egy furcsa ée különös 
litográfia ugrik k! néhány uap óta. A 
járókelők meg-megúllmik a riadtaren 
bácsit ábrázoló raji előtt é# bizwjyüo 
luxiul kérdezgetik egymástól;
- Ki ez tt Reso, cs mit csiniik!
Jelenthetjük: Reso a jelenkor leg

eredetibb komikuma és egyetlen am
bíciója: nevettetni, Hogy Reso miijeit 
márka, azt nű sem bizonyltja jobban, 
mint a világlapok kritikái:

A londoni Datty Mait jg7 ír Rosoról: 
„Néhány napja egy csodálatos ko

mikus játszik Qz Alhambrában. New- 
Yorkból jött hoznánk és játékává l< 
táncévá!, eredeti etiluBával, humorúval 
igen nagy sikereket ór cl. Csupa köz- 
votieneég ó» tonnésaotcsség. a közön- 
Bég rajongásét meg tudjuk érteni-.

A párkai Figaró ki4haaábos kritilkú- 
Jából ceak ezt u nihiány sínt ragad* 
juk klí

..Reso káprú'zahw és lenyűgöz*;. Ami 
a legnagyobb érdeme^ eredeti és wu> 
lattat".

A Berliner Tageblalt ezeket mondjál 
játékát páratlan dciti és mély

séges humor jellemzik. Attól a perctől 
kezdve, hogy kilép a tüúnpadxa, un 
utolsó momentumig, csupa, kunnytdség. 
A kötóntóg a legnagyobb 
sál fogadja minden csle‘\

Reso kedden eetó mutatkozik be a 
Boyal Orfeumban.

Minden eete

„Nem 
nősUlök!**

CsüWVtökvn
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Vígszínház

A világ 
legnagyobb filmj'e



H Budapesti Karcsalydsé 
Kgyletet nem terheli mulass^ 
tás Badar Ödön halálos m<p» 

nencstfílonstftfe

'A bíróság az alábbi kclf/reigagitú 
^UÜatkoxat közzétételére kötelezte la
punkat Bodor Ödön halálos szerencsét
lenségéről írt cikkünkkel kapcsolatban:

„Nem vethető fel joggal a kérdés, 
Vájjon az agyrázkódást szenvedett sú
lyos beteg hosszadalmas szállítását nem 
lehetett volna-e elkerülni, mert az igaz
ság az, hogy a mentők, akik a szállítást 
eszközölték, a legközelebb fekvő kór
házban kísérelték meg először a beteget 
(elhelyezni.

Nem fedi a valóságot, hogy Bodor 
Ödöntől a Korcsólvázó Egylet azt a 
megérdemelt csekély áldozatot megta
gadta volna, hogy öt a közeli zsidókór
ház sebészeti osztályúra, vagy a Park- 
azanatóriumba szállítsák, inéit ezzel 
fizemben a valóság az, hogy a kezelő 
jnentőorvos szerint egyébként nem sú- 
Jyos természetű balesetet szenvedett 
i-záilítását a Korcsolyázó Egylet tudta 
Inélkül a Budapesti Mentő Egyesület 
először a közelfekvő Bcthesda-kórházba 
/•s csak mert ott hety nem volt, távo
labb fekvő kórházba kísérelték meg és 
így a Korcsolyázó Egyletnek a beteg 
felhelyezésére nézve semmiféle befolyása 
(nem «olt és nem lehetett.

Nem fedi a valóságot, hogy a Buda
pesti Korcsolyázó Egylet a szerencsét
lenségre vonatkozólag megtagadott min
iden néven nevezendő információt, ezzel 
iBzembén » valóság az, hogy a telefont 
flczelő szolga a balesetről mitsem tudott 
fes ezt a körülményt a kérdezősködővel 

1 közölte.
A Korcsolyázó Egylet tehát nem se

gíthetett a szerencsétlenül járt sport- 
k'sn beiep.

Nem fedi végül a valóságot, hogy Bo- 
‘Idor Ödön a Korcsolyázó Egylet reklám- 
ihírpit dobta volna napról-napra a kö- 
izonség közé, ezzel szemben a valóság az, 
Ihogy Bodor Ödön, a lelkiismeretes, a 
köz érdekében njunkálkodó hírlapíró 

^mindig azokat a híreket tette közzé, 
Amelyeket a korcsolyázó nugyköaönség 
^érdekében közölni .szükségesnek tar
tott."
úv tenntsz fedetípdlya^bajnoh^ 
udgoh múlt évi védői megtör* 

toftdh bajnohsdgaihat
|*A városliget) Tnarcsurnokbnn vasárnap' 
ffejeztók bo a tenuisz fedcttpúlya hajnoksá- 
Rókát, Amelyek inultóvi győzteseinek Mke- 
triiM. ii uniltó.wi bHjnukNSRuknt nicgvédcniők.

A düntőmérkőzősek eredméuyei:
, Férfi egyes: Tukáes-IJánó 62. 9:7. 2:6, 1
fl.7. 7:5.

Női egyes: BauingarVcn Magda—Schrédur- 
foó C:0. .1:6, 6:3. ’

Féld páros: Takács, Klrrhmnyr-Rors- f 
Unanilv.. l’otil 6:1, 4:(l, 8:6, 6:2. <
i Vegyes paroa: Hegyossy, ScUréderué— ’ 
.Bánó, l’il(keruó 6:1, 6:1. ’
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Március 4
Magyar Színház

Első Dunagözhajózúsí Társaság
Tehniim/tMel.

Tohoriiíu'nbiiruk és vagónralto- 
tninvú Ariik nz össz.sviszony-
latokban (oly* Avl március hó 
1-tval maanyltjuk.

r J'>lvil4gos(tAss«l a. forgalmi fg.z- 
eatóUg UnAmwwtau éa-a rtraartgl illő- 
mások szolgálnak.

A Msnvarorszégl Forgalmi lij.nno óUq.

HtTFdl HAPtO

SPORT
M Hungária új csatársorával 
lehengerelte a bécsi WJLC-ot

Swmliatlutf vavdfuat vitt Saviadon — X .. W*
ifofdH* varaadgv - KUpvst «,,!«■ Matti « W.
*«r. TVHC fUlStt avatott n»ulmt — x rinumcvdvos natív* 

na* fyMW a XtnttvMMi ftttttt

oimümmumriwiy

A futball vasárnapi eseményei közül 
a Hungária értékes nemzetközi győ
zelme emelkedik ki.’A kék-fehérek újjá
szervezett csatársorával pompás győ
zelmet aratott a. formáján aluli játékot 
produkáló Wiener Athletik Sportklub 
fölött. A Hungária ' híveit valósággal 
felvillanyozta az új csatársor ötletes, 
észszerű játéka.

Az első profiliga bajnoki küzdelmei 
során a vidéki derby, a Sabaiia— 
Bástya szombathelyi mérkőzése felé irá
nyúit az érdeklődés. A Sabariának sike
rült revánsot vennie Szegeden elszen
vedett vereségéért.

Újpest csapata katasztrofális veresé
get mért a tartalékosán felállt Budai 
33-asokra. Ferencváros csak nehezen 
tudta maga alá gyúrni a Nemzetieket, 
míg Kispest megismételte a IIL kér. 
TVAC fölött a kupamérkőzések során 
aratott győzelmét.

Hungária: Remde — Mundl, Senkey — 
Rcbró, Klébcr, Nádler — Henkcy II-, Trits, 
Orth, Síofíián. Jeuy.

WAC: Frledl — Pochau, Matinuschc-k — 
Braun,1 Bielek. Nausch — Weisz, Diirr- 
bchmidt, Walcihoffer, Kainz, Huber.

A vasárnapi nemzetközi futballveraeny 
ismét nagyszámú közönséget csalt ki az 
üllői útra. A Hungária csapatának gyökeres 
reorganizációja volt az elmúlt héten ’a fö 
brtzedténia a klubkáv^házakhan. Már ez a 
körülmény is sok érdeklődőt vonzott ki a 
pályára. A mérkőzés lezajlása után most 
megállapíthatjuk, Ijogy bár ■ az újjászerve
zett Ohtörkvintett játéka a fokozatos javu
lás sziiaptomáit mulatta, a csapat azon
ban még most sem keltette a komplett 
együttes benyomását. A Hungária így még
sem fogja megúszni játékosvásárlás nélkül 
u szezónt. *

A játék azért mindenképpen élvezeten 
•volt. A béesi WAC ti tőle már megszokott 
szisztematikus összjátékkal dolgozott. Az 
első félidő Hnngária-fölénnyel indult, majd 
a *WAC ia szép támadásokat vezetett a Re
mete által kitünően védett HuDgária-kapu 
ellen. ,,

A vezető-gólt Orih rz-erzl meg éles lö-
vőMiel.

A.gói után a WAC-csatársor rohamozza 
sorozatosan a Huugárin-kaput, a támadá
sok azonban íhai* ú Má'uiTI—Scnkcy-bekkpá- 
rvn fennakadnak.

A mérkőzés legszebb fázisa kétségtelenül 
a második félidő volt.. A Huugúria-cs»túr- 
sor valósággal oatroinzar alntt tartotta bó
rái ellenfelének kapuját. Különösen Orth 
veszélyes kitörései hozták irgalomba a tri
bünt. Tritz lövései aorra a kapu fölé ke
rülnek.' Kitűnően • illewkedett be az együt
tesbe Stofflán, aki különösen a támadások 
előkészítésében vette ki a részét.

A sorozatos Hungária támadások khiönö- 
táen a W perctől kezdve kulmináltak. Csak 
a 18. perc hozza meg azónbnn a sikert, mi
kor

Orth éles fejese Frledl hálójába pattan.
A Hungária továbbra is megtartja fölé
nyéi. Lövés lövést követ és a visszaesett 
bécsiek a legkemúnyebb védekezésre kény- ....... _____________  __________
szerültek. Néhány alkcríclen támadási ki- kay Gábor.

Jltem Aoaoff MntM a másaáik liga nagy összecsapása
A 8ab«ria—Bástya bajnoki taUlkoBása 

mellett nagy éruektődés .előzte meg a mis
kolci Attila ós debreceni” Bohskay bajnoki 
összecsapását, amely a második liga vezető
helyét lett volna hivatva eldönteni.

A két csapat találkozása 8:2 arányban 
eldöntetlenül végsödött

és így továbbra is nyjlt kérdés marad a 
bajnokság kérdése, annál is. inkább, mert

jobb gólarányáva) a Bak l 
élre, a Bot^kay megtartott 
helyét, míg e* Attila a bari 

eeorult.
Váróéi—Terézváros 5:L
Húsos-Somogy 8:1.
Váróéi—Terézváros 5:1.
Erzsóbetfalva—Rákospalota 2:1.
Horoktór—Kossuth 1:8.
Bar Ékszerész 3:1.
Turul—Ékszerész 4:1. .

A második liga bsjupki táblásaié
a V8tiárua01 mérkőxésik után így alakul: 
l. Bak FC 38 pont. 2. Boeskay 23 pont. 8.

:: ---------- --------------- — ::{

jobb gólarányával • Bak FC került ai
5.__ _ -- ------------*-^a • második

harmadik helyre

A selk Ha
Mdreitut 10 — ||

............A

sérlíl után, a 28. percben

Orth megnerzl a Hangár la harmadik 
gólját.

A játék ezután ellauyhult. A Hungária 
mintha megunta volna az- offenzív akció
kat. A játék a mezőnybe, terelődik. A bé
csiek is szóhoz jutnák, közben a bíró a bé
csiek kárára egy tizenegyest is elnéz. A 

-mérkőzés mezőnyjátékkal ér véget.

SaÖarla-Bdstya StQ (3iO)
Hatalmas közönség (lőtt — 8500 néző — 

folyt io Szombathelyen a két nagy rivális 
mérkőzésé, amelyet a -Sabaria nyert meg, 
boállítva a Bástya öyzi gólarányát. A 
szombathelyi csapat már a startjánál meg
nyerte a mérkőzést, aRienyibvn sokkal jobb 
kondícióban lépett a pályára, mint a sze- 
Eedi csapat. Viszont ,a Bástyának nagy 

andicepet jelentett az, hogy Emmerling nz 
olső percekben lesúntült. A két csapat közötti 
nagy differenciát a halfok döntötték el, 
amennyiben a Subaria halfsor élete leg
jobb játékát produkálta, inig a Bástyáé 
mélyen formájún álul szerepelt. Az első 
félidőben kisebbfajta incidens szakította 
meg n mérkőzést, amelyet csak Szüsz Hugó 
vezetőbíró tapiptatos fellépése mentett meg 
a nagyobb botránytól;

A gólokat Kovács, Bureseh, Kovács és 
Mészáros lőtték.

Fináncodról Nomoail 3t2 (2il)
Rendkívül izgalmas és érdekes mérkőzést 

•viVott a két csapat, amelyet csak a bíró in- 
iliszponáltBága döntött el a kétségkívül 
jobban játszó zöld-fehérek javára.

Változatos játék után Bihámi éri cl a ve
zető gólt a jobbszárny szép akciójából. Dán 
nehéz helyzetből kiegyenlít. A félidő végen 
Ráeső megszerzi a vezetést’, A második fél
időben erős küzdelem folyik a két csapat 
közölt. Hungler súlyosan hibáz és a fürge 
Spitz kiegyenlít. Már-már eldöntetlennek 
látszik a mérkőzés, amikor öt perccel n 
befejezés előtt a biró elhamarkodottan lab- 
daliőrdo'zásért szabadrrtgáF.t ítél a fekete
fehérek ellen, ami nagy rumlit okoz Au- 
gusztinovics kapuja előtt és Dán megszerzi 
csapatának az értékes két pontot.

ttfpevt—Budai 33-a* Ft 2 (4 ti)
A nagyszerűen játszó lljpostiek katasztró

fáim vereséget mórlek jóké.pességű ellen- 
férfikre. Az Újpest csatársora régen látott 

► Wép játékot produkált, 'és a gólok özönét 
zúdította u különben jól védő Halmos ka
pujába. Pedig, a Budaiftft'nem voltak rosz- 
szak, esek az ellenfél csatársorának volt 
„jó" napja. A gólokat Wühelin II. (4). Ja
kabé. Kovács és Jcszmiás rúgták, míg a 
33-asél Kalteneckcr éa öchmidt.

Khpeií JU. her TVHC
4i2 (3t2J

Vérbeli profi mérkőzés, mindkét csapat 
tagjai lelkesm játszothik, amelyet a Kis
pest,' védelmének - fizenadriás játéka által 
nyert meg. Az első félWőbeu inkább a Kis- 
tést van fölényben, míg a második félidő
én az óbudaiak vezetik a támadásokat, de 

a Kispeet védelme mindent paríroz, sőt Dé
nes egy ll-est is kifogott. Csetényi szerzi 
meg a vezetést a Kispestnek, de Konyor 

, hamarosau kiegyenlít. Ujja a Kispest vezet 
SkaHczer védhetetlen góljávnl, amit Le u- 
nert egalizál, végül js Fütstnor előnyhöz 
juttatja a fekete-vörösöket.

A második félidőben erős támadásokba 
kezd a kek-fehér csapat, de Szabó bebizto
sítja csapatának a gjrdgelmet. Biró: Boron-

Attila 28 pont. 4. Soroksár 22 pont. 5. Rá
kospalota 19 pont. 6. Turul 18 pont. 7. So
mogy 16 pont. 8. Húsos 15 pont. 9. Pester
zsébet 12 pont. 1(1. Erzsébetváros 11 pont. 11. 
Városi 8 pont. 13. Ekgzerópz, Kossuth, Te
rézváros 7—7 pont.

Ssensáelóe meglepetést okozott rs ama- 
tőrllgáhan vezető FTC-nek a Testvéri
ségtől szenvedett 8>2 grányú veresége.

, Az FTC 0 vereségével feszorult az első 
helyről, amlyet kénytelen volt az UTE-nek 
átengedni, amely l:(l-ra verte vasárnap a 
TTC csapatát.

X S<h„tder „Ciliit a BKE 1M( métere, 
’mwai™. A BKE vasárnap 

dé.előtt 1000 méteres hendicap versenyt 
rendezett a következő eredménnyel: 1. 
Schnobler 1 p 32 mp. 2. Mérő 1 p 38.fi mp. 3. 
Winter 1 p 84.7mp. 4. Erdélyi 1 p 35.4 rop. 
5. Kunsor 1 p 85.8 inp.

X Paollno újabb győzelme. Ncwyorkl ká- 
beitHvirat sóiméi bo röviden arról, hogy 
Paolino szombaton legyősto Knut llensc-n 
dán nehózaúlyu mestcrboxolót.

BudapeU, 1S87 fetaaár 88.

X cross^country^sseson 
nyitánya

Pompás tavaszi időjárás kedvezett az első 
mezei futóversenynek, amelyet az MTK 
rendezett a iákosi niezön. A szenior csa
patversenyben hatalmas küzdelmet vívott 
a Oroszt és Ferihegyit nélkülöző MTK, a 
krekkjeit ugyancsak nélkülöző MTE-vcl. A 
versenyt végül is nz MTK nyerte meg 1 
pontdifferenciával az MTE* vei pzemben, 
míg az ifjúsági versenyt az MTE könnyen 
döntötte el a maga jaVáTa az MTK-vu] 
szemben.

Az MTK mezei futóversenye.
Szcuior-verseny. Táv kh. 7000 méter 

Egyéni győztes: Majzik (ESG) 21 p 31.6 mp. 
2. Járó (MTE) 21:44.8 mp. 3. Besc (MTK) 
21:51 mp. 4. Bokor (MTK). 5. Csltbay (MTK> 
6. Osuszth (MTE). 7. Rózsa (MTE).8. Pavfi 
(MTE). 9. Holczer (MTK). 10. Németh 
(MTE). Csapatversenyben: 1. MTK 32 pODt. 
2.' MTE 83 pont. 8. EÍC 62 pont. A II. osz
tályú verseny helyezési sorrendje: 1. MTE 
25 pont. 2. ESC 54 pont. 3. MTK 62 pont. A 
II. osztály verseny egyéni befutói: Maj
zik—Járó—Bokor.

Ifjúsági verseny. Táv kb. 4'/a kilométer. 
A tév tévesen lettt felmérve, amenyibenaz 
ifjuságick ötötdfé! kilométert futottak a 
kiírásban jelzett 3 és fél kilométer helyett. 
Egyéni győztes: Takács (MTK) 15 p 15.8 ntp. 
2. Huszár (MTE) 15:31.3 mp. 3. Sütő (MTE) 
15 p 41.8 inp. 4. Juhász (MTK). 5. Lauris 
(MTE). 6. Gergely (Vasus). 7. Juhász (Va
sas). A Almáéi (MTE). 9. Kiss (MTK). 10. 
Kiss (Vasas). — Csapatversenyben: 1. MTE 
28 pont. 2. MTK 47 pont. 3. Vasas 49 pont. 
4. MTK b).

Az MTK házi kezdő mezei versenye.
üj, ifjú tehetségeit próbálta ki az MTK 

vasárnap délelőtt mintegy 1800 méteres tá
von. A háziverseny befutási sorrendje: 1. 
Rheinthaler 7 perc 40 mp. 2. Rózsa. 3. Ka- 
meniczky.

Az MTE monstre mezei futóversenye.
Ismét száznál több ujoneatléta startjh 

tette színessé az MTK monstre mezei futó
versenyét, melynek tíz első befutója a kö
vetkező volt: 1. Mayer János 8 p 16.8 jujp- 
2. Virág Ferenc. 8. Istenes János. 4. Hoff- 
maun Márton. 5. Kesler Ödön. 6. Boehonck 
László. 7. Schwartz Vilmos. 8. Feroncz 
László. 9. Hlatky Károly. 10. Kapitány 
István.

H BKE csapata döntetlenül 
/dfszof t a Véréin JUr Beuie* 

gungsspieíe csapatával 
VFB BKK 3s3 (2^f)

A hétről héljo fejlődő BKE csapata ér- 
.tékes eredményt ért el ,a nagyszerű bécsi 
Véréin fúr BewegungSspiele csapata ellen. 
A mugyar csapat emberei Lator, Krompels. 
Oláh éa Barna voltak. A fiatal Miutlernok 
nagy hibája, hogy akcióit ncip tudja mél
tóan befejezni. A kapuban az öreg Ordódy 
nagyon gyöngén védett. Az osztrák csapat
ban Winter és Som mer voltak a legjobbak.

Változatos játék után dr. Lator lövi a ve
zető. gólt, amit azouban Ordódy súlyos hi
bájából Licbtcnerkert kiegyenlít és Wintor 
megszerzi a vezetést. A második félidőben 
Minder kivgycnlit, de Sommer újra meg
szerzi a vezetést az osztrákoknak. A mér
kőzés végén dr. T^itor gyönyörű szép egyéni 
akcióból kiegyenlít. Bíró: .Minder Frigyes.

X „A magyar vKorlászport története" 
cím alatt jelent most meg Gyapai Nándor 
ezakavatott tollal megírt könyve. A vaskos 
füzet cscvegésszcrűch vezet végig bénán ii- 
kot a magyar vitorláesport históriáján, al
tul az időtől kezdve, amikor a XfX. század 
első felében gróf Széchenyi István ,.Kis
faludy'* gőzösének angol és hollandus tiszt
jei megjelentek a Bülctonon, egészen a 
inai napig, amikor n magyar tengert im
már a vitorlás yacfatok százai szelik. A 
szerző kiadásában megjelent érdekes köny
vet Endrődy Béla. .koHégóiifc költői Szár
nyalása előszava vereti be. A könyv 2 
pengő 40 fillérért rendelhető meg a ezer; 
zőnél.

X A Madách fg. dtsztornája. Vasárnap 
délután az MTE helységében .jól sikerült 
disntornát rendezett a Madách fg, ami Do- 
bay és Csorba tanárok érdenic.

X Írország—Skótország 2:0. A fenti ered
ménnyel végződött a Jíét nemzet válogatott 
labdarúgó találkozása.

X Póruljárt mcecslátogató. Vasárnap 
délután játszották te Pesterzsébeten a So 
roksár—Kossuth második liga beli mérkőzé
sét .aník-ynek második félidejét sorozatos 
botrányok tarkították.' A túlfűtött hangú
kban befejezett mérkőzés után Zsarnóczay 
János bíró öltözőjébe). vonult, amikor egy 
néző — természetesen tisztes távolból — 
szidalmakkal illette. Zsarnóczay János erre 
megfordult és e. nagyhangú nézőt gallérjá
nál fogva lerántotta az öltözőbe vezető 
lépcsőn és meg-pofozla. A snújdig futball- 
bíró — mondanunk sem kell — ezután nyu
godtan távozhatott el a moccsről.

X Göncei Lajos (MAC) nyerte a RoyalVC 
Junior kard versenyét. Vasárnap egész nap 
rendezte meg fodor vívóteremben a Royal 
VC junior kardversenyet. amolyan közel 
százan vettek részt. A versenyt a MAC ki
tűnő balkozes vívója: ÖQuotí Lajos nyerto 
meg négyes holtverseny után. Részletes 
eredmény: 1. Gönczi (MAC) 6 győz., 3. Pil 
ler (MAC) fi gy., 3. Hchs (MAC) fi gy., 4. 
Pál (RÁC) fi gy„ S. Stark (NVO) 5 gy., fi. 
Rosenborg (NVO) 5 gy.. 7. Pápay (MAC) 
4 gy., 8. Kanitz (KIBOSz) fi gy., 9. Fiaia1 ”■ nnilllí IMBUBr,) gy., v.
(MAC). 10. Liebcrmaun (MTK) 1 gy.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 
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