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HÉTFŐI NAPLÓ

Szenzációs fordulat 
a Nádor uccal 30.000 penáös 

bank-betörés ügyében
Egy nő vallomása szerint a betörés ideiében a Magyar-Slovák bank 
előtt sétált és az egyik „betörő" megszólította - Az ominózus aktatáska

A tulajdonosok alibit igazoltak és 
a gyanú tarthatatlanságát bizonyítják

Nagy szenzációt keltett az a be- 
törés, amelyet közel két héttel ez
előtt éjszaka fedeztek fel a Nádor 
ucca 28. szám alatt levő Magyar- 
Szlovák Bank helyiségében. Minta 
nyomozás megindítása után a rend
őrség megállapította, a betörést 
úgy követték el, hogy a Wertheim- 
kasszát kulccsal felnyitották, úgy
hogy ennek külső nyoma sem ma
radt és a kasszából kivették a nagy 
páncélszekrény kulcsát. Ezzel az
tán kinyitották a páncélszekrényt 
és kivették belőle azokat az érték
papírokat, amelyek aznap kerültek 
a bankhoz a Zsírótól. Ezeknek a 

l papíroknak 30.000 pengő volt az 
értékük. A páncélszekrényt ezután 
lezárták, a kulcsait a Wertheim- 

; kasszába visszatették, majd azt is 
lezárták, úgyhogy a betörésnek 

; semmi külső nyoma nem maradt. 
Egyedül csak annyi volt czonkivul 
megállapítható, hogy

eltűnt a bankhelyiségből egy 
fekete aktatáska is.

Ebben vihették el a részvényköte- 
get

A rendőrségnek mingyárt a hely
szín megvizsgálása után az volt a 
benyomása, hogy csak olyan valaki 
követhette el a bűncselekményt, 
aki a bank belső viszonyait jól 
ismeri, tudja azt, hogy a kulcsok 
hol és hogyan vannak elhelyezve 
és csak így tudta a legalkalmasabb 
Időben a betörést elkövetni.

Elsősorban a Wertheim-kassza 
kulcsának a sorsát akarták a de
tektívek megállapítani,

ez a nyom azonban hiábavaló
nak bizonyult.

Hosszabb nyomasztó szünet után 
izomba tón

szenzáció, fordulat történt az 
ügyben.

Jelentkezett egy nő a főkapitány
ságon és a következőket adta elő:

— Az erkölcsvédclm, feljelenté
sekről szóló újságcikkek alapján 
jutott az eszembe, hogy nemrég en
gem is megszólítottak az uccán. 
Éppen a Nádor ucca 28. számú 
Magyar-Szlovák Bank helyisége 
előtt. Bent világos volt, egy férfi 
dolgozott a helyiségben, egy pedig 
az uccán sétált. Én azt hittem, hogy’ 
alkalmazott dolgozik bent. Ez az
után rövid idő múlva kijött,

egy kitömött aktatáska volt a 
hóna alatt.

A másik erre bement a helyiségbe, 
azalatt az aktatáskás kint sétált és

pár perc múlva engem meg
szólított.

Én erre eltávoztam. Másnap olvas
tam azután a lapokban, hogy be
törés törjént ott a bankban. Az 
uccai leszólitások folytán jutott 
csak most eszembe a dolog.

A nő a rendőrtisztviselő felszólí
tására

személyleirást is adott a két 
férfiről.

Ez nagy meglepetés# keltett, mert 
a személy leírások a Magyar- 
Szlovák Bank egyik igazgató
jára és unokaöccsére illettek. 
Erre a detektívek elmentek a 

bankigazgató és unokaöccsének a 
lakására. A házmestertől aziránt 
érdeklődtek, hogy a betörés éjszaká
ján odahaza tartózkodtak-e, külö
nösen pedig, hogy nem volt-e egyi
küknél egy kitömött fekete akta
táska. A házmester azt a meglepő 
választ adta, hogy

a bankigazgató unokaöccse va
lóban egy fekete kitümött akta
táskával ment haza éjszaka.

Itt látszottak Összevágni a dol
gok. Nyomban beidézték a bank
igazgatót és unokaöccsét a rendőr
ségre, hogy kihallgassák őket 
ügyükben.

A bankigazgató arra hivatkozott, 
hogy neki effektiv kárt okozott a 
betörés, az elvitt értékpapírokat 
saját vagyonából kellett megtérí
teni, a helyiség nem volt biztosítva, 
és igy

az egyedüli károsult csakis ő

önmagát pedig nincs oka megkáro? 
sitani 30.000 pengővel.

Az unokaöccse pedig azt adta elő, 
hogy

valóban kitömött aktatáskával

Két kárlyakluhban razzia volt 
vasárnap késő élszaka

A Király u. 65 alatti demokrata körből és a Német u. 13 
szám alatti klubból elvitték á kártyaasztalokat

A budapesti főkapitányság kártya
ellenőrző detektivesoportja Ztafc Sándor 
detektivfőfeltigyelő vezetésével vasár
nap éjszaka

két kártyklubban Is razziát tartott.
Éjféltájban egyszerre jelentek meg a 

detektívek a két klubban. Az egyik volt

a Király ucca 65. szám alatt lévő 
Erzsébetvárosi Demokrata Kör, 

ahol nagyban folyt éppen a hazárd
játék.

A detektívek behatoltak a helyiségbe 
és 1 elgázoltátták a játékosokat, a játék
asztalon talált zsetonokat és pénzt pe
dig lefoglalták. A ház előtt már vára-

I . ■ ment haza,
abban azonban élelmiszert vitt haza 
és erre bizonyítást is ajánlott fel. 
A detektívek utána jártak ennek és 
azután előadását valónak fogad
ták el.

A rendőrség most a személyleirás 
és a nő vallomása alapján, más utón 
keresi a tetteseket, mert maga is 
bSátja, hogy a bank igazgatója ön
magát nem akarta megkárosítania 
betöréssel.

A Hétfői Napló munkatársa be
szélt a bankigazgatóval, aki elő
adta, hogy az aktatáska körülménye 
volt e gyanú ominózus alapja, 
egyébként ő maga szeretné, ha a 
valódi tetteseket a rendőrség el
fogná.

kozott a főkapitányság egyik teher
autója, arra

felrakták a játékasztalt és bűnjel
ként lefoglalva, beszállították a fő- 

kapitányságra.

Ugyanebben nz időben rajtaütöttek 
a Német ucca 13. száma

Józsefvárosi Társaskörre,
ahol napokkal ezelőtt már volt razzia.

Itt is lefoglalták az asztalokat a zse
tonokkal együtt, és beszállították a fő
kapitányságra.

A leigazolt Játékosok ellen megindult 
az eljárás, do felelősségre vonták a 
klubbok vezetőit is.
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Amikor a sikkasztó

Mindkettőt őrizetbe vette 
a rendőrség

Szombat éjszaka az üllői hton 
1c ét hangosan vitatkozó munkáskül- 
Hcjii férfi vonta magára az őrsze
men rendőr figyelmét. A rendőr, 
hogy leöRendesílso őket, a vitatko
zókhoz lépett, mlrö az egyik Így 
szólt hozzá:

Kérem, biztos úr, ez az ember 
nálam lakott albérletben. Egy nap 
aztán nyomtalanul eltűnt, de vele 
együtt

eltűnt egy 
pénztárcám

Fedák Sári vasárnap éjjel 
Budapestre érkezett

Vasárnap éjfél előtt néhány 
perccel futott be a Nyugati pálya
udvarra az Oriínt-expressz, amely
nek egyik olsőosztályú kocsijából 
frissen, jókedvűen ugrott ki Fedák 
Sári, aki Amerikából tért vissza a 
fővárosba. Egyedül érkezett vissza, 
Mindszenthy Tibor és Párton (1us’»> 
táv nélkül. A pályaudvaron csuk 
néhány közeli barátnője, a l'Tcnch 
Linó hajózási vállalat igazgatója 
és Mindszehthy Tibor családja

várta a művésznőt, aki a Hétfői 
Napló munkatársának kérdésére a 
következőkben nyilatkozott:

— örülök, hogy Amerikába men
teni. Örülök, hogy a turném sike
rült. örülök, hogy Mindszenthyt el
helyeztem odakünn. S végül örü
lök, hogy összekerültem a legfino
mabb amerikai íróval, Qestringgel, 
aki olyan ragyogó színdarabot írt, 
amilyenben még soha sem játszot
tam.

Néhány héttel ezelőtt tárgyalta 
a budapesti törvényszék az erkölcsi 
kártérítési peri s

húszmillió koronát ítélt meg a 
leánynak,

a megokolással, hogy a 
férjhezmenési lehetőségei

öltözet ruháin, a 
és más ingóságom 

is.

Most véletlenül találkoztunk az ne
vén és követeltem tőle, hogy adja 
vissza az ellopott holmikat.

A másik meggyanúsított férfi til
takozott n lopás vádja ellen. A 
rendőr azonban előállította a főka
puén ysúgra. Természetesen velük 
tartott n panaszos is.

A főkapitányságon aztán a kár
vallott, aki Szabó Sándornak ne
vezte. magát, előadta panaszát és 
ennek alapján a lopással vádolt

Nagy Istvánt őrizetbe vették.
Alig vezették cl Nagyot a cellájába, 
Szabó Sándor a szerencsés tolvaj
fogás feletti örömében elégedetten 
távozni akart, mikor az egyik de
tektív öt is gyanúsnak találta. Utá- 
nunózlek a indusának és ekkor ki
derült. hőg"

a budapesti törvényszék sik
kasztás miatt körözi

és elfogatóparancsot adott ki elle
ne. Szabó ugyanis pénzbeszedő volt 
egy vállalatnál, ahonnan az inkasz- 
szdlt összeggel megszökött. Termé
szetesen most már

Szabót is őrizetbe vették.

Az őrizetesek cellájában Nagy és 
Szabó ismét találkoztak. Mikor a 
porul járt panaszos Nagyot meglát
ta, hirtelen haraggal

reá támadt
és ütlegelni kezdte öt. A verekedés
re rendőrök léptek közbe, de Szabó 
erre

a rendőrökre rontott, 

akiknek aztán csak kényszerzub* 
bony segítségévéi siktrüli a feldü
hödött emberi megfékezni.

fflég csali márMóban
kapható a világhírű

müncheni

Saluator
idénysör-liülönlegesség

Magyarországi vezérképviselet: 

ülezey.és Társa 
IX., Ranohlor ucca 4. tol.: J. 24 Cd

Szét akarják robbantani 
niagyar vlvósport egységes frontját 
Vivószövetség holnapi közgyűlésén 
Pallavlclni őrgróf és Werkner Lajos elkedvetlenedve 

vissza akarnak vonulni a vlvósport éléről
Olimpiai győzelmünk babérkoszorúlvhl 

ékesített vívósportunk borkeiben napok 
óta harci zaj disszonáns hangjai hallat
szanak. 11a ogy pillantást vetünk a har
colók táborába, úgy ijesztő kép tárul 
szemünk elé. A harci front — fájdalom 
— betoló irányul. Egymással néznek far
kasszemet a magyar vlvósport büszke
ségei, akik eddig egymás mögé zárkózva, 
vitték diadalra a magyar színeket.

Tzgalinas napokat él a magyar vívó
sport. A Vívószövotségben az elmúlt na
pokban fellángolt a harc. Két- férfiú áll 
a támadások éclpontjában; Pa/íavtcini 
György őrgróf cs Werkner Lajos. Hosz- 
szú évtizedekre visszanyúló sportulúlttal 
a hátuk mögött, vezették díadalról-dia- 
dalra a magyar vívósportot hatalmas 
külföldi győzelmeken keresztül. És möst, 
áz úgynevezett „reformpárt" zászlaja 
alá tömörülve, felvonulnak ellenük ba
rátaik, hogy egy ürügy gyanánt felka
pott jelszón lovagolva, félreállítsák őket.

A harc első fázisa már lozajlott. Posta 
Sándor dr. roamatőrlzfiíása csak elnöki 
szóval sikerült. Meglepetésszerűen felbo
rultak az előzőén baráti szóval kötött 
mégállapüdások. Posta Sándor dr. hasz-1

tálán szolgáltatott elégtételt volt ellen
feleiknek.

Még mindig nem bizonyos, hogy az 
olimpiai babárokkal övezetien, ünneplő 
tömegek sorfala között bevonult világ
bajnok megvédlieti-o olimpiai bajnoksá
gát Amsterdamban.

A féléikért aratott ellenzék, amely 
többségét nagyrészben passzív működést 
kifejtő vidéki egyesületek piegbízóleve- 
leiből gyfijtötto egybe, nagyban készül 
a holnapi döntő-ütközetre.

Holnap este tartja ugyanig a MVSz 
évi rendes közgyűlését, amelyen a Re
formpárt keresztül akarja forszírozni a 
Nagy Béla dr. halálával mégüreáedeti 
ügyvezető - elnöki tisztség betöltését. 
Amennyiben az ellenzék az utolsó per
cekben el tíém áll ettől a szándékától, 
őzt

Pallavlclni György őrgróf és Werk- 
ner Lajos ellenük irányuló bizal
matlanságnak fogják tekinteni és 

félreállnak.
Nem hisszük, hogy az ellenzék vezetői, 

akik valamennyien intakt és értékes tag
jai a magyar vívósportmik, ezt akarják.

i

i

azzal 
leány , ___
erősen csökkentek a furcsa barát
ság folytán.

Alig hogy a tárgyalás befő 
dött a kérő Ismét jelentkezett 
ténylegesen 
leányt.

Ajj ítélőtábla Zfecfc-tanácsa előtt 
a tegnapi tárgyaláson dr. Bor sódy 
Miklós ügyvéd, a leány képviselője 
azzal a meglepő és érdekes érvelés
sel kérte az erkölcsi kártérítés 
megítélését, hogy régi vőlógenye 
csak azért vette el a leányt, mert 
a törvényszék 20 milliót már meg
ítélt számára. Böhm Ferenc dr., a 
gyáros képviselője a kereset eluta
sítását kérte. A tábla úgy határo
zott, hogy

a tárgyalás befojező- 

feleségül vette a

a legközelebbi tárgyaláson eskü 
alatt hallgatja ki a gyárost

arra vonatkozólag, hogy volt-e vi
szonya a leánnyal, vagy sem.

Száz millió kártérítést követel 
egy 15 éves leány egy gazdag pesti gyáros 

tói, aki szabónő lakására hívta fel őt
A gyárosnak meg kell esküdnie a bíróság előtt, hogy volt-é 

viszonya a leánnyal vagy sem

délelőtt a budapesti | találkozni fog a varrónővel, aki 
egyik polgári tanács i tanítására vállalkozott. A leány 
érdekes hátterű port j

amilyen kevés akad a í tényleg felment a gyárossal az 
• állítólagos varrónő lakására.

Hogy azonban ebben a lakásban 
mi történi, s kit találtak ott: a 
varrónőt-e, vagy pedig egy merő
ben ellentétes foglalkozású hölgyet, 
azt már kétféleképpen adja elő a 
gyáros és a 15 éves leány. K. B. 
előadása szerint valóban, egy varró
nőhöz vitte a leányt, a leány azon
ban ezt a leghatározottabban meg
cáfolta és szüleinek olyan dolgokat 
mondott el a népszínliázuccai lakás
ban történtekről, hogy azok nyom
ban ügyvédhez siettek. Az ügyvéd 
tanácsára azután

százmilliós erkölcsi kártérítési 
pert

Indítottak K. B. gyáros ellen. Kői
ben a feltűnően csinos fiatal leány 
kérője is megtudta a gyárossal tör
ténteket és szakított jegyesével.

Tegnap 
ítélőtáblán 
előtt olyan 
tárgyaltak, 
felsóhírósá gok prakszisában.

A történet három évvel ezelőtt 
kezdődött. 1924. tavaszán K. B. dús
gazdag pesti gyáros, akinek pest
környékén van a gyártelepe, az 
Ipoly uccuban megismerkedett 
A. T. nevű 15 esztendős kis munkás
leánnyal. J
A gyáros a következő nap ismét 
ellátogatott a házba, ismét elbe
szélgetett a leánnyal.

Barátság támadt a 45 esztendős 
gyártulajdonos és a 15 éves 

inunkásleány között.
Fényes, káprázatos jövőt festeti a 
dúsgazdag gyáros a munkásleány 
elé, akinek megígérte, hogy

női szabászatra taníttatja és a 
Belvárosban elegáns, nagy női 
ruhaszalont rendedet be ré

szére.
Hogy plauzibilissé tegye ígéretét, 
megkérte a leányt, jöjjön fel vele 
egy népHZÍnházuccal lakásba, ahol

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

Pflpu« PAP™ PAP.
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorgyára

N«ry katel«cut «X»K ellmtbea po.Ui HWk

Csütörtöktől—szerdáig
CORVIN SZÍNHEZ és ORION 

Ibolyát a ló II Papucshős 
Harry Módiit* Ml Ösgover || Őszi Oswnlda.

Az új sláger!
Hétfő, szorda, péntek, vasárnap

9 9

• U l í a Rudolf V*l«ntlno seja iia n.krvu».

MOZGÓ Az arizonai lovas ah

!IÍ|
Fűvároil OperettszlnMz



Budapest, 1927 március 7. HÉTFŐI NAPLÓ 3

A rendőrség elkobozta 
Ptasinszky Pepi „erkölcstelen4* 

fényképét, mert kilátszott 
a prímaballerina térde

Márffy József 
tüdővészben súlyosan meg
betegedett a váci fegyházban

Az erkölcsvédehui rendelet végre
hajtása során tegnap ismét nagy 
feltűnést keltő intézkedést fogana
tosított a rendőrség. A kirakatraz- 
wiával megbízott detektívek a IX. 
kerületi kapitányság területén foly
tatott munkájuk közben szemérem- 
BÓrtőnek találták a Tfo^oni/i-ióny- 
képészfdi műterem. Ferenc körúti 
kirakatában elhelyezett fénykének 
közül liat képet. A műteremben 
megjelent detektív kíséretében egy 
rendőr tanácsos és felkérte Rozgo- 
nyi Dezsőt, hogy a képeket vegye 
he a kirakatból. Rozgonyi eleget 
is tett a felszólításnak és bevette, a 
fénykéiM'kct, amelyek közül egyik

Ptasinszky Pepit, az Operaház 
prímaballerináját ábrázolta 

tánc közbeu.
R kép ellen az volt a kifogás, hogy 
kilátszik a táncosnő térde. A másik 
öl felvétel szintén egy táncosnőről 
készült, aki

keleti háremhölgy jelmezben, 
förököseu összeíont lábakkal 

ülve látható a képeken.
A hat képet a rendőrség elkoboz

ta és eljárást indított Rozgonyi el
len, aki Ptasinszky Pepivel együtt, 
valószínűleg sohasem számított ar
ra, hogy az Opera pr ima bal lóriin t- 
>jának táiicfiguráit erkölcstelennek

A vasárnapi munkaszünet 
feSfsfiggesxtése mellett döntött 

a mészáros ipartestület 
A gyláféspöl kivonult ellenzék megalakította 

a Húsipari Munkaadók Szakosztályát
'A Budapesti Mészáros Ipavtesiilet 

vasárnap délelőtt a régi képviselő
házban gyűlést tartott, Varga Jó
zsef ipartestületi elnök vezetésével. 
A gyiilés, amelyen Kállay Dezső 
iparhatóság! biztos is megjelent, 
mozgalmasnak ígérkezett, mert azon 
a. vasárnapi. münlca szünet ügyében 
kellett állást foglalatok a testületi 
tagoknak. A hentesipartestület az 
elmúlt vasárnap foglalkozott ezzel 
v kérdéssel és ekkor a vasárnapi 
munlcaszünet fent(irtása mellett 
döntöttek a tagok. Éppen ezért, meg
lepetésszerűen érte a mészáros ipar
testület vezetőségét a vasárnapi 
gyűlésen lefolytatott titkos válasz
tás erdőmén ye, amelynek, alapján

153 szavazattal szemben 210-en 
a vasárnapi munkasziinef fel
függesztése mellett foglaltak 

állást.
’A gyűlés eredményének kihirde

tése után a tagok nagy része eltávo
zott a gyűlés színhelyéről.

— Le az elnökséggel! Elvesztet
ték az ipartestület bizalmát! — 

felkiáltások hallatszottak minden
fele

A gyűlés színhelyéről eltávozott 
Ipartesület! tagok átvonultak ti 
KÉKOSz Jókai áccai helvlségebe, 
ahol a Kézmüiparosok és Kereske
dők Országos Szövetsége kebelében 

megalakították a Húsipari 
Munkaadók Szakosztályát.

Az alakuló gyűlést Prohászka. .Tó- 
szef mószárosmester, az, ipariesü- 
leti ellenzéki mozgalom vezetője 
nyitotta meg.

— Az ipartestület vezetősége — 
úgymond — gyengének bizonyult 
akkor, amidőn küzdeni kellett 
volna

a húsfogyasztási adó eltörlése, 
az egyfázisú forgalmi adórend
szer bevezetése, a magas vásár-

találhatják.
A rendőrség iua hivatalos je- 

jelentést adott ki
a nagy port, felvert milói Vénusz- 
ügybeu. A főkapitány jelentése sze
rint a Képzőművészeti Muzeuin 
aktkiállitúsáuak albumát nem azért 
vették be a kirakatból, mert a fe
delét a miiéi Vénusz reprodukciója 
díszíti, hanem azért, mivel

mivel az albumot nyitott álla
potban helyezték a kirakatba 

és igy közszemlére tették a ben-nc- 
levő aktokat.

Az. erkölcs védelmi rendelet végre
hajtásával kapcsolatban különben t 
i nterpellációkba n foglalkoznak
majd az országgyűlésen is, azonkí
vül Földvári Béla dr. törvényható
sági bizottsági tag is interpellációt 
jegyzett be a főváros szerdai köz
gyűlésére.

Megkérdeztük Ptasinszky Pepit 
is, aki a tűrje nevetve felelt:

— Igazán rosszul esik, hogy a 
lábamat megbotránkoziatóan csú
nyának találták. De hát mit te
gyek? Csak azt. nem tudom, hogyan 
táncoljak majd ezentúl. Legjobb 
lesz, ha

kötött szvetterben, hricscsznad- 
rágban, sállal a nyakamon tán

colok.

pénztári, vágóhídi és bizományi 
illetékek, a méregdrága vásár
csarnoki fülkebér és helypénz 
s a nagy üzletbérek leszállítása 

érdekében.
Ha ez megtörtént volna, akkor a fo
gyasztók

25%-kal olcsóbban kaphatnák 
a húst.

Ma a helyzet az, hogy a főváros 
sokkal magasabb bérösszegeket 
szed, mint sok fővárosi háziúr, tózek 
miatt a nyomasztó körülmények 
miatt

50%-kal drágább Pesten a hús, 
mint vidéken.

Prohászka felszólalása után La
tinak Jenő a KÉKOSz elnöke mon
dott beszédei:

— Kormányfőtanácsosságra vá
gyódnak — úgymond — azok, akik 
eddig az önök bizalmát bírták. A 
Vásárpénztár előzékenységét . is a 
kormány főtanácsos urak sajátítot
ták ki a maguk, nem pedig a kis
iparosság számára.

Pfciffcr Sándor, a KÉKOSz fő
titkára szóvátotte azokat a sérelme
ket, amelyeket a mészárosiparos
ságnak sürgősen orvosolnia kell. 
Kifejtette, hogy azért történt állás
foglalás a munka sziinot felfüggesz
tése mellett, mert

a vámvonalon túl mindenütt 
délelőtt is folyt a húsárusitás 
s a főváros területén is szabad 
vasárnap délelőtt a baromfi- és 

hal árusítása.

Kiéin Jenő, Bukovszky Ferenc, 
dr. Kollmann Dezső és Goldner 
Béla felszólalása után a nagygyű
lés kimondotta a Húsipari Munka
adók Szakosztályának megalakulá
sát. Elnökké Prohászka Józsefet, 
alclnökökké Weisz Henriket és 
Bogyó Istvánt választották meg.

Rabkórházban akarják elhelyeztetni hozzátartozói
Márffy József és társai előtt még

decemberben hirdettek ki a buda
pesti büntető törvényszéken a kirá
lyi Kúria jogerős ítéletét, amely

hat eszteudei fegybázra ítélte
Az ítélet kihirdetése után Márffyt 
a gyüjtőfogházból, ahol a jogerős 
ítélet kihirdetéséig vizsgálati fog
ságban volt, a váci fegyintézetbe 
szállították. Márffy, aki vizsgálati 
fogsága alatt a legagresszlvebb. leg
fegyelmezetlenebb foglyok közé tar
tozott,

vád fogságában teljesen meg
változott:

Engem nem lehet agyonütni - 
mondja Alpár Ignác

Állja a harcot kétszázhatvan építész-társa érdekében
Mérnöki Kamarában ellenben •Szakkörökben, a társadalom szé

les rétegeiben is nagy feltűnést kel
teti a Budapesti Mérnöki Kamara 
fegyelmi tanácsának szombati ha
tározata, amely Alpár, Ignácot, az 
eiirópai hírű építészt, a kamarát 
sértő állítólagos kijelentéseiért fed
désre ítélte.

Alpár Ignácot felkerestük rózsa
dombi villájában és megkérdeztük, 
mit szól a kamara. ítéletéhez. Mikor 
elmondjuk jövetelünk célját, élénk 
gesztussal tiltakozik:

— Nem, nem akarok beszélni a do
logról.

Néhány porcig ingerülten .iá 15 
fel-ulá a szobában, aztán mégis ki
tör belőle az elkeseredettség:

— Tudják rólam, hogy nekem 
nem tetszik a kamara mai összeül- 
Utasa és

azok támadnak, akiknek érde
kük,

hogy a kamara mai formájában 
fen maradjon. Hát természetes is, 
hogy nem tetszik nekem a mai hely
zet. A jogászoknak három, (cstülc- 
tiik van: az ügyvédi, il közjegyzői 
kamara és a bírák egyesülete. A 

szokják meg a gyermekek a Kalo- 
dont-ot. Nagy mulatság nekik e 
fogkrém enyhe habja. Kalodont 
alaposan tisztit és megóvja a tej. 
fogak gyenge zománcát. Fog
mosás Kalodont-taí reggel és 
este: ez az igazi fogápolás, ez 

egészség!
Szoktassa rá gyermekeit a négy 
évtizeden át bevált fogkrémre:

KÁLODONT

a hangoskodó, elégedetlenkedő vizs
gálati fogolyból alázatos, csendes 
fegyenr. lett. Márffyt alaposan meg 
törte n fegyház. Amikor hozzátar
tozói és elvbarátai legutóbb felke
resték, Márffy betegségről. panas:. 
kodolt. Azóta is rosszabbodott álla
pota s amint a Hétföl Napló ért-- 
sül,

Márffy néhány nappal ezelőtt 
töd övészben súlyosan megbete

gedett.

Hozzál a rlózó> most rabkórházba, 
akarják szálltItatni.

szezsu foltok nyolcféle technikust, 
akiknek ellentétes ctz érdekük és en 
nek azután az a következménye, 
hogy egyes szakmák a kamara ke
belében teljesen el vannak nyomva.

Teljes erővel robban ki belőle az 
indulat és szinte kiabálva mondj;': 

Nagyon tévednek, ha azt hí 
szik, hogy velem könnyen vége/, 
nők.

Engem iwm lehet agyonüt ni.
Én meglcszek — ha kell a 

kamara nélkül is.
De állom a harcot is, melyben

kétszázhatvan építész sorako
zik mögöttem.

— Az ítélet teljesen hidegen hagy. 
Várom, hogy Írásban is kézbesii 
sók. Azután — a szabályok érteimé 
ben — írásban nyújtom be l’ellebbt 
•zésemet a kamara tanácsához. A 
fellebbezés nagy munka, lesz, ami 
hez már most, hozzákezdek.

— És ha a tanács ítélete is kedve
zőtlen marad'! — kérdezzük.

- Akkor jöjjön a nyilvánosság'
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Ellőni Ilit Sirat Stílt ir. I 
mM - M kiita 
Elloptak, vagy •Ivonott os óra I

Tfjú Sécntső Gyula dr. ügyvéd — 
Idősb Szemző Gyula volt főispán fin, a 
ponti előkelő társaság Pocija — feljelon-' 
túrt tett a rendőrségen, hogy a Bank , 
ucca 5. ozámú házban levő garzon lakú-1 
Káról ismeretlen tettes ellopta három ée [ 
lél millió koronát érő aranyóráját. '

Szemző Gyula feljelentésében elmon- 
•luttu, hogy azombaton (1611 fél egy óra
kor tőrt haza lakására és nyomban le
feküdt aludni.

Óráját és pénztárcáját az éjjeli 
szekrényre tette.

Alvás közben Katzidn Zsuzsanna taka
rítónő volt a azobűjúbun, majd röviddel 
távo/Aaa után két, egyetemi hallgató ba
rátja, azután 6*. Márta hölgy ismerőse, 
majd agy ügyiele kereste fel Szemzőt, 
aki, nini kor i^gg óra tájban felébredt, 
észre vélte, hogy

aranyórája eltűnt.
A főkapitányságon a bejelentés után 

'megindították a nyomozást n& eltűnt 
aranyóra után, amely minden valószí
nűség szerint « viharos szombati hajna
lon egy autóban maradt.

Nyomora miatt öngyilkos 
len egy szímton itsos
Budán, a Fény ucca 2 szűnni házban, 

'ÍLótazobás kin lakásban egyedül élt hosz- 
szú évek óta Martin. József 73 éves nyu
galmazott pénzügyminisztériumi szám- 
tanácsos. Az nggustyún csekély nyugdí
jából tengette életét. A uyugdíj azonban 
kevésnek bizonyult és a számtanácsos 
sokszor panaszkodott a húzbclleknek, 
hogy

nagy nélkülözések között él.
Az utóbbi időbon egyre elkeseredettebb 
lelt, és többször hangoztatta, hogy nem 
bírja tovább a küzdelmet, cs öngyilkos 
lesz. A szomszédok igyekeztek megvi- 
ipisztalni, de Martin József nem tett le 
tervéről.

Vasárnap délben az egyik szomszéd, 
nki ellátásáról gondoskodott, kopogott a 
tanácsos ajlajáu, de hosszas dörömbölés 
után bem nyitották ki az ajtót. Ekkor 
feltörték a lakás ajtaját és a konyhában

a nyitott gázcsapra hajolva, eszmé
letlen állapotban találták Martin 

Józsefet.
Azonnal értesítették a -mentőket, akik 
a/, öngyilkos számtanácsost súlyon álla
potban beszállították a Rókus kórházbu.

L

PalmaV7
viselet azt jelenti 

nincs többé 
ferde 

sarok!
Perselybiztosítás!

i/t&áéóx ÖtiKivt&L
■fsup+ts&s 20 év nudvo

1 " ilZTÜSlTO TAüSNSAG
>>ryaroru4gl Igazgatótag

_ .NAPEST, V„ Nádor ucce 9.

Brland, Stresemann 
és Chamberlain találkozása

Gént márc. 6.

Brland, francia külügyminiszter 
vasárnap este fogadta Strese
mann dr. német külügyminisz

tert.

Hosszas tanácskozásuk alatt sorra 
vettek a népszövetségi tanács ülés
szakán tárgyalásra kerülő legfon
tosabb problémákat s különösen 
a Saar-kérdés, a danzigi kérdés és 
a német-lengyel gazdasági tárgya
lások folytatása dolgában vitatták 
meg egymás felfogását. Streso- 
mann ezután Sir Austen Chamber
lain angol külügyminisztert ke
reste fel, akivel szintén hosszabb
megbeszélést folytatott

Berger Sándor Sao Paoloban 
„biztos egzisztenciát teremtett 

magának"
Beszélgetés a megszökött „kis Berzsé1* feleségével

Berger Sándor, akit a textil- és a 
pénzpiacon mindenki a kis „Béresé
nek'* ismert, vasárnapra az érdek
lődén központjába került, mert az 
utóbbi napokban ellene sorozatosan 

j Leadott feljelentések elől
külföldre szökött.

Berger Sándorról, akit elegáns nőit 
közt, mulatókban, játékkaszinókban 
lehetett látni, megállapították, bőgj' 
tulajdonképpen

nős ember, családapa,
Fekete, flljgrántormetü, csinos 

asszony Berger felesége, akit va
sárnap délután felkerestünk, hogy 
megkérdezzük mit tud férje holléte 
felöl.

— A mit a lapok írnak — mondja 
Beígérné — egyáltalában nem fe
lel meg a valóságnak. Az uram, 
akit nyolc év óta ismerek, jólelkit, 
jószívű ember volt, mindig, akinek 
szive és zsebe nyitvaálloti minden’ 
ki részére. Sokan éltok körű1 ötté, 
akiket ő tartott el.

Belőle értek emberek.
Arról nem tudok, hogy bárkit 

is becsapott volna

Bonyodalmak a Royalista Klub elleni 
titokzatos feljelentések körül 

A Széchenyi Párt költözik a Klub helyiségébe
A Royalista Klub ellen indult vizsgá

lat körül igen érdekes bonyodalmak 
keletkeztek. Mint ismeretes, a belügy
minisztériumba több feljelentés érke
zett, amelyek szerint a klnbbun mérték
telen hazárdjáték folyik, amely exisz- 
teuciákat tesz tönkre. A feljelonlések 
ulapjáu Issekutz Aurél államtitkár vizs
gálatot indított a klub ellen, mielőtt 
azonban azt foganatosíthatták volna, a 
Royalista Párt vezetősége saját elhatá
rozásából 

megszüntette klubszerű működését 
és igy euuck következtében a játék 
megszűnt. A klub Károly körúti helyi
ségét Kalapon Barna és Kiss Ernő volt 
századosok bérelték, akik a pinka vál
lalkozói voltak. A megszűnt klub vállal
kozói’ most állítólag kiderítették, hogy 

a belügyminisztériumba érkezett fel
jelentések aláírói -r egy kivételé
vel — egyáltalán nem létező szc- I 

mélyek

DECSi ROZI ♦ USNIR
MODERN 

CA6UOSTRO
AILEEN PRIN8LE. CONWAY TEARLE

Brland vasárnap este Zaleski 
lengyel külügyminisztert is fo
gadta. Délután első ízben

találkozott Chamberlainnel
A két államférfiu különösen a 
Sa ar-kérdéssel foglalkozott, to
vábbá a Saar-vidéki kormánybi
zottság lemondott elnökeinek, a 
kanadai Stephensu utódjának ki
nevezésével és a francia csapatok
nak

a Saar-vidékről való kivonulá
sával

Felhasználták egyúttal az alkalmat 
hogy a kínai események alakulásá
val kapcsolatosan benyomásaikat 
egymással közöljék.

s azt sem tudom, hogy bűnvádi 
utón üldözik. Mi boldog házaséletet 
éltünk, sohasem vettem észre, hogy 
férjem inkorrekt cselekedetet köve
tett volna, el. Annyit mondhatok, 
hogy

Sándor Ic nem ült a kávéházba 
valakivel tárgyalni addig, amíg 
meg uem győződött, hogy az 
illető tetőtől-talpig korrekt em

ber.
Kerülte a szélhámosokat, vigyázott 
a jó hírnevére.

Ezután az őszinte nyilatkozat 
után csak aziránt érdeklődtünk, 
hogy hol. tartózkodik most Berger, 
mit. csinál külföldön.

Erre a kérdésre Berger Sándorné 
azonban nem válaszolt. Helyette 
húgától, egy csinosarcu, Tizián- 
haju leánytól kaptuk meg a fele
letet:

— Berger
Dél-Amerikába utazott.

San Paoloban tartózkodik, s onnan 
nem is jön többé vissza, mert biztos 
cxisztenciát teremtett magának.

ír. k.)

és ebből arra következtetnek, hogy a fel
jelentéseket valamelyik konkurrens kár
tyaklub emberei adták be és elhatároz
ták, hogy ennek megállapitása végett 
vizsgálatot fognak kérni.

A Károlykörúti helyiség azonban nőm 
áll sokáig üresen. A helyiséget ugyanis 
átadták a Széchenyi Emil gróf vezetése 
alatt álló Országos Széchenyi Tártnak 
és kedden már ünnepélyes külsőségek 
között, egész sereg társadalmi előkelőség 
jolénlétóben megnyitják a klubot. A vál
lalkozók ezúttal is Kalapos és Kiss lesz
nek. Azok pedig akiknek neve a feljelen
tésekben is szerepelt,

nyomban átvonultak a Vay-palotá- 
ban működő Terézvárosi Szabadelvű 

Párt klubjába,

ahol jelenleg is működnek. A Széchcnyi- 
párt értesülésünk szerint garanciát vál
lalt atekintetben, hogy a kártyázást a 
Klub helyiségeiben csak a megengedett 
szolid, keretek között, fogják folytatni.

R. ailFFITSl

Uram, 
-a megcsal!
Óriási siker!

TEA
„Ceylon speclp|"-keverek 
kiválóan arőmás, erőteljes, 
Ízben friss, aranysárga színű 
felöntést ad.

5 dg. 1 ponsö 40 fillér

Fropaganía tti 
mos kun Moll 
Kiváló szabású, eredeti angol anyagokból 
rendclésszerüen, gondosan elkészített in

gek, minden nagyságban raktáron:

Angol brokát ing, fehér, -te g 
puha ................................ 0

Angol selyem pou?!in« zg> _ 
ing, színes puha...............I

Francia slffón hálóing, <a Sfr 
komplett, nap y ............ 1*1

Saját selyem szövőgyárunkban 
szőtt kiváló szép nyakkendők ”rs40

Legnehezebb tiszta selyemnyák- E — 
kendők, saisonról visszamaradt we 

IIKIMUl 
KlgyO u. és fipponyi tér sarán

(Klotild-palota)

AONUS 
volt IIRALY 
az előkelő közönség 

szórakozó helye 

Budapest, Ma$yar ucca 5. 
Telefon; József 154—49.

,,Aranymámor''
Klasszikus 7 ttranysjépség 
tcnomen&lie balletcsoport

PAPAGÁJ
Krssébet xSrűt 33. 

Fgaxgntó: Oláh Gyárfás M.
Minden ette 10 órától Mg 

szenzációs 
sláger műsor

4 Tato and Tat | Dannka
áiass2lkusl 
Műveszet! 

on pina 
ultra!

6 Liza Ceoe 
spanyol CRDdatiinrosnők 

síi), flö elsőrendű remek szftm

BÚTOR IA minősig
ólCBón —

• garanciával 
részletre — készpénzárban. 
Corvin Bútorcsarnok, Dohány ucca 39. ez.
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Egy 13 éves fiú játék közben 
revolverrel súlyosan meg

sebesítette nővérét
Súlyos kimenetelű szerencsétlen

ség történt vasárnap este a Gömb 
ucca 87-es számú házban. Hamler 
Ferenc 13 éves tunuló odahaza, 
szüleinek távollétében elővette 
édesatyjának 7 mm-cs revolverét 
és azzal játszadozni kezdett. A 
fegyver

játék közben elsült és a golyó 
átfúrta Hamler Ferenc bal- 

f tenyerét, megsebesítette a szo
bában tartózkodó Hamler Jú
lia 18 éves leányt, Hamler Fe

renc nővérét is.
A szerencsétlen leány a revolver
lövés következtében súlyos belső 
sérüléseket szenvedett és véresen 
esett össze a szoba padlózatán.

A rovolvérlövés zajára és a test
vérpár kétségbeesett segély kiáltá
saira a szomszédok beszaladtak a 
lakásba s nyomban előhívták a 
mentőket.

Az első segélynyújtás után a 
szerencsétlenül járt Hamler Feren
cet és nővérét a menták a Rókus 
kórházba szállították. A rendőrség 
pedig megindította az eljárást, an
nak megállapítására, hogy

kit terhel felelősség a szeren
csétlenségért

s nem követett-e cl gondatlanságot 
a szerencsétlenül járt Hamlcr- 
gyermekek édesatyja a fegyver el
helyezése kljrül.

Az írók, művészek, színészek és kiadók 
memorandumban kérik a erkölcs- 

védeími rendelet sürgős módosítását 
Kedden mennek a belügyminiszterhez

A Színpadi Szerzők Egyesülete 
péntek este igazgatósági ülésén el
határozta, hogy teljes erejével fel
veszi a harcot az erkölesvédelmi 
rendelet túlkapásai ellen és ebben 
a harcban szövetségre lép a többi 
Írói, művészi, színész- és kiadói tes
tületekkel. A tegnapi rendőri intéz
kedések ismételten rávilágítottak 
arra, hogy feltétlenül vetzélyben 
Van az írói gondolat és művészt ki
fejezés szabadsága; miért is ezek 
megvédése érdekében gyors intézke
dés vált szükségessé. Holtai Jenő, a 
Színpadi Szerzők elnöke a. mai na
pon érintkezésbe lépett a művészek, 
színészek, színigazgatók és kiadók 
testületéivel és .

egységes memorandumot szőve-

geztek meg,
amely a leghatározottabban tiltako
zik a művészetbe illetéktelenül be
leavatkozó rendőri intézkedések el
len. A memorandum kifejti, hogy 
Európának egyetlen egy államában 
sem áll szilárdabban a. jóizlés és er
kölcs alapján a művészeti mint ná
lunk.

Ezt a memorandumot
kedden délben monstre depufű- 

ció keretében

adják át a belügyminiszternek, akit 
az irók. képzőművészek, színészek 
és kiadók arra kérnek, hogy sürgő
sen változtassa meg az erkölcsvé
delmi rendelet reájuk vonatkozó 
végrehajtási utasításait.

Elejtik
az új sajtótörvény tervét: 
öt szakasszal kiegészítik 

a Tisza-törvényt
kásba szaladtak, ahol iszonyú csete
paté fogadta őket.

Négy nő veszekedett egymással, 
do egy férfi is részt vett az épületes 

, jelenetben. A lakók felismerték a ve
szekedő asszonyok között Illy László
nak a feleségét, rosszat Bejtettek, és 
azonnal rendőrért azaludtak.

A közeli Bárokról jött fel a 12!7-cs 
rendőr. Amikor felért a lakásba, ott 
még mindig nagyban folyt a lármás ve
szekedés. A legerélyesobb közbelépéssel 
sikerült csak széjjolvAlasztani a vcszc- 
kedőket, akiket azután Borjában le
igazoltatott. Ezután kiderült a tény
állás is.

Illy László ezelőtt Imre Sándornál 
lakott az Ipor uccuban. Jó barátok vol- 

- . f - „.k, C--ű az ébredő
szakaszt természetesen abból a tér- I osZnie lelkes hive volt és gyakrabban 
vezetből vennék át, amelyet! szerepelt az ő neve is. Az egyiittlakó 
Ángyán Béla sajtófőnök készít. I óbredő-bajtársak azouban összevesztek,

I zal indokolják, hogy ezzel a meg
oldással

ki lehet küszöbölni azokat az 
izgalmakat,
W üj sajtótörvény

Az új sajtótörvény — Váry Al- ( amely ezekkel az új rendelkezések- 
hertnek a Hétfői Naplóban közölt, kel kiegészítve, a változott viszo- 
nyilatkozata alapján állandó viták' nyok követelményeit is kielégit- 
tárgya. A kormánypárt tekintélyes ‘ heti.
tagjai tagjai ugyanis osztják Váry | Az új sajtótörvény tervének el- 
Albert álláspontját, amely szerint ( ejtését kormánypárti körökben az- 

níncs Szükség új sajtótörvényre,
mert a Tisza-féle 1914. évi sajtó-
1 örvény némi revízióval megfelel a 
követelményeknek. Ezt a felfogást 
vallja

Perényi Zsigmond báró is,
aki azt a tervet vetette föl, hogy 

néhány, legfeljebb öt szakaszt 
kell felvenni az 1914-es sajtó- 

törvénybe,

amelyekkel
tárgyalta torna ---------

A Tisza-törvénybe felveendő ot > t!lk> hi8zen Imre Sándor is 
sakaszt természetesen abból a tér-! nszme lelkes hive volt és

Gróf Bethlen István
■Magyfrorezág

Mussolini
Olaszország

Polncaré
Franciaország 

politikai vezére,

Árion
a fogkrémek vezéro.

Fertőtlenít! Üdít! Konzervál!

riiuoloii ss
,-j ~~ minden előle-
<_w_jr rozotsirc OéiMJ *ekéi>

heti, bar törioaatésn ■
Uránia SzakUilat, Rákóczl.ut 17.)

Tanulta
meg mindenki, hogy egészségének, testi és szellemi 
fejlődésének, munkabírásának egyik fontos elő
feltétele, hogy táplálékában kellő mennyiségű 
vitamint vogyen magához. Sápadt, vérszegény, 
(leges* gyorsan fáradó gyermekeknél különöseu 
fontos u .vitaminadngolás. A főzés a vitaminokat 
károsítja, vagy egészen elpusztítja. Csak nyers 
állapotban kaphatja mog, a szervezet teljes hatóké- 
pcsségükbon a számára oly fontos vitaminokat. Az

AMNEA vitamintápszer 
bámulatos hatásának ez a titka. A eseniegeeánko- 
ládeízu, finom ARNEA vltamintápszert nem kell 
főzni, sem másként elkészíteni, hanem fogyasz- 
’ásra'kész állapotban mindenütt kapható. Egy do. 
boz óra 1 pengő 51 fillér. Aki még nem Ismeri, 
kérdezze mee orvosát.

80 utas borzalmas halála
Két kínai gézOs OsszeOtkOzOtt és az egyik elsUlyedt

Párizs, március G. 
Sanghai-i híradás szerint két kínai gőzös, amely a Jangcéu az 
utasforgalmat bonyolítja le, teguap összeütközött. Az egyik 
hajó, amelynek fedélzetén 80 utas volt, néhány perc alatt elsü- 
lyedt Senkit sem lehetett megmenteni.

H gyszáz tanú fíiuonulása Szilágyi Károly 
volt képviselő monstre perében 

egy tematés egész közönsége, Apponyl Albert, 
Tibor, yazsonyl Vlmosné és Wabltsch Lujza a 

Jardln tulajdonosa

Tanuk:<. 
Káltay Tll

Emlékezés még, hogy az elmúlt év1 Tanúként kérik kihallgatni Benedek 
nyarán sorozatos cikkek jelentek meg János temetésén rászívott egész közön- 
uéhány lapban, amelyek Szilágyi Ká- gégét, köztük Vdzsonyi Vilmosáét és Uc- 
roly, volt nemzetgyűlési képviselő sze-‘ • -
mélyét éles támadásokban részesítették. 
A cikkek azt állították, hogy Szilágyi, 
mint a Magkorcskedelmi Részvénytársa
ság vezetőjo

kibérelte a Jardln d'IIivcr nyári 
mulatót,

amelyet személyesen vezetett és ezzel 
kapcsolatban megemlékeztek arról, hogy 
Szilágyi, aki demokrnta listán került be 
a parlamentbe, elődje Benedek János 
halála után a kormánypárthoz csatla
kozott. A cikkok miatt Szilágyi Károly 
sajtópert indított Lukács István hírlap
író és három társa ellen többrendbeli rá
galmazás és becsületsértés miatt.

A vádlott hírlapírók az eljárás során 
olyan nagyszabású bizonyítási eljárást 
kértek, amelynek arányai érdekesség | 
szempontjából az utóbbi évek monstre 
sajtópereiben is példátlanul állnak. Lu
kács István és társai nem kevesebb mint. 
négyszáz tanú, és szakértő megidézését | 
kérik.

i

nedek özvegyét. Szilágyi Károlyijuk
Benedek sírjánál lett azon fogadal
mára vonatkozólag-, hogy minden
be n elődje politikáját lógja foly

tatni.
Káltay Tibor volt pénzügyminisztert 

arra vonatkozólag akarják kihallgat
tatni, hogy Szilágyi elődje politikáját 
folytatja-e a kormánypártban. A cik
kekben felvetették azt a kérdést is, hogy

h Jardín bérlete Inkompatlbilla-c 
egy képviselő részéről, amiről 
Apponyl Albert gróf meghallgatá

sát kérik.
Megnevezték tanúként II-'wW/w/* T.iij- 

zát is, valamint kérték a Jardin részére 
kiadott

ítalmérésl engedély
iratainak beszerzését és a pénzügy igaz
gatóság illetékes főlisztvlselőjénck kihall
gatását. A. monstre sajtóper rövidesen 
főtárgyalásra kerül.

Illy László felesége 
asszonyokkal szövetkezve 
botrányt rendezett egy volt 

barátnőjénél
Négyszer negyven pengő büntetéssel végződött 

az asszonyt hab ruság
Szombaton éjszaka hangos veszekedés állandó volt a két család kü.j a cica

ver to fel az Ipor ucca 15. számú liáz la- | kodás.
kőit Scgitségkiabálás hallatszott az | Hlyek végül is elköltöztek a ILilh r 
egyik clsőemelcti lakásból, ahol Imre ucca 52. tezúmu házba, özv. Mcdgv<*i 
Sándor lakott a családjával. 1 Jánosiéhoz. Néhány holmijuk * azonban

A lakók közül többen a lármás la- még ottmaradt Imre Sándoréknúl.

i

Miután haragosuu váltak cl cgymá*'- 
tó], IJly Lászlónó nem akarta magút 
meglepetéseknek kifenni és özv Modgye-i, 
Jánosáét, Bálint Istvánnét, Kőt enn -k u 
férjét is magával vitte régi lakásába. 
Ezek négyen aztán az Ipor uccai ház. 
bán — túlsúlyúkat éreztetve — Immár 
összevesztek Imre Sándornéval, akinek 
fórjo nem is tartózkodott otthon.

Leigazol tatásuk után uz egész társa
ságot vasárnap délelőttre berendelték a 
IX. kerületi kapitányságra. 7'orma Ti
bor rendörfogalmaaó folytatta le. a ki
hágás! rendőri büútetöbirói eJjár.M. 
amelynek befejeztével Illy Lászlón, t. 
özv. Medgyes6y Jánosnét, Bálim ht- 
vúnnét és Imre Sáudornét

egyenként 10 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte.

ti veszekedés egyetlen férflszeieplőjét, 
Bálint Istvánt pedig felmentette.

A harcias asszonyok follebbezósM-l él
tek az ítélet ellen, anjely most a fokai.i- 
tányság elő kerül.

ELŐNYŐS RÉSZLETFIZETÉS?

MEGRENDELHETŐ
AZ IMIT FÖBIZOMÁNYOSÁNÁl ?

ME.ÍTOR KÖHVVKESESKEOÍS VIANORÁSSYÚTU'

A ZSIDÓK
EGYETEMES TÖRTÉNETÉ ,/j

I.T. 0’ KECSKEMÉTI Á.MlH í
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Tóivn]. oki húrom év óta 
Mtjauz ellopott Haza 
részvéiwek szelvényei

Vitéz Kereszténysslgelhy 
tábornok feljelentése

Vitéz. Keresztény sziget hy (Sei- 
Yerí) Sándor nyugalmazott tábor
nok, aki Balatonfüreden lakik, ér
dekes ügyben lelt feljelentőit u fő
kapitányságon. Elmondotta, hogy 
három esztendővel ezelőtt ismeret
len tettes

ellopott
Hazai 

nyomu- 
nem sl-

tolvaj 
rend-

köz

tőle egy kötő 
Takarékpénztár 

vényt.
'A rendőrség Annakidején
7.ást indított, de u tolvajt
került elfogni. A lopásról értesítet
ték a bankul is, Keresztényszigetliy 
1abornők azonban meglepődve koii- 
bfatálfa, hogy az ismeretlen 
a legnagyobb nyugalommal 
szeresen

beváltja, sőt a mostani 
gyűlés alkalmából is beváltotta 
n részvények szelvényeit a Ha

zai Takarékpénztárnál.
'A' 1)0jelentéi alapján a rendőrség 

iz8g«i latot indított annak megái la- 
•pHnsúra, hogy

miként sikerült hároin éven át 
beváltani a lopott részvények 

szelvényeit.
Tntézkedéa történt különben arra 
vonatkozólag is, hogy amennyiben 
a vakmerő tolvaj ismét megjelenik 
n szelvények beváltása végett, fog
ják ej éa adják át a rendőrségnek.

•r-

tls/.telclérc, 
időző Hé- 

mükritikus 
a Bristol

Fogságba kerültek nz uruguayi 
Jiidroplán utasai. Casablancából je
leni i k, hogy egy repülőgép leszállt az 
uruguayi hidroplán mellé, amely 
teljesen elpusztult. A hidroplún 
szárnyal eltörtek, a gondola és bz 
úszótalpak Métforgácaolódtak, a 
motor a. repülőgépen kívül fekszik 
ón a. készülék egyéb roncsai ötven 
inélerjayi körzetben a homokba 
liiródlak. A mórok közlése szerint 
ít repülők gyalog Kap Juhiba men
tek. Azt. hiszik, hogy a mórok fog
ságba vetették őket.

Madridon át Las Palmasbó! c 
kezelt rá diójelentés szerint egy 
benszülölt azt mondotta, hogy 
négy uruguayi repülő sértetlen és 
az Áitlas-törzs fogságában van.

Diné Hénard Róbert 
Pékár Gyula a fővárosban 
nard Róbert francia iró és 
1 isztclctérc szombaton este 
szállóban dinét ndott, »

- Cserkészek tisztújító közgyűlése. A 
Magyar Cserkészszövetség I. budapesti 
kerülete vasárnap délelőtt tartotta 
meg a Lónyay uccai református fő
gimnázium dísztermében tisztújító köz
gyűlését.

A detektív testület negyvenéves ju
bileuma. A m. kir. n 1 Inrurendőrség <lc- 
tcktivtestülete most ünnepelte minden 
zajos külsőség nélkül negyvenéves fen- 
állúsának évfordulóját. A jubileum al
kalmából jelent meg gazdag tartalom
mal l'érsc// Leó: „Negyvenéves buda
pesti detektivtestület jubileumi albu- 
m ■ Című könyve, amely úgy szakkö
rökben, mint a laikus közönség sorá
ban is általános feltűnést keltett.

Újabb 295 millió 
a főváros pénzéből

A tavalyi Szent István játékok vállalkozóinak jogtalan ostroma 
u főváros pénztára ellen

Még élénk emlékezetében él a főváros 
közönségének a multóvi Szent István 
hét botrányba fulladt ügye. melyre az 
úgynevezett Szent István Játékok című 
előadás tette fel a koronát. Ezen a nyílt 
b/.inl játékon több ezáz szereplő vett 
részt. A hatóságok, u katonaság, a posta 
inindcnfélo eszközzel támogatták a vállal
kozást.

Több ismert előkelőség szerepelt az ak
cióban, akik eleinte nevükkel akartak 
erkölcsi wúlyfc biztosítani a vállalkozás
nak, de mikor u múlt évben eléggé bő
ven kommentált botrány kitört, magukra 
hagyták azokat a vállalkozókat, akik 
pedig nemcsak erkölcsi, hanem tekin
télyes anyagi hasznút remeitek lefölözni 
a hatósági segédlettel és a^szisztálással 
létrehozott játékokból. As egyetlen elő
adás azonban annyit som jövedelmezett, 
hogy szegény statiszták villamos- 
költségeit kifizethették volna. Nemrégen 
a főváros hosszas könyörgés ós tárgya
lás után

a kerületek szcgényalapjából 45 mil
liót fizetett ki

a statisztáknak,
A vállalkozók vérszemet koptak a sta

tiszták elért sikereitől és annak hangoz
tatásával, hogy a játékokat tulajdon
képpen u főváros égisze alatt rendezték 
s fgy azoknak közügy jellegük volt, kö
vetelik, hogy

a város fizesse meg nekik azt az 
összeget, amit a vállalkozásra rá

fizetlek.
250 millió koronát követelnek ezek az 
egyének, akik véleményünk szerint csu
pán lelkesedésből állottak az ügy- élére, 
éppen ezért, önzetlenségüknek inéltány-

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint 
részben felhős idő várható, esetleg 
kevés csapndckl^d s lényegtelen hő
változással.

—- Kifosztottak egy kirakatot. A Hun
nia divatáruház Kálvin tér 6. számú 
házban lévő üzletének egyik kirakatát 
ismeretlen tettesek felnyitották s on
nan különféle férfidivatcikkeket cllop-1 
tak. A rendőrség a nyomozást megin-1 
di tóttá.

— Elmebaja miatt visszaküldték 
Amerikából. Vasárnap délelőtt megje
lent a főkapitányságon Wcinbcrger 
Mór, a Cunard Lnne bécsi tisztviselője 
és bejelentette, bogy magúval hozta 
Holczer Sándor budapesti, 3ti éves, ma
gyar állampolgárt, akit az Egyesült- 
Államok hsdusúg'ii New-¥orkl)ól elme
baja miatt előbb deportáltuk, majd 
visszaküldték hazájába. A rendőrség in
ti' zkedésére, Holczer Sándort beszállí
tották az angyalföldi elmegyógyinté
zetbe.

— Kifosztották n tatái imaházat. A 
tatai izr. hitközség imaházát tegnap 
éjjel ismeretlen tette-sek feltörték és 
onnan több mint 2000 pengő értékű kü
lönféle ezüst kelyheket és kegyszere
ket elloptak. A rendőrség a nyomozást 
megindította.

— Halálugrás a harmadik eme
letről. Vaku. Emília 29 éves szoba
leány Felsőerdősor ucca 31. szám 
alatti szolgálati helyén öngyilkos
sági szándékból leugrott a harma
dik emeletről és nyomban szörnyet 
halt. Holttestét a bonclanl intézetbe 
szállították. Tettének oka ismeret
len.

— l)r. Juhász József det.ckli\Tcíiígyilő 
annak a megállapítását kéri, hogy nem 
volt letartóztatva, a teljes tényállás pe
dig nz, hogy egy hozzá beosztott detek
tívet egy kereskedő sugulma iásra meg
gyanúsított. és i’i vállalta érte a folelő*- 
séget, amiért aztán ól Is meggyanúsí
tották. Kérelméro indult meg u szigorú 
vizsgálat, amely folyamatban van.

* A .•Pu|w«Kiij“ múrciuBi műsora szenzá
ciós. Kiilönö->n nz Aranymiinjor" kiásó/.!- 
km tánccsiiporf oly művészi aürakció, ami
lyen kövén voll meg Budapesten. 6 gyö
nyörű nő éti 1 férfi szerepel a remek balH- 
ctíoporlban és tombol ' sikert (iratunk min
den ejtő. A műsor több! ezAina Is első- 
rondü.

A háború után először újból Kiadtuk
penziót, MállodAk, vállul itok és ogyób inlóietck

teljes Agynemüfelszerelést tartalmazó árjegyzékünket 
vldókcu birkhjch: moRkUM.ittk Sándor „Ideár1 paplangyár MICőm<o>it*vA'ro Atiií)

lását követelik n fővárostól. Ezek kö
zött szerepel egy fiatalasszony, aki

ötvenmilliói hozományát adta oda
a rendezőségnek, eladta továbbá n ke
lengyéjét is abban a reményben, hogy 
a vállalkozás jól fog sikerülni és úgy 
hét múlva visszakapja pénzét, amelyből 
majd új kelengyét vásárol. Egy másik 
önzetlen lelkesedő egyén

zálogba tette értéktárgyait,
a harmadik

kölcsönt vett fel
bútorára, szőnyegeire, ogy orvosnő oda
adta megtakarított pénzét f

250 millió korona kár megtérítését 
követelik,

eszerint az ünnepi játék rendezői s a 
főváros

a befolyásos protektorok nyomása 
alatt

ténylegesen meg is kezdte a tárgyaláso
kat az érdekeltek kielégítése érdekében. 
Gaár Vilmos, Pakots József, Lázár Fe
renc, Bíró Dezső és Búzát h János alpol
gármester részvételével sürgősen öttagú 
bizottságot alakítottak, amelynek likvi
dálnia kell ezt a küios ügyet.

Tcgnap kellett volna illésre össze-
ülnie a bizottságnak,

do a meghívásra csak Gaár Vilmos je
lent meg és így szerdára halasztották 
ennek a furcsa ügynek elintézését,!
amelb-e1 a főváros pénzén ?k?!“ak I jelszó; Gi/mínfc « 
nálni” nAhanv vnwziil elinti, In Irt vullill. j — . ....................uáini“ néhány rosszul spekuláló vállal

kozót.

— Gyújtogatás Győrben, Győrből 
jelentik: A győri teherpályaudvar 
közelében levő Fiirtenbach-kcnce- 
gyár tegnap éjjel kigyulladt, de a 
tűzoltóság a veszedelmes tüzet ide
jében elfojtotta, úgyhogy- a kár 
mindössze 2000 pengőn alul van. A 
tüzvizsgálat megállapította, hogy a 
tüzet gyújtogatás okozta.

a 
lánccsoport

csodás

hamisít.
Az egyik 

fiatalember

jáért rálőtt az 
éves felső

— Újból megengedték 
„Aranymámor'* szenzációs 
fellépését a „Pap«M/“-ban.

— Aki ötvcnfillérest 
Szombathel yröl jelentik: 
dohánytőzfidében egy 
hamisított 50 filléressel fizetett. A 
trafikos figyelmeztet te a fiatalem
berre a rendőrt, aki előállította a 
fiatalembert. A kihallgatás során 
beismerte, hogy az elég primitív 
50 filléreseket ő hamisította. Házku
tatást tartottak lakásán, de a nyo
mozás érdekében részleteket még 
nem közölnek a nyilvánossággal.

— Négy evet kapott, i..< 
anyjára. Frank József 2G 
tanyai lakos szándékos emberölés kí
sérletével vádolva állott a szegedi tör
vényszék előtt. A vád szerint Frank 
1926 októberében édesanyját megtá
madta, majd előrántotta forgópiszto
lyát és rálőtt. A golyó csak könnyeb
ben sebesitette meg az idős asszonyt. A 
lövés zajára előrohantak Frank test
vérei, akikre a vádlott szintén rálőtt, 
anélkül, hogy eltalálta volna őket. A 
főtárgyaláson Frank sírva ismerte be 
tettét és azzal védekezett, hogy annyi
ra részeg volt, hogy nem tudta, mit 
cselekszik. A vád- és védőbeszéd el
hangzása után a bíróság szándékos em
berölés vétségében bűnösnek mondotta 
ki Frankot és ezért négy évi börtönre 
Ítélte. Az Ítélet ellen ugya vád, mint a 
védelem fellebbezést jelentett be.

A Nemzeti TakarókpéiiBÍár és Bank R(.
Ijai/watósúga a legközelebb tartandó köz- 

íiló.-on Indítványozni fogja. hogy nz 
1'i_V. évi 1.764.50? 078 K - 141.160.16 pengő 
tiszta nyereségből a 25:2 arányban össze
lőni ti-/.vényekre darabonként 2.50 pengő 
• 1i»", os.'.'lék fizettessék ki. Továbbá in-
<0 vúnyozui fogja az igazgatóéiig a közgyű
lései) az rjnntőkénck 800.000 pengőről 
L-’OH.l'ilO >>• égőre való felemelését és az ősz- 
s/i" új részvényekre nz elővételi jogot. 2:2 
arányban n régi részvényeseknek ?ogja 
fölajánlani.

— Visszafelé sült el a puska. 
Beniczky Miklós egri gyógyszerész 
vasárnap délben vadászni ment. A 
lövés alkalmával azonban a ínan- 
lichcr felrobbant, a gyógyszerészt 
hátravágta, úgyhogy Beniczky le
jén és arcán súlyosan megsérült. 
FJetveszélyes állapotban . szállítot
ták be az egri irgahmisok kórhá
zába.

— Konyhaavatás a New-York-étterem- 
ben. A héten szokutlau ünnepség zaj
lott le a Ncw-York café-reataurantbau.

I Tarján Vilmos, a vállalat igazgatója 
1 ugyanis külföldi uíjárúl visszatérve, ta- 
í pasztalatai és tanulmányai alapján újra 
berendezte a Ncw-York tradicionális, jó 
konyháját. A régi berendezést felcse
ré ltu mindazokkal a modern vívmányok
kal. teljes konyhubercDdezéssel, amiket 
csak produkálni tud a külföld előre
haladott technikája. A legérdekusebb az, 
hogy majdnem teljesen gázrendszerre 
szereltette út Tarján direktor a hatal
mas konyha-apparátust, amelyben tizen
két legkitűnőbb szakácsmüvésa készíti 
az ínyenc falatokat. A lumpoknak érde
mes külön megnézni azt a nagy gáztűz
helyt, ahol kol.bászos bableves vagy a 
sonkás korhelylevcs készül. Az uj gáz.- 
grillje, bain-masle-je, gáztá nyé*rm elégi- 
lőjo és gáztálalúja a legmesszibb álma, 
lehet minden étteremtulajdonoenuk. Bi
zony, szükség volt erre a teljesen mu- 

' dern és világvárosi nívón álló kony- 
1 hóra, mert a Ncw-York kafé-restaurant 
| Budapest egyetlen helye, ahol éjjel-nap
pal változatlanul és egyfolytában nagy 
élet folyik. Ide jönnek a színházak 
sztárjai előadás után és ide jönazugy- 
uevezett mondáin-vacsorára az előkelő 
publikum is. A mágnás- és pénzarisz
tokrácia vacsorázó helye lett a New- 
York étenne. Vacsora utón reggel a 
bálokból és a bárokból idő jön korhely-

; levest enni az a közönség, amolynek 
■ minden mulatság után tradíció ez n

— Letartóztatott gyújtogató. 
Szászkő Ferenc Tűzoltó ucca. 43. sz. 
alatt lakó földmíves feljelentést 
tett a főkapitányságon- sógora: 
Günthcr Péter földmíves ellen, aki 
Csepel és Szigetszentiniklós hatá
rában lévő földjén a szalmakazla- 
kat felgyújtotta és így neki száz
milliós kárt okozott. A földeken 
bujkáló Günthcrt előállították a 
főkapitányságra, ahol beismerő 
vallomása után előzetes letartózta
tásba helyezték.

— Táppénzes betegek figyelmébe! Az <>»•-•• 
szágc-h Muukásbiztositó Pénztár március 
hó 7-től kezdve a táppéntsegélyeknek u 
ÉkiüzetéBét újból kizárólag: a délelőtti órák
ban, még pedig 8—J2 óráig eszközli. A íáp- 
pcuzfecgélyért u tagok a következő eorreod- 
bon jelentkezhetnek: 8—9 óra között n Bu
dapest Vili.. IX., X. kerületében lukól.-. 
9—10 óra között u Budapest VII. kerületé
ben lakók, -10—11 óra között p Budapest 
V. és VI. kerületében lakok, 11-12 óra kö
zött u Budapest 1., II., 111. és IV. kerüle
tében lakók.

— A Frankfurti Vásár igazgatósága je
lenti mint ezideig, úgy most is gondoskod 
tünk, hogy a Frankfurti Vasár tar.anju alatt 
(március 27—30) a vásár látogatóitól, a szál
lodákban és éttermekben túlfizetéseket no 
követelhessenek. A Vásár igazol ósága a 
legelőnyösebb elszállásolásról és ellátásról 
gondoskodik. Díjtalan vízum' és vasúti ked
vezmények ügyében felvilágosítással szol
gál a tiszteletbeli képviselő: Aczél Gynlu, 
Budapest, VII., Rákóczi út 32. Telelőn: Jó
zsef 118—10.

— A III. Rákóczi Ferenc Társaság 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta 
meg évi közgyűlését a II. Rákóczi Fe
renc Társaság. A tisztujitás után a 
közgyűlés elhatározta, hogy a Rákóczi 
ünnepsége^ egyetlen országos ünnep 
keretében rendezi meg.

— Házasság. Dr. Vásárhelyi Gyula, 
az „Újság** belső politikai munkatársa 
és Szeyess Ilonka március 5-én, szom
baton házasságot kötöttek.

— Megalakult a vasuccal iskola vég
zett tanulóinak szövetsége. Vasárnap 
délelőtt tartotta alakuló gyűlését a 
vasuccal felsőkereskedelmi iskola vég
zett tanulóinak szövetsége. Az intézet 
disztermóben az iskola igazgatója és a 
tanári kar üdvözölte a felnőtt embe
rek kó váll, volt tanítványokat, akik 
nagy számban jelentek meg a szövet
ség alakuló gyűlésén. A szövetség cluö- 
kóvé Szirmay István újságírót válasz
tották meg, azon érdemeire való tekin
tettel, hogy hosszú időn út a Good 
Tctnplar-rcnd kebelében lévő Antialko
holista Diákok összejövetelének veze
tőjeként működött.

— Rendszeres gyújtogatás Vasmegye- 
ben. A vasmegyei Ostflyasszonyfán az 
elmúlt héten nagy tűzvész pusztított s 
azóta hároin Ízben is tűz támadt. Csuk 
a lakosság éberségén múlott, hogv a 
tüzek nem okoztak nagyobb károkat. A 
csendőrség véleménye szerint, rendsze
res gyújtogatásról van ezA,



»
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Vasárnap esto az Operában Ismét ven
dég volt. SohlussnuSs Henrik, a németek 
ezldőmerlntl

legnagyobb baritonistája
Alpdr Gitta berlini partnere énekelte a 
Rigóiéitól. Partnere a Glldá-t éneklő 
Sílnrfor Erzsi volt, aki szabadsága előtt 
utoljára lépett fel az Operában. Mind- 
kettőjüknek nagy sikere volt, habár a 
közönség jobban szerette volna, ha Alpár 
Gitta nem Berlinben, de Budapesten lett 
volna Behlussnuss partnere.

Három operett és három prima
donna olimpiás&a volt e héten. Há
rom primadonna vállaira neheze
dett három színház sorsa és elégté
tellel kell megállapítani, hogy

a primadonnák vállai 
erőseknek bizonyultak

'A Városi Színház Kosáry Emmlje 
bűbájosán asszony! volt a Bíbor
ruhás asszonyban, vele égy hossz
ban futott Biller Irén tót menyecs
kéje a Repülj fecskémben. De ta
lán mindhármuk közül Titkos Ilo
na érdemli meg a nagy egyest. Ez a 
Rzinésznő olyun táncosnő és prima
donna tudott lenni, olyan könnye
dén, biztosan győzte le szerepe min
den nehézségét, hogy a premier 
napjától kezdve a legnépszerűbb 
pesti színésznővé avanzsált. A Vá
rosi, Magyar, Király Színház hár
mas sikere valóban megnyugvást 
kait, azokban, akik szivükön viselik 
a három szinház sorsát.

Cerutti grófné, Pautay Erzsi mz új
ból Péstre érkezett Rómából. Búcsúzni 
jött édesanyjához, mért holnap már uta
zik férjével

Moszkvába
akit áz olasz kormány első nagykövet
nek nevezett ki a bolsevisták fővárosába. 
A Nemzeti Színház egykori híres mű
vésznőjénél vasárnap búcsúdélutánra 
gyűltek össze azok, akikkel a barátságot 
még fentartja a nagykövetné.

Szomaházy Mesék az írógépről 
című regényéből irt kedves, szenti
mentális operettet a kabatószínpad
ról már ismert ifj. Békeffy István 
és Lajtay Lajos zeneszerző. A kiz 
Békeffy le akarta gépéltetni á da
rabot, amely a Váróéi Színház leg
közelebbi újdonsága lesz, de a gép- 
irókisasszony állandóan el volt fog
lalva. Békeffy napokig türelmet
lenül várt, inig egyik napon kis

róxsasxinü levelet kapott

— Drágát Ma egész napom sza
bad. Jöjjön a lakásomra! Joli.

A levelet azonban nem a címzett, 
hanem a felesége, a kis Turay Ida 
vette át és olvasta el. Turay Idá
ról az eset kapcsán csakhamar ki
derült, hogy csupán a színpadon 
kedves nalva, ellonben otthonában 
— ha kell — elsőrendű drámai hős
nő. Hiába hebegte Békeffy, hogy fa
tális véletlen áldozata, a kis Turay 
nagy garral tromfolta le férje urát: 

— Ugyan, kérlek, ezek — meséli 
az Írógépről! 

Még néhány napig

szenzációs műsor*

Terézköruti

Színpadon
Keidete Ml Ö. Ma kis hős

1
Telefon: 65-64.

Petaftr Cyula kitűnő magyar fiirarögönye 16 tagú óuekkarr&l 
Cecil B. de Min* Mfjcvnui A főszerepben : 
legújabb produkciója nMJfcMMk Leatrlce Joy

Bástya - Sabárla mai

HÉTFŐI NAPLÓ

SZÍNHÁZ
Hétfőn sztárgyülés!

Tömörülnek a sztárok au igazgatók fizetést mérsékelő 
akciójával sínemben 

Nyilatkoznak a primadonnák
A készülő uj kollektív szerződéssel 

kapcsolatban a színigazgatók fölkérték 
a Szí néö2szÖ Vétség vezetőségét, hogy le
gyenek segítségükre a sztárok nagy 
fizetését letörő harcukban. A színigaz
gatók annál is inkább remélték a Szi- 
nész8zövet8ég támogatásút, mert a kÍ8 
színészek részéről gyakran felhangzott 
a panasz a nagyílzetésü sztárok ellen, 
akiknek nagy igénye egyrészről az ő 
gázsijukat szorítja lejjebb, másrész
ről a színházak életét veszélyezteti. A 
Szinészszüvetöég azonban ebben az ügy
ben nem foglalt állást.

— A sztárok — mondotta egy szín
igazgató — antipátlát keltenek a kevés
pénzű nézőben. Kovács ur, aki bank
hivatalnok, pontosan annyi fizetést kap, 
levonások nélkül, egy hónapra, mint 
X. Y. sztár például egy fél napra, a 
napnak azon részéért, amíg alszik. 
Ezért kell végre komolyan maximálni 
a sztárok fizetését. Azután a színházak 
sem bírják cl a sztár-gázsit.

De a sztárok sem nézik ölhetett ke
zekkel a színigazgatók nyílt harci ké
szülődéseit. Szervezkednek ők is, amely
nek eredménye a

a Fészekben hétfőn délután 4 óra
kor tartandó sztargyülés lesz.

Esen a gyűlésen fogják megvédeni a 
sztárok a maguk igazat. Vasárnap dél
előtt a következő pesti színésznők és szí
nészek nevére ment el a meghívó: Far- 
sányi Irén, Gombaszögi Frida, Gaol 
Franciska, Sornlay Artúr, Lukács Pál, 
Rajnai Gábori Titkos Ilona, 
Gyula, Tör28 Jenő, Biller Irén, 
Márton, LábaSs Juci, Honthy 
Hegedűs Gyula.

Megkérdeztük
LÁBASS JUCIT, 

hogy milyen álláspontot képvisel ebben 
a kérdésben.

— Kiváltságos emberek mindig vol
tak és lesznek, míg világ a világ. Szi-

Csortos
Rdtkay
Hanna,

Nem nősülök!
a sorozatos előadások utolsó kefe a

Vígszínházban
Farkas Imre 

úi operettje a

Repülj Fecskéin
a legszebb, legkedvesebb operett, a legjobb előadásban

Király Színház

Rudolph Valentina
életének utolsó filmje:

UFA 
KAMARA _!“ A SEJK FIAJEGYELŐVÉTEL

kiváltságos ember, 
Jogokat követelek 
néhány társam 

színészekről és szinész- 
nein azokról, akik

szá

kerül.

(s. z.)

A Vígszínházban végre helyreállt 
a béke. Szenén Béla szerződésére hi
vatkozva, eddig nem engedett iij 
bemutatót tartani a Vígszínházban, 
mert darabja, a Nem nősülök! még 
mindig jelentős kasszasikerrel ke
rült estóről-estére színre. Az uj da
rab, Fodor László DíszelÖadás-úwüc 
premierjét tehát, négy ízben kellett 
elhalasztani, amibe viszont sem Fo
dor László, de különösen a darab 
primadonnája,

Gombasvögl Frlda

vonakodott beleegyezni. A müvÓsa- 
nő nem akart nehány hónapi hall
gatás után tavasszal kerülni szín
padra. Az affér a legnagyobb diló- 
ma elé állította Ruboz igazgatói, 
aki végül is rábirta Szenes Bélát, 
hosszas tárgyalások után arra, hogy 
hozzájárult a Fodor-darab március 
16-iki bemutatójához. Szenes lojali
tásához így kétség som fér, bár
mennyire igaz is az a hir, hogy 
Szenes engedékenységét a következő 
darabja lekötésével taxit a csak meg
vásárolni Koboz igazgató.

Előreláthatólag nagy por
Márfíy Károly impresszárió nyakába, 
aki Destynn Emmyt a Városi Színházba 
hozta. Márffy Károly Destynn Emmyt 
régi világhírneve alapján hatalmas gá
zsival szerződtette, a művésznő pesti bal
sikere miatt azonban nem tudta a teljes 
gázsit kifizetni, Márífy azzal tagadta 
meg a hatalmas öszeg kifizetését, hogy 
szerződés megkötésekor Destynn Emmy, 

tizenöt évvel ezelőtti képét.

küldte he, amikor még jóval előnyösebb 
külső fórmákkal rendelkezett. Ez té
vesztette meg Márffyt, aki így bátran 
merte lökö’ni nagy gázsival azt a mű
vésznőt, aki, mint, az előadás bebizonyí
totta, ennek az összegnek a negyedré
szét esni érdemelte meg.

Néhány

vemre teszem a kezein kijelentem, hogy 
igenis, kiváltságos ember vagyok nz 
Isteh, nem pedig a direktorok kegyel
méből, és mint.............

kiváltságos
magam és még 
mára. Az igazi 
nőkről beszélek,

minden komoly ok nélkül, mint 
sztárok grasszálnak a színpadon.

Nem sok, sőt kevés az a gázsi, amit 
most élvezünk. Hiszen nekünk reprezen
tálnunk kell, a legdivatosabb ruhákat 
kell viselnünk, hogy ezzel is felszínen 
tartsuk az érdeklődést miirántunk, ami 
végeredményben a színház érdeko is. 
A primadonnának le kell mondani az 
élet örömeinek nagy részéről, és egész 
nnp arra kell praparálnia magát, hogy 
este ragyogó és friss legyen a közönség 
előtt. Ez pedig mind sok pénzbe

BILLER IRÉN
igy ezólt hozzá a kérdéshez:

— A direktorok nekem mindig annyit 
fizettek a fellépésemért, ami mellett ők 
megtalálták a számításukat. Egy fillér
rel sem kértem többet, én se, mint 
amennyit én megérdemelni véltem. A 
tárgyalás végén mindig megegyeztünk 
és sohasem volt baj. Néni is tudom, 
hogy minek csinálnak akciót a direkto
rok azok ellen, akik, számszerűen kife
jezve, közönséget jelentenek, hiszen 
senki sem kötelezi őket-, hogy X. 1’. X. 
hölgyet vagy urat szerződtessék.

•
Úgy látszik, mindenkinek igaza van. 

A színigazgatónak, aki nem akar sokat 
fizetni, a primadonnának, aki nem 
akar olcsón játszani és a közönségnek, 
aki jó előadást akar látni. Osak attól 
félek, hogy a színigazgatók és a sztárok 
harcában a harmadik — a közönség 
vérzik el.

szakul! t

rövid hír
A kis Eggert Marta, a gyermekkolora- 
tur énekesnő első önnálló estélyét adja 
tizenharmadikán a Zeneakadémián. Már 
egészen biztos, hogy Palástiig íréit 
Pestre jön a No-No Nunetto című tevő
vel. A Király Színház látja vendégül. 
Lábasé Juci kedden délután Seinmc- 
ringro utazik kipihenni a 1155 cu su.to 
fellépése fáradalmait.

Lengyel Menyhért visszavette da
rabját a Vígszínháztól, amelyet pedig 
egyenesen Varsányi Irén és CM 
Franciska számára irt.

• Titkos Ilonát várasszonvá avatják ün
nepélyes keretek között a Kövessy-Var nagy 
eécóján 1927 március hó 8-án. kedden este 
’^ll órakor n Royal-szailó fehér termében. 
A Vár jelvényét Biller Írén első-várasz- 
szony fogja Titkos Ilona keblére tűzni és 
a ceremónián részt vesz a Várúrral élén 
minden váriaké. — Az, est második részé
ben a Kövessy-Vár színészei egv vidéki rí- 
pacB előadást mutatnak be, r.z előadás Med- 
gynsszay Vilma vtiidógteHóptével fog vég
ződni. hogy aztán reggelig álljon a mu
latság.

LI. Ti

Tabarin
V1IT., RAkócít út 68. Kezdete 10 ómkor 

üszEnzác’ó5 márciusi műsor 
keretébén fellépnek: 

báró Vécsey Elvira 
és Andor Tibor 

a m. klr. Operaház szólót Ancosai

Tanagra ® Ernst
világhírű mondalh-kettöa 

Poldi ® Borén 
a I’Arlzsi Empire tagjai 

Dénes OszKár 
Kirils 

„Chaplin* Jongleur 

Nadja Ra^ovsHa 
szóflal OperahAe prtaaballortnAjp 

latiano nővérek 
||^ éa az elsőrangú kísérő műsor
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SPORTVasárnap éjszaka
c- Lapzártakor érkezett sporthíreink. 

Bécsi futball eredmények.
Austrin-Rapid 2:1 (1:0), Vicnna-Slovan

2:1 (1:1), FAC-Rudolfshügel 2:1 (1:0), Wa- 
cker- -Siminering 4:2 (2:0), Hakoah—WSL
1:1 (0:0).

A bécsi liokklcKnpnt sikeres szereplése 
Párizsban.

koronghokki csapata n .Teán Po- 
l folytatott koronghokki mérkő- 

2 (2:2) arányban legyőzte Francia- 
eapatút.

A WEW 1 
tin-serlcgért 
zésen 4 " 
erszág <
Befejeződtek a blrkozócsapatbajnokságok.

Nagyszámú nézőközönség előtt folyt le a 
birkozócsapalbajnokság döntője. MAC—MTIC 
9:14. Lógsúlyban: Tasnády (MAC) győz I e- 
kito (MTK) ellen. Pehelysúlyban: Ambrus 
(MACI győz Palatínus (MTK) ellen. Köny- 
nvfjsúiybnu: Keresztes (MAC) győz Treplán 
(MTK) eilen. Közép a) súlyban: *oketc* 
(MTK) győz Zólyomi (MAC) ellen. Közép 
b) súlyban: P......  'u“'‘ „„a,
(MTK) ellen. 1. 
gyrti Héger (MTK) ellen.

A Zsarnóczay-párt győzött a Birótcstü* 
let közgyűlésén.

Izgalmak nélkül, méltóságteljesn folyt le 
o Bírotcstiilet közgyűlése, amelyen 260:24 
arányban elfogadták a Zsarnóczuy-párt ál
tal javasolt összes reformokat.

I’npp (MAC) 
Nonozsúlybau:

győz. 
Jauó

Fekete

Sturm 
(MA»C)

Glanc*, legyőzte Jacoby áf*,-t 
az NlTK nemzetközi ping- 

pong-vensenyén
Az MTK nemzetközi piug-pong-versenyé- 

nek vasárnapi szenzációja, hogy az. ifjabb 
nemzedék egyik legtehetségesebb tagja iz
galmas küzdelem után 21:16, 16:21, 21:14, 
21:18, 21:15 arányban legyőzte Jacoby Jio- 
land dr.-t. „ ,,

A Mcchlovils—Thu'i-játsznm 21:07, 21:11, 
84:22 arányban Mcchlovils javára dőlt el.

Bellák 21:12, 21:15, 15:21, 21:12 arányban 
győzte le Wilcsekct. . ,

A uőí egyes döntőjében Meutiyenszky Ma
ris 21:18, 21:0V-re győzte le Siposs Annát. 
A női egves végértdményo így alakul: 1. 
Mednyánszky Mária, 2. Siposs Anna, 3. Zá-

.. „ , ,Az ifjúsági verseny döntőjében Sznbados 
21:18, 21:10 arányú győzelmet aratott 81- 
cherniann fölött.

M vasárnapi cr»oss-counír*y
Az FTC Junior mezei versonyo.

Az FTC n kisrákos! réteken rendezte va
sárnap délelőtt mezei futóversenyét, ame
lyet az, MTE nyírt meg 27 ponttal az FTC 
44 pontja ellen. Egyénileg Rúzsa Ármin 
(MTE) győzött Aczél Vilmos (l<vrC) előtt.

Szenior verseny. Táv: 5’,(i kilométer. 
Egvéni győztes: Rózsa Ármin (MTE) 21 p 
94.6 mp. 2. Acél Vilnius (FTC) 21 p 38.2 inp. 
». Kertész. Sándor (FTC) 21 p 52.2 mp. - 
Csapatversenyben: 1. MTE a) 1+4+64-7+9— 
27 iiont. 2. FTC 2+3+10+12+17-44 pont. 3. 
E8C 87 pont.

Ifjúsági junior verseny. Táv: kb. 4000 mé
ter. Egyéni győztes: Huszár József (MTE) 
18 p 45.4 mp. 2. Szabó Miklós (KAOE) 14 p 
02 mp. 3. Almási Hcrmann (MTE) 14 n 52 
mp. Csapatversenyben: 1. MTE 14-3+4+8+9 
összesen 25 pbnt. 2. Vass 7 '10 11+12+13—53 
pont. 3. MTK 88 pont. 4. KAOE 90 pont.

X Viharmentes volt az ökölvívó-szövetség 
közgyűlése. A tisztújító közgyűlést meg- 
előző harcok nagy izgalmakat Ígértek a 
boxolószövctség . tanácsülésére. Az ellenzék 
szervezetlensége csöndessé tette a köz
gyűlést, amelyet gróf Sigray Antal veze
tett. A birkozószövetség emberei hiányoz
tak a hivatalos listáról, amely csaknem 
teljes egészében keresztülment azzal a mó
dosítással, hogy Csillay Miklós, az MBSz 
főtitkára bekerült a tanácsba. Az új tiszti
kar a következőképpen illákul: Társelnök: 
Tatie.h Péter dr. Alclnökök: Balázs Aurél, 
Csetiz László dr., Kankovszky Artúr, Had- 
nny Sándor dr., Tlbold Károly. Háznagy: 
Íróf Halni Hcrmann. Főtitkár: I’ollncsek 

nndor dr. Pénztáros: Szósz Elemér dr. 
Ellenőr: Roniancsek József. Szöv. kapitány: 
Erdős Sándor. Ügyész: Szálka Béla dr. Or
vosok: Győri Ernő, Kanka Emil, Katona 
Bálint és Kálmán Sándor.

x BIÍE—Wiener EV 2:9. A magyar ko- 
ronghokki-csapat nagy javulásáról ad hírt 
a fenti eredmény.

Budapesti 
üaetövevsenyeH

Obsitos nyerte a Tavaszi handicapot.
Az idei ügotőversenyek vasárnap kezdőd

tek meg. A nap fővtrsenyc a Tavaszi han- 
dicap, óriási meglepetéssel végződött. A 
szép, dijat Obsitos nyerte Nosza -és a favo
rit Pltyke ellen'. Győzi Iliiére husszoros pénzt 
űzetett a totalizuti ur. Míg a másodiknak 
beérkezett Nosza nz. olasz, kasszánál 31-sz.o- 
rés kvótával örvendeztette meg csekély
számú híveit. A versi nyékét szépszámú kö
zönség nézte végig. Részletes eredmény a 
következő:

1. futam: 1. Jura (Mészár pari). 2. Bizony 
(Novak 12). 3. Len (Knlllnkn 2!ú). Fin: Jan
csika, l’rl baka. Karcsi. 10:18, 14, 32; olasz: 
10:144. 11. futam: 1. Sári (Zwillinger 6).
2. Admlrnl (Novák 2). 3. Ircsi (Mászni* 1 és 
negyed reá). Fm: (I. Endre bácsi, Hntyr, 
Párisiin Grill, Intelem. 10:158, 18. 14, 12;
olasz: 10:49. 111. futam: 1. Almos (Kovács
I!. 2 reá). 2. Avnnti (Novák 1H). 3. Dallas- 
leány (Felser 6). Fm: Blen aiiné, Mlss Fran
ciska, Zoltán. 10:15, 10. 10: olasz.: 10:26. — 
IV. futam: Tavaszi handicap: 1. Obsitos 
(Novák 12). 2. Nosza (Toinann 25). 3. Pltyke 
(Cassoliui pari). Fm: Horpacs. Holler, Ar- 
valegóny, Ineiter, Ottlégy, Burzsn. Kairó, 
Véletlen. Fin, Pannikám, Irma, Vihar. 
10:206. 33. 202, 17; olasz: 10:311. - V. futam: 
1. G. Jóska (Mnszár pari). 2. Dani (Casso- 
lini 4). 8. Bajnok (Tomnnn 2%). Fin: Ren
detlen. Miki. 10:23. 12. 17; olnsx: 10 34. —
VI. futam: 1. Ji-ritza (Henger pari). 2. 
Pompudour (Novák 1 és negyed reá). 3, Ár
gus (Knlllnkn 8). Fm: Pusziim. 10:19; olasz 
M:34 pengő.

Hétfői napló

M nagy csapatok győztek 
a vasárnapi profimeccséften 
Jl Fenencvános, a Hungária, az Újpest, a 111, 

kerület és a Bástya szereztek pontokat vasárnap
Az elmúlt vasárnap a nagy csapatok 

napja volt. A Ferencváros nagy gól
arán yu győzelme Kispest ellen uzonban 
határozottan meglepetés,, mint ahogy 
a III. kerületiek sem jobbak három 
góllal a Nemzetinél, A Sabarla képte
len volt sikerrel megküzdeni Újpest 
ellen. Pompás teljesítményt végzett el
lenben a Bástya, amely reálisan győzte 
le a Vasasok csapatát.

A vasárnapi futball eseményeiről az 
aláblakban számolunk be:

Ujpest-Sabárla 2tO (OtO)
A két nagy formában • levő csapat talál

kozása volt a vasárnap sportjának kiemel
kedő eseménye. A két csapat tényleg nagy
szerű játékot produkált. A veresége elle
nére kitűnő szombathelyt csapat nem Ját
szott rosszul, de a második félidő első per
cében kapott váratlan cúl deprimálta a 
csapatot. Változatni Tétek után a második 
luilftim első percében Jcszmús gólt rúg, 
amit a 2-1. percben Jakube védhető gólja 
követ.

Ferencvárvs-Ktspest 6t2 (1:1)
A bajnokjelölt zöld-fehér csapat csatár

sora eredményes játék után gólzáporral 
győzte le a jókvalitású Kispest csapatát. 
A Ferencváros csatársora, úgy látszik, mk- 
gúratalált és kezdi beváltani nagyszámú 
híveinek jogos reménységét. Az első gólt 
11-csből Dán lövi, amit Szabó kiegyenlít. 
A második félidőben Dán újból 11-csből 
szerzi meg a vezetést, de Burger ugyan
csak 11-esből kiegyenlít. A Ferencváros to
vábbi góljain Schlosser, Koliut, Pataki, 
Schlosser osztozkodnál!.

szerű Horváth azonban újra vezetéshez Jut
tatja a Vívókat. A második félidőben Ko- 
nyor lövi a harmadik gólt, sőt a negyedi
ket Is. A Nemzetlek Volentik ll-eséből szer
zik meg második góljukat. Végül is Dröss- 
ler beállítja az eredményt.

A misftolczl Attila vezet 
a második profiligában

A második liga vasárnapi eseménye, 
hogy az Attila visszaszerezte vezető pozí
cióját, míg a Bocskay vereségével a negye
dik helyre került. A bajnokság állása a 
vasárnapi meccsek után a következő: 1. 
Attila 25, ,2. Bak FC 24. 3. Soroksár 23, 4. 
Bocskay 23, 5. Rákospalota 21. 6. Turul 19, 
7. Somogy 18, 8. Húsos 16, 9. Pesterzsébet 
18, 10. Erzsébetváros 11, 11. Kossuth 9, 12. 
Városi AC 8, 13. Ékszerész 7, 14. Terézvá
ros 7 pont.

Egy vonalban a Hungária, a Sabarla 
és a Bástya.

A bajnokság állása a vasárnapi bajnoki 
forduló után a következő: 1. Ferencváros 
17, 2. Újpest 15, 8. Hungária 11. 4. Bástya 
11, 5. Sabaria 11, 6. Vasas 10, 7. III. kér. 
TVAC 10, 8. Nemzeti 8, 9. Kispest 8, 10. Bu
dai „33“ 7 pont.

A Bocskay a negyedik helyen.
A második liga vasárnapi szenzációja, 

hogy a bajnokaspiráns Bocskay a negyedik 
helyre került a Somogytól szenvedett vere
sége következtében. Az eredmények a kö
vetkezők: Rákospalota—Ékszerész 1:0. At
tila—Városi 4:1. Soroksár—Erzsébetváros 
2:0. Turul—Bak 1:1. Húsos—Pesterzsébet 
1:1. Kossuth—Terézváros 2:1. Somogy—Bocs
kay 3:2.

X Pompásan elkerült a Nemzet! Torna 
Egylet dÍMtornija. Nagyszámú és előkelő 
közönség jelenlétében zajlott le a Nemzeti 
Torna Egylet nagyszabású disztornája. A 
közönség soraiban ott láttuk József főher
ceget is. A. másfél óráig tartó dísztornán 
közel 150 tornász vett részt, akik között a 
4 éves gyermekektől kezdve a hölgy- és 
fórtitornászok egész légiója, felvonult. A 
legnagyobb sikere a 80 esztendős Héder 
Sándornak volt. A veterán tornász immár 
70 éve tornászik és ebből az időből 55 évet 
nz- NTE szeinelben versenyzett. A verseny 
után Pékár Gyula lendületes beszéd kísére
tében nyújtotta út uz egyesület aranyérmét 
és díszoklevelét. A dísztornát százterítóke# 
vncsora fejezte be.

BANK-MÉRLEGEK

Az ainatér«Iiga
vasárnapi eredményei: MAC—TTC 1:1.
NSC-OTE 0:0. UTE-ET8C 8:0. Húsos— 
BAK 3:1. Vasas—KAC 1:1. JSTC-UTSE 2:1. 
Postás—Ékszerész 7:1.Hungária-Budai 33-asok 

2tO (1tO)
Nagy érdeklődéi* eljzte meg a kék-fehérek 

kéi új akvizíciójának UJváry és Kvasz de- 
biijét, amely sikeresnek mondható. A csa
pat azonban még mindig nem mutatta uzt 
a játékot, amit elvárhatnak tőle. A csatár
sor legjobb embere Orth volt. A 33-inasok 
nagyon gyenge játékot produkáltak, ma 
talán a leggyöngébb együttes az első osz
tályban. Az első gólt Orth szabadrúgásá
ból Braun fejeli, míg a második gólt Opata 
lőtte.

Bástya- Vasas 3tO (0:0)
A Bástya súlyos vereséget mért otthoná

ban a Vasas csapatra, amely pedig Takács
csal megerősödve állott ki. Természetesen 
Takács hosszú betegsége utáni első játéka 
nem járt sikerrel, ami érthető is volt. Bu
sók lövi az első gólt, írniiL, Höss gólja kö
vét, majd Bűnek -behelyezi a harmadik 
gólt.

JJJ. TVJte-Nem*etiek
3t2 (2 ti)

Horváth szerzi meg a vezetést, de a ___ ,_____ ____ .
Nemzetlek 11-esből kiegyenlítenek. A nagy- PöHnszky Gyula (Bapksz.).

A MAC nyerte a tőresapatbajnok- 
ságot.

Vasárnap éjjel fejezték be Magyarország 
tőrvivó-csapatbajnokságalnak küzdelmeit a 
Műegyetem vívótermében. A bajnoki cím 
a 4 győzelmet nrntott MAC csapatának ju
tott osztályrészül. Második a Tiszti VC 2 
győzelemmel, harmadik a BBTE 1 győze
lemmel, negyedik u BEAC 0 győzelemmel. 
A győztes csapat tagjai: Rády, Tera- 
tyánszky, Dánl, Hechs.

X Csendes közgyűlés a MUSz-ban. Va
sárnap délelőtt tartotta ezévi rendes küz
dés közgyűlését a MUS?, amelyen a követ

kező tisztikor választották meg: Elnök: 
dr. Honionnay Tivadar. Társelnökök: Ba- 
binszky Nárcis, dr. Senn Ottó. Ügyvezető- 
alelnök; Kiss Géza (MAC). Alplnökök: dr. 
Beloznay László (MAFc), dr. Graefl Ödön 
(BBTE), Bárány Gáza (MESE). Főtitkár: 
dr. Balogh László (BF.AC). Titkár:. Kresch 
Miklós (NSC). Uszókapltány: Hnlmay Zol
tán. Vizipolókapitány: Komjády Béla. 
Pénztáros: Náday Imre (MAC). Ellenőr: dr.

R
eso
OYAL ORFEUM 
EMEK!

Csókról csókra

Az Angol-Magyar Bank Részvénytársaság 
igazgatósága e hó 5-én tartott ülésében 
megállapította az 1926. üzletév miwlegél, 
mely 11.6 milliárd K (928.220 pengő) tiszta 
nyereséggel zárul, az előző évi 7.9 milliárd 
K-val (638.210 pengővel) szemben. A nyere
ség felosztása tekintetében az igazgatóság 
azt a javaslatot fogja az c hó 22-ére egy
behívott XXXVI. évi rendes közgyűlés elé 
terjeszteni, hogy abból osztalékul 8-9 mil
liárd K (712.864 pengő), vagyis minden 
egyes 50 pengő névértékű részvény után 6 
pengő (12%, a tavalyi 8%-kal szemben) fizet
tessék ki, a tartalékalap gyarapítására az 
alapszabályokban előirt dotáció helyett 
795,450.000 K (63.636 pengő), a nyugdíj tarta
lék növelésére pedig 625 millió K (50:000 
pengő) fordítassék, míg az alapszabályszerű 
levonások után fenmarudó 604.5 millió K 
(48.860 pengő) az 1927. üzletév számlájára 
vitessék át.

Az igazgatóság ugyanez illésében megál
lapította, hogy az 1927 január 29-iki rend
kívüli közgyűlésen elhatározott tőkeemelés 
időközben teljes sikerrel lebonyolítást 
nyert, minek nyomán az intézet részvény
tőkéje 12 millió pengőre, tartalékai körül
belül 9% millió pengőre, kimutatott saját 
tőkéi tehát 21% millió pengőre emelkedtek. 
A mórleg a bank üzleteinek örvendetes fejlő
déséről tanúskodik. A mérleg főösszege egy- 
egy oldalán 89L5 milHUrd K (71.3 millió P) az 
előző évi 664 milliárd K-vgl (53.1 millió 
P-vel) szemben. A botétállomány az előző 
évi 265 milliárd K-ról (21.2 millió P-ről) 
472.7 milliárd K-ra (37.8 millió P-re) szapo
rodott, ami mintegy 80 százalékos emelke
désnek felel meg. A nem botét Jcllogével 
bíró folyószámlák tétele az előző évi 224 
milliárd. K-ról (17.9 millió P-ről) 246 mil
liárd K-ra (19.7 millió P-rc) növekedett, 
a bank által kezelt idegen tőkék összeg* 
tehát 719 milliárd K (57.5 millió P) az 1925. 
év végén kimutatott 489 milliárd K-val' 
(39.1 millió P-vcl) szemben

Az 1926. iizlctévi eredményszamla szerint 
az intézet 57.5 milliárd K (4.6 millió pengő) 
bruttó nyereséget ért el« mely összegből a 
tiszta kamat Jövedelem 27.3 milliárd K (2.2 
millió pengő), a nyereségek és jutalékok té
tele a banküzletben 16.5 milliárd K (1.8 
millió pengő) volt, 4iz áruosztályok 10.1 
milliárd K (812.000 pengő) nyereséget szol
gáltattak be, n házbérjövedelem “ * *”** *
korona (191.000 pengő) volt.

A Magyar-Olasz Bank
igazgatósága megállapította az 
ber 81-iki mérlegét, amely az ____
szemben a forgalom jelentékeny emelkedé
sét mutatja. A bank által kezelt idegen tő
kék (takarékbetétkönyvek, folyószámlabeté
tek és hitelezők) összege 38,568.580.76 F-ről 
68.799.389.42 P-re emelkedett, ehhoz képest a 
váltótárca 20.080.530.96 P-ről 34,771.715.75 — «- 
gőrc, az adósok "■ * **
P-ről 30.119.558.74 
ként szerepelnek 
dollárértékben
4.592.171.30 P-vel. „ ____ _______ _____
nz engedményezett ily dollárkölcsönök 
2i786.615.32 P összegben. A tiszta nyereség 
1,250.605.60 P, ami a 10,800.000 P részvény
tőke 11.58 százalék kamatoztatásának felel 
mog, szemben az 1925-re kimutatott 887.392 
pengő 61 f (= 8.21 százalék kamatoztatás) 
nyereséggel. — Az iizlctercdményszámlán 
a tiszta jövedelem 1,964.247.27 P-vel (1925-ben
1.882.182.30 P), a különféle Jutalékok 844.808 
P 82 f-rel (819.856.34 P), a nyereség értékpa-

Sirokon, külföldi értékeken és egyéb jöve- 
elmek 979.082.04 P-vel (827.952.28 P). a ház

jövedelem 113.558.87 P-vel (108.300.57 P), a 
kiadások, között , pedig a tisztviselők és al
kalmazottak illetményei 1,281.303.74 P-vel 
(1,458.803.48 P), költségek és adók pedig 
1,444.840.51 P-vel (1,294.095.40 P) szerpelnek. 
Az igazgatóság a folyó hó 22-ére egybehí
vandó rendes közgyűlésnek azt a Javaslatot 
fogja tenni, hogy a tiszta nyereségből rész
vényenként 4.— P, vagyis nyolc százalék 
(1925-ben hat százalék) osztalék fizettessék.

A Hazai Bank Rt.
XXXII. iisletévt rendes közgyűlése a mér
leget és a nyer.oségíelosztási javaslatot élt 
fogadta. A mérleg szerint 10,292,196.185 ko
ronát (823.375:25 pengőt )tevő- tiszta nyere
ségből n közgyűlés nz immár összevont 
pengő-névértékű részvényenként 3.60 pengő 
osztalék kifizetését határozta el f. hó 7-ótől 
kezdve a társaság pénztáránál. Az igazga
tóságba uj tagként dr. Szilágyi Artúr Ká
roly m. kir. udvari tanácsos, a felügyelő
bizottságba pedig dr. Fejér Aladár, a Pesti 
Ho/ai ügyyivő-igazgafója és dr., Gassner 
I Ml miniszteri tanácsos urak választattak 
meg.

A Magyar-Cseh Iparbank Rt.
Az Intézet igazgatósága legutóbbi ülésén 

megállapította a lefolyt üzletóv mérlegét, 
mely megfelelő tartalékalapok után 496.944 
pengő 78 f ( (6.211,809.750 kor.) tiszta nyere
séggel zárult. Az igazgatóság az áorllla 
7-őre összehívandó rendes közgyűlésnek ja
vasolni fogja, hogy osztalékul mindon ősz- 
szevont részvény után 2 pengő (25.000 ko
rona), a tartalékalapra 80.000 pengő (1 
miliárd korona) us tisztviselői segélyalapra 
8000 pengő (100 millió korona) fordítassék. 
Ezen osztalék 13.33 százalék Kamatozásnak

2.4 milliárd

Rt.
1926 dccein- 
előző évvel

................. — „.,....715.75 pen- 
tétele pedig 21.271.709.65 
P-ro szaporodott. Uj tétel- 
a mérleg aktív oldalán a 
adott jelzálogkölcsönök, 
a passzív oldalon pedig

-*t ily d“”z ~ i"*1 ur-

YVAIN - BÁRDI

Titkos Ilona
Bárki UH
Molnár Vera . Dános 
Gombaszöfli Ella Z. Molnár 
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