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Újabb nagv havazás és hideg Utó uárhaté
A fővárosban és az egész országban két nap 

Óta teljes erejével megindult a havazás Kevés 
megszakítással negyvennyolc órája szüntelenül 
havazik. Az utcákat vastag hótakaró borítja és 
az úttesteken méteres hórakásokat hordanak 
össze a munkások.

Legkeservesebb helyzetben a házfelügyelők 
vannak, akik tegnap óta úgyszólván alig tesz
nek egyebet, mint állandóan havat lapátolnak. 
A rendőrség ugyanis szigorúan ellenőrzi, hogy 
a hótól megtisztilják-c és homokkal, vagy fii- 
részporral felhintik-e a járdákat. Ennek a szi
gorú ellenőrzésnek a következménye az, hogy 

a síkos járdán vasárnap nem történt annyi 
szerencsétlenség, mint az előző napokban.
A mentők a kiránduló-helyeken vasárnap két 

mentőállomást is állítottak fel, egyet a Norma
fánál, egyet Máriáinknál, mert számítottak arra, 
hogy a téli sportok üzése közben néhány bal
eset is fog történni. A mentők tényleg jól szá
mítottak, mert a két állomás

tizenegy kisebb balesetnél nyújtott első se
gélyt, ezenkívül két súlyosabb baleset is 

történt.

Munkában a mentők
Till Antal, 16 éves gimnáziumi tanuló, aki a 
Fürész-utca 69. számti házban lakik, a zugligeti 
végállomás közelében ródlizott. A ródli neki
ment egy fának, a fiú kiesett és felső combcsont
törést szenvedett. A mentők a Szent István-kór- 
házba szállították. Ugyancsak a zugligeti vég
állomás közelében történt a másik súlyos ródli- 
baleset. Farkas Mihály. 19 éves aranyozó, aki a 
Gellért-tér 10. számú házban lakik, ródlijával 
szinten nekiütközött egy fának és a bal lábszá
rán hatalmas szakított seb keletkezett, öt is az 
Uj Szent János-kórházba szállították.

A hideg havas időjárásnak még egy súlyosan 
sérült áldozata van. Vasárnap délelőtt féltizkoi 
a rákoskeresztúri temetőben

egy síron félig megfagyva találták
özv. Dobra Lajosnét, aki a Bimbó-utca 3. számú 
házban lakik. Dobráné tegnap délután ment cl 
hazulról, hogy férje sírját meglátogassa. Úgy- 
látszik a hideg időjárás következtében elvesz- 
tete eszméletét s ma reggel félig megfagyva ta
lálták meg. Dobránét a Szent István-kórházba 
szállították.

A havazás súlyos és kellemetlen forgalmi aka
dályokat okozott a Svábhegyen. Az autók java
része hólánc nélkül indult neki a meredek és 
síkos útnak és ez aztán azt eredményezte, 
hogy egyik autó a másik után akadt cl. Oly

példátlan torlódás keletkezett,
hogy a hólánccal felszerelt autók is csak nagy 
iíggycl-bajjal tudtak tovább jutni. A meredek 
országúton lepten-nyomon felmerülő autóaka
dályok miatt a gépkocsik vezetőinek hirtelen 
kellett fékezniük. Több kocsi fel is borult, az 
utasok közül többen kisebb-nagyobb sérüléseket 
szenvedtek.

A főváros Köztisztasági Hivatala is megtette 
az intézkedéseket a hó gyors eltakarítása 
iránt. A hivatal intézkedéseiről a következő fel
világosítást kaptuk:

Éjjel-nappal, szünet nélkül folyik a munka a 
hó eltakarítására.

7500 munkás három turnusba osztva dol
gozik.

Ezenkívül 17 motoros és 45 lovashócke, 6 da
rab hóhordó autó, 12 hóseprő és 1 hóolvasztó- 
gép van üzembe állítva. Munkások felvétele 
állandóan tart.

Bármily nagy aparálussal dolgozik Is n Köz
tisztasági Hivatal, a főváros közlekedése mégis 
erősen sínyli a havazást. Az autók, kerékpárok 
csak nagy üggyel-bajjal tudnak előre jutni. A 
villamosközlekedésben is igen gyakran súlyos 
zavarok merültek fel. A Részkör üzembe he
lyezte összes hókotró gépeit, de nz állandó ha 
vazós miatt hóval borított síneken csak

lassan döcögnek előre a villamoskocsik.
Nem sokkal jobb a helyzet a vonatközlekcdés- 

ben sem. A vonalok — különösen a külföldiek

— nagy késéssel érkeznek meg.
A Délivasutra a trieszti gyors 10 óra busz 

perc helyett
több mint négyórás késéssel

14 óra 50 perckor érkezett meg. Még ennél is 
nagyobb késése volt a reggeli nagykanizsai sze
mélyvonatnak. Nyolc órakor reggel kellett volna 
megjönnie, de

közel nyolcórás késéssel
lő óra 45 perckor futott be a Délivasuti pálya 
udvarra. Ugyancsak késése volt a délutáni sze
mélyvonatnak, amely két és félórás késést 
szenvedett.

súlyos zavaróidtól számai ue a Máu tatóstféisQ
A havazás és a hófúvás okozta forgalmi za

varokról egyébként az államvasutak igazgató
sága vasárnap a következő

jelentési
adta ki:

— A szombaton megindult erős szélvihar, és 
havazás következtében több vonalon forgalmi 
akadály és vonatkésés keletkezett. A hófúvás 
egyes állomásokon a tolatást úgyszólván telje
sen megbénította és a vonatszerelvények össze
állításában is lényeges akadályokat gördített. 
Az éjszaka folyamán a hó magassága helyen 
ként a vágányok felett 20—60 cm. volt. A hó
fúvás később egyre erősbödött és rövid idő 
alatt

a hóakadály az 1—\'/í mélerl is meg
haladta.

— .4 balassagyarmat—ipolytarnóci vonalon 
két személyszállító vonat lényeges késést szén 
vedelt. E vonalon azonban később a hóakadályt 
sikerült eltüntetni.

— A budapest— hegyeshalom—wieni vonalon. 
Győr—Hegyeshalom, különösen pedig Dévény- 
szentmiklós—Hegyeshalom közöli volt igen 
nagy a hófúvás, ami n forgalmat erősen akadá
lyozta, ugv hogv Mosonmagyaróvár—Hegyes
halom. később pedig Bicske—Szár—Komárom— 
Győr és Moson—Hegyeshalom közölt az egyik 
vágányt

Váltóhamisítás miatt letartóztatták 
dr. Ivánka Imre volt képviselőt

------ ■«——■—— -

Az egykori dúsgazdag földbirtokos-képviselő, aki 
elszegényedett és Fiúméban élt, Budapestre jött 

és váltót hamisított a fia nevére
Vasárnap délelőtt a főkapitányságra ele

gánsan öltözött idősebb férfit állítottak elő 
a detektívek. Az idősebb férfit, Ivánka 
Imre dr. volt országgyűlési képviselőt azon
nal az egyik rendörtisztviselő elé vezették 
és megkezdték kihallgatását, amely után 
kihirdették előtte az előzetes letartóztatás
ról szóló végzést.

A letartóztatott dr. Ivánka Imre ismert 
közéleti férfi volt a háború előtti években. 
Amikor a világháború kitört, dr. Ivánka 
Imre már nem volt nz országgyűlés tagja 
és hadseregszállitó lett.

A Jövedelmező szállítás következtében 
csakhamar dúsgazdag ember lett.

A háború harmadik évében azután kipat
tant egy szállítási panama, amelynek fő
szereplője a volt országgyűlési képviselő 
volt és nmely miatt a pozsonyi törvényszék 
dr. Ivánka Imrét hadviselő államok ellen 
irányuló bűncselekmény büntette címen le 
is tartóztatta. A hadseregszállitó .volt or

A Keleti pályaudvaron is hasonló volt a hely
zet. A déli

bécsi gyorsvonat háromórás késéssel érke
zett meg, 

a délutáninak pedig egy és háromnegyedórás 
késése volt.

.4 legsúlyosabb a helyzet a tapolcai vonalon. 
Este 7.10-kor kellett volna befutnia n tapolcai 
gyorsnak, de már délben értesilést kapott a Ke
leti pályaudvar állomásfőnöksége, hogy

a vonatot hóakadályok miatt nem indítot
ták cl.

Ép ezért a lő óra 35 perces tapolcai vonatot 
sem indították el a Keleti pályaudvarról

a hófúvás teljesen eltorlaszolta

éS igy a vonatok forgalmát egy vágányon kel
lett lebonyolítani. A helyzet vasárnap ezen a 
vonalon egyáltalán nem változóit. Ennek az lőtt 
a következménye, hogy a személyszállító vona
lok. mint a 2, 802, G, 838, 7, 5, 17 és 805. számú 
vonalok azonkívül a gyorsteher és tehervonatok 
is lényeges késést szenvedlek, annál is inkább, 
mert a csatlakozó osztrák és egyéb vonalakról 
a szerelvények — valószínűen szintén jelentős 
hóakadályok miatt — a határállomásokra nagy 
késéssel érkeztek.

•— Az osztrák 831. szánni személyvonat oly 
nagy késéssel érkezett Hegyeshalomra, hogy 
unnak utasait a 9. számú gyorsvonat vette át. A 
831. számú vonat Hegyeshalom és Győr közölt 
emiatt azután el is maradt. A 3. számú gyors
vonat az osztrák csatlakozás miatt szinten jc 
lentös késéssel indulhatott Hegyeshalomról, úgy 
hogy az 1305. számú szombathelyi gyorsvonat 
átvette az utasok egv részét és előbb indult cl: 
a 3. számú gyorsvonat pedig a többi utassal ez
után folytatta útját.

__ Hegyeshalom - oroszvári vonalon Rajka— 
Oroszvár ‘ állomások között egy vonatpár el
maradt. Hókotró-molorok beállításával e vona
lon két vonatpárral sikerült a forgalmai fentar- 
tani.

szággyűlési képviselő élő állatokat szállí
tott. Egy alkalommal furcsa dolgokat ész
leltek a dr. Ivánka Imre által szállított mar
háknál.

Megállapították, hogy az átvétel előtti 
napokon

dr. Ivánka utasítására a vágómarhákat 
sóval etették.

Ilyen körülmények után az állatok meg
szomjaztak és hatalmas mennyiségű vízzel 
itatták meg őket. így természetes, hogy 
mikor az útvéielczés történt az élő állatok 
10—15 kilóval többet mutatlak, de néhány 
nap múlva újból visszaestek és rendes sú
lyúkat mutatták. Amikor ez kitudódott, 
nagy botrány és több letartóztatás követke
zett. Nemsokára kitűztek a főtárgyalási is 
és

Ivánkát egy esztendei fegyl.úzra ítélte 
a pozsonyi törvényszék.

A kipattant botrány után többet nem hal
lottak a volt országgyűlési képviselőről, aki

— .4 hegyeshalom—csornai és a pápa—bony
hádi vonalon a forgalom szünetelt.

— Legerősebb a hófúvás Bicske—Szár állomá
sok között, úgy hogy a két állomás között az 
(319. számú

személyvonat elakadt
Az utasokat a 17 számú személyvonat vette át 
és szállította tovább.

— A budapest—tapolcai vonalon az 1117,1114 
és 1116. számú személyvonatok nem közleked
tek. Az 1112. számú személyvonat csak Börgőn- 
dig jutott cl.

— Csurgó—Szenta állomások között az 1062. 
számú tehervonat kalauzkocsija

a magas hóakadály miatt kisiklott.
Szerencsére a vonat ekkor lépésben ment és 
igy baleset nem történt, csupán nagyobb késést 
idézett elő.

— Az összforgalom ezidőszerint a következő 
vonalakon szünetel:

— Hörgönd—Tapolca, Hegyeshalom—Csorna 
-Porpác, Szombathely—Torony (Pinkafő),

Pápa—Hu nullád, Kőszeg—Szombathely, Bala- 
lonszentgyörgy—Tarja, Ijalatonszentgyőrgy—
Xalaapáii állomások között és a Győr—Jutás—■ 
Veszprém—Alsóörsi vonalon Jutás—Veszprém
—Varsány állomások között.

—A hófúvás az említett vonalakon még to
vább tart és helyenként jelentékenyen fokozó
dik. A forgalom fentartúsn és a behavazott vo
nalok felszabadítása érdekében az összes infér- 
kedéseket sürgősen megtettük. Katonai- és mun- 
kásoszlagok gondoskodnak a helyszínen a hó 
eltakarításáról. Bicske és Szár között

százfőnyi katonai munkáscsapat segéd
kezik.

Az államvasutak munkásosztagai, mérnökei, 
tisztjei állandóan munkában vannak, éjjel-nap
pal központi permanencia működik.

Egyelőre a hideg idő és havazás teljes erővel 
tovább tart és a Meteorológiai intézet is további 
hősüllyedést és havazást jelez. A prognózis a 
következőképen szól: Változékony, nyugtalan 
idő várható, hősüllycdéssel s még helyenként 
havazással.

büntetésének letöltése után Fiúméba költö
zött és mind a mai napig állandó ottani la- 
kós.

Időközben csak egyszer kapott a rendőr
ség hirt Ivánka Imre dr. felől. A budapesti 
ügyészség megkeresése volt. Kisebb bűncse
lekmények gyanúja miatt körözölcvelct ■ bo
csátottak ki a fel nem található dr. Ivánka 
ellen és kérték a rendőrséget, hogy feltalá
lása esetén dr. Ivánka Imrét tartóztassák le,

A hajdan dt’agardag földbirtokos és 
hndsergszállitó Fiúméban teljesen el
szegényedett és minden reménye az 
volt, hogy idővel örökölni fogja édes
apja birtokát, amely helyreállítja va
gyoni egyensúlyát. Egészen meglepetés
szerűen azonban ebből az örökségből 
kiesett, mert édesapja elhalálozása után 
Lét gyermeke örökölte a birtokot, 
amelyből teljesen kizárták a volt or

szággyűlési képviselőt.
Súlyos anyagi helyzetbe került és a haj.
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nwieai
de az óvatosság nem árt

beismerte, hogy tíz váltó alá hamisí
totta a fia aláírását és hogy ezek közül 
hat darabot mintegy hétezer pengő ér
tékben helyezeti el különböző bnnkok- 

nál.
Védekezésében dr. Ivánka elmondotta, hogy 
a rossz anyagi helyzete késztette őt a váltó- 
hamisításra és úgy gondolta, hogy néhány 
ezer pengőt vesz fel, amelyre feltétlenül 
szüksége volt és újból vissztér Fiúméba.

A volt képviselőt ezután letartóztatták és 
megtörtént az intézkedés, hogy átvigyék az 
ügyészség Markó-utcai fogházába, ügyében 
a rendőrség kiterjeszti a nyomozást annál 
is inkább, mert nincs kizárva, hogy a haj
dan dúsgazdag ember egyéb vagyon elleni 
bűncselekményeket is elkövetett budapesti 
tartózkodása alatt, hogy ezáltal biztosítsa 
magának a legszükségesebbekre való ősz- 
szegei.

snw^áíha 
eiüerűihew 
do tartson otthon állandóan 

1 üveg valódi Diana sósborszeszt.

11a tagjait naponta bedörzsöli, áfgyurja

DIANA 
súshorszesszei 

megedz! és crősili szervezetéit.
Ha torkát, szájüregét naponta öblögeti

DIANA
sosaorszesszei

a fertőzéx veszélyét megelőzheti.

dán dúsgazdag ember néhány nappal ez
előtt Budapestre érkezett és a Vadászkürt 
szállodában szállt meg. Senki nem tudott 
nz érkezéséről és a budapesti tartózkodása 
alatt

fia, dr. Ivánka Endre magyargéet föld
birtokon nevére, aki nagyapjától örö

költe a birtokot, váltókat hamisított.
Sikerült is néhány budapesti banknál 
több ezer pengő értékű váltót elhelyezni.

Pár nappal ezelőtt a budapesti főkapitány
ságon bűnvádi feljelentést tett dr. Ivánka 
Endre ismeretlen tettes ellen. Az egyik fő
városi bank ugyanis értesítést küldött, hogy 
a hankban aláírásával ellátott váltóra adtak 
pénzt és ennek a váltónak a lejárata már
cius elseje. Egészen váratlanul érte a föld
birtokost ez rz értesítés, mert tudomása 
szerint váltóra nem irta alá a nevét. Fel
utazott Budapestre és itt q banknál hama
rosan kiderüli, hogy az aláírás hamis. Nem 
sokkal később még főbb más banktól ha
sonló értesítés érkezeit és mindenütt ugyan
ez volt az eredmény.

A volt országgyűlési képviselő fhi nem 
i» gondolta, hogy ki követte el a váltó- 
hamisitást és igy Ismeretlen tettes ellen 
lelte meg bűnvádi fcljelcnlését a csak 
most derült ki, hogy a hamisítást édes

apja követte el, 
akit a feljelentés alapján letartóztattak.

Detektívek jártak el a bankoknál, ahol 
x váltókat elhelyezték és mindenütt pontos 
személylciróst adlak arról a férfiről, aki a 
hamisított váltókat beváltotta. Ennek alap
ján ezen a nyomon indult meg a rendőri 
nyomozás és igy terelődött a gyanú a Va
dászkürt szállodában lakó férfire, akire 
pontosan ráillett a megadott szcmélyleirás. 
A detektívek érdeklődlek a portásnál és ek
kor derült ki, hogy a szálloda vendége 
dr. Ivánka Imre és tekintettel, hogy ellene 
különben is megkeresés van, bevitték a fő
kapitányságra. A főkapitányságon azonnal 
megkezdték a volt képviselő kihallgatását, 
aki

Ha föl a lába, 
úgy csekély mennyiséget a Szent Rókus láb
sóból felold egy lavór meleg vízben ■ áztatja 
lábait vagy 10 percig Ezen idő alatt a 
kin zó, égető érzések, feltörések, fárad Isiig 
okozta dagadtsúg, kipállások, fagyások meg- 
Bziinnck Hosszabb nztntús megpuhitja a 
tyúkszemeket és bőrkeményedéseket any- 
nyira, hogy azok kés vagy borotva nélkül 

eltávolilhatók.
Fíradtióatól fel

duzzadt boka

Feltörések 
HomIUsok , 

BOlykói , 
Tyuktieinck 

L*buJJ»k  körött!
ldpAll.Uok,.'!

FmtísoK

E'albbadia

Tob-Mr égető 
órréael

» A cipő klnxo arorMsa 
Ik'rkrményedések

SZÍ*  MIIS 
láDsIsíürdO

• iC4«' hanmüoúnbb túbat t*  
1bk'létráén remibe hozzál

ECT nagy ttomw Sient Rű’tus imim 
ara i p 28 un.

fis rtn.ViO' nem kipnrt. ugi bcmcrvztiMÖ a 
szent Kúkus-svugvszeriaman 

Uadnpeat. Vil., (lAkócd-ut 70.

Bethlen miniszterelnök vasárnap 
váratlanul hazaérkezett, mert a 
havazás miatt nem lehet vadászni
A miniszterelnök vonata a nagy hófúvás követ

keztében több órán át vesztegelt Zalában
Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 

az elmúlt hét elején még Nógrádion vadá
szott, kedden váratlanul hazaérkezett, hogy 
résztvegyen a kormánypárt közigazgatási 
bizottságának értekezletén, amely viharos
nak Ígérkezett a vármegyei reform autonó- 
miaellcnes rendelkezései miatt. A minisz
terelnök személyes közbelépése annyira le
szerelte az „elégedetlenkedőket", hogy 
egyetlen ülésen simán keresztülment az 
egész javaslat. A miniszterelnök e jól sike
rült munka titán ismét elutazott a főváros
ból. Pénteken este a minisztertanács után 
vonatra ült és József főherceg zalamcgyci 
birtokára utazott, ahol vaddisznóra akart 
vadászni. Az óriási havazás azonban, amely 
az egész ország területére kiterjed és min
denfelé példátlanul nagyméretű- —- lehetet
lenné tette a vadászatot, úgy hogy

Bethlen miniszterelnök még szombaton 
elindult hazafelé éa vasárnap reggel 

már meg Is érkezeit Budapestre.
A miniszterelnök hazaérkezése váratlanul 
érte környezetéi, annál is inkább, mert a 
hazautazás nem történt minden akadály 
nélkül.

A miniszterelnök vonatát ugvanis még 
Zalában feltartóztatta a hófúvás és a vo
natnak több órán át vesztegelnie kellett, 
amíg a pályát szabaddá tették.

A Ház munkarendje
kör-egyébként, — mint a miniszterelnök 

nyezetéböl értesülünk, — most már minden 
eszközzel arra törekszik, hogy

elegendő munkaanyaggal lássa el a kép
viselőházat. amelyet a kormány most 
már liusvétig egyfolytában foglalkoztat

ni akar.

bizottságok c héten gyors tempóban ké
szítik elő az anyagot a plenáris tárgyalások 
számára. Elsőnek a fürdőtörvény kerül na
pirendre, ezt követi a közigazgatási reform. 
Arról még nincs döntés, hogy a sajtóno
vella megelőzi-e a költségvetés tárgyalását, 
valószínű azonban, hogy a költségvetés kap 
elsőbbséget, mert különben a kormányt az 
a veszély fenyegeti, hogy' ex-lexbe kerülhet. 
A nyári szünet előtt a fővárosi reformnak 
is tető alá kell még kerülnie.

A

Zajos botrány és verekedés 
a pestszentlőrinci kaszinóban

Kínos és pikáns hátterű botrány színhelye 
volt szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
pestszentlőrinci kaszinó. Az eset szenvedő 
hőse a 25.000 lakosú község főjegyzője: Ku
szenda Lajos, aki régi törzstagja a kaszinó
nak.

A főjegyző szombaton éjjel társaságával 
csendesen szórakozott a kaszinóban. A terem
be egyszerre belépett egy frakkos fiatalember: 
Boray Lajos mérnök, aki a szomszédban meg
tartott tűzoltó-bálról jött át. Boray a szomszéd 
nsztnlnál foglalt helyet jnujd felállt és ismerő
seivel beszélgetett. Feltűnt azonban, hogy a 
fiatalember rendkívül izgatott és idegesen jár
kál a teremben fel és alá.

Félkellőkor a főjegyző el akart távozni a 
kaszinóból. Ebben a pillanatban elébe toppant 
Boray és igy szólt:

— Főjegyző ur, nekünk egy kis elintézni
valónk van.

— Nekem nincs önnel semmi elintézni
valóm. — válaszolt haragosan a főjegyző.

— De igen, vanl — kiáltotta most már han
gosabban Boray és megfogta Kuszenda karját.

A községi főjegyző leseperte magáról a 
fiatalember kezét, de

Boray ebben a pillanatban teljes erővel 
arcába sújtott a főjegyzőnek. Kuszenda La
jos, aki hatalmas termetű, nagyerejü em
ber, erre vérvörös arccal, ökölbe szorított 
kézzel többször Boray arcába vágott. Bo- 

rayt azonnal elöntötte a vér.

A kínos botrány láttára o közelben ülők 
nyomban közbeléptek és szétválasztották a ve
rekedőket. A főjegyző ezután gyorsan elhagyta 
a kaszinót, Borayt azonban orvosi segélyben 
kellett részesíteni és csak azután szállíthatták 
lakására.

Pcstszentlőrincen a példátlan botrány óriási 
izgalmat keltett.

Boray állapota meglehetősen súlyos. Az or
vosi lelet szerint

tompa, nehéz tárgytól származó sebek van
nak arcán és homlokbőre felrepedt.

Valószínű, hogy Kuszenda főjegyző pecsét
gyűrűt viselt és kifelé fordított ököllel ütött, 
mert különben nem volnának elképzelhetők 
hasonló sérülések.

Úgy tudják, hogy az ügynek lovagias folyta
tása lesz.

„Kulturális téren ennek a nemzet
nek győznie kell" — mondotta 
Serédi Jusztinián hercegprímás

Wolkenberg Alajos rektor ünnepi ebédet 
adott vasárnap tanártársai tiszteletére

Wolkenberg Alajos dr., a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem rektora, vasárnap dél
ben ebédet adott, amelyen megjelent Serédi 
Jusztinián hercegprímás, Klebelsberg Kuno kul
tuszminiszter, Herrmann Miksa kereskedelmi 
miniszter, Sipőez Jenő polgármester és az egye
tem tanári knrn.

A lakomán elsőnek
Wolkenberg Alajos rektor, 

mint vendéglátó házigazda szólalt fel A ven

déglátással - mint mondotta — az egyetem régi 
tradícióit kívánta felújítani. Hangsúlyozta, 
hogy az együttérzésben, az egyűttmunkálkodás- 
bán kell megnyilvánulni az egyetemi szellem
nek.

Ezután
Navratll Ákos dékán

mondott nagyhatású beszédet, majd
Serédi Jusztinián hercegprímás 

emelkedett szólásra.

Képszerű volt, — 
még népszerűbb lesz a

Budapest öröme a

Egyszer esik esztendőben

"*>5  nap van a: évben, 
I de csak 14 napig tart a

fgl.

— Ha a szomszédállamok a politikában és 
diplomáciában legyűrhettek bennünket — mon- 
dolta többek közölt a hercegprímás — arra 
kell törekednünk, hogy a tudomány és a kultúra 
terén le ne gyűrhessenek. Kulturális téren ennek 
a nemzetnek győznie kell.

A nagy éljenzéssel fogadott beszéd után
Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter

köszönte meg a meghívást. Hangsúlyozta, hogy 
úgy kell nevelni a polgári társadalmat, hogy q 
jövőben minden rendbontó törekvésnek ellent 
tudjon állni. Ezután Klebelsbcrg Kuno kultusz
miniszter szólalt fel.

— Nem politikai rendszerek és külső forma
litások viszik előre a nemzetet — mondotta a 
miniszter — hanem a nagy materiális momen
tumok. .t mostani súlyos helyzetben elsősorban 
a nagy örök igazságokhoz való visszatéréstől le
het várni a haza sorsának a jobbrafordulását.

A kultuszminiszter után Sipőoz Jenő polgár
mester mondott nagyhatású beszédet, majd 
Grosr Emil, Fináczy Ernő és Mihályfl Ákos 
egyetemi tanárok szólaltak fel, élénk tetszés 
mellett.

Fizetésemelést vagy 
rádiózást

A rádióban niüködS színészek éles tilta
kozása a színigazgatók akciója ellen
A Hétfői Napló számolt be először arról a 

harcról, amely a színigazgatók és a Rádió 
között kitört. A színigazgatók ugyanis a 
rádióban veszedelmes konkurrenciát látva, 
elhatározták, hogy

tagjaikat eltiltják a rádióban való sze
repléstől

és arra kényszerítik a rádió igazgatóságát, 
hogy a színdarabok előadását a minimumra 
csökkentse, vagy erre a célra külön társula
tot szervezzen.

A színészek, akiknek elevenjébe vág á 
színigazgatók határozata, hiszen jövedelmük 
egyrészéről kellene lemondaniok, ma gyűlést 
tartottak. A szenvedélyes hangú gyűlésen el
határozták, hogy csak úgy akceptálják a 
színigazgatók tiltó rendelkezését, ha meg
felelő

fizetésemelést kapnak.

Határozatukat közük a színigazgatókkal. így, 
a rádió-fronton erősen áll a harc, nemcsak, 
a rádióigazgatóság és a színigazgatók között, 
hanem a színigazgatók és a színészek kö
zött is.

Két vonat összeütközött
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeleni 

lése.) Az Ausztriaszerte megnyilvánuló erős hő
viharok sok kellemetlenséget, forgalmi akadá
lyokat és egy balesetet is okoztak. A vasárnapra 
virradó éjszakán a Morvamezőn és a Burgen- 
landban erős hóviharok voltak a Stammersdorf- 
eibischbrünni, valamint a pándorfalu—köp- 
csényi vasúti vonalakon a hófúvás miatt

ax egésx forgalmat meg kellett szüntetni.
Az osztrák álamvasutak igazgatóságából még 
több vonalról érkezett jelentés, amelyek szerint 
a hófúvás mindenhol nagy mértékben akadá- 
lyozza a közlekedést. A vonalakat állandóan 
hóekékkel kell szabaddá tenni és ennek követ
keztében a vonatok sokat késnek. A hófúvás 
következményének kell tekinteni egy kisebb 
vasúti balesetet is. A Magyarországból elkésve 
érkező D. 10. számú gyorsvonat vasárnap reg
gel 6 óra 5 perckor Pándorfalu állomáson

összeütközött ax ott vesxteglő tehervonat
iak

Mind a két mozdony kissé megsérült és a gyor 
vonat két kocsija kisiklott. A gyorsvonat öt 
utasa és öt vasúti alkalmazott, könnyebb sérü
léseket szenvedtek. Az utasok és n sebesültek 
kisérő-vonaton folytatták útjukat Bécsbe. A bal
eset okának felderítésére a vizsgálat megindult

és a szenzációs

Záróm 6 órakor

j
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Uass Júzsel nonKH&ti miniszter
lázas influenzfihanjmegiJ8tese(lett

Szombaton este magas lazzai száiiitfittasí haza Kimzss-utcai 
isitasara a mínisztermbOi, anoi aggsz nao dolgozott

Vasa József dr. népjóléti miniszter vasár
nap is meg szokott jelenni hivatalában, — 
ha nem utazott Kalocsára. Az elmúlt nyolc 
esztendő alatt — a kalocsai, vagy más vi
déki utazásokat kivéve -- egyetlenegy va
sárnap sem múlt el anélkül, hogy Vasa Jó
zsef dr. népjóléti miniszter ne töltött volna 
legalább négy-öt órát a hivatalában. Most 
történt meg először, hogy Vass miniszter 
odahaza maradt. A Hétfői Napló munka
társa érdeklődőit a népjóléti miniszter tá
volmaradásának okai iránt és megállapí
totta, hogy

Vass József népjóléti miniszter lázas
betegen fekszik Kinizsi-utcai lakásán.

'A népjóléti miniszter már szombaton rosszul 
érezte magát, magas láza támadt, úgyhogy a 
népjóléti minisztériumból, — ahol még 
szombaton délután is dolgozott, — haza 
kellett szállítani a lakására. Az orvosok 
megállapították, hogy ti népjóléti minisztert 
az influenza-járvány támadta meg. Szomba
ton este magas láza volt, amely vasárnapra

enyhült ugyan, de pontosan nem lehetett 
megállapítani a hőmérsékletét, mert nincs 
hőmérője, a: orvosnak pedig nem engedte 
meg, hogy a lázát megmérje. Vass József 
ministzerségének ideje alatt soha beteg nem 
volt, rendkívüli mértékben izgatja és bántja 
őt az orvos parancsa, hogy legalább két-liá- 
rom napig ágyban kell maradnia. Különösen 
sajnálja, hogy nem vehetett részt Márkus 
Miksának, az Újságíró Egyesület elnökének 
magas kitüntetése alkalmából rendezett ban
kettjén. Betegsége miatt nem vehet részt a 
népjóléti miniszter a fürdöíörvény hétfőn 
délelőtt tiz órakor kezdődő bizottsági vitá
jában sem. A fürdőtörvény tervezetét hétfőn 
délelőtt hat bizottság kezdi tárgyalni: a köz
egészségügyi, pénzügyi, közgazdasági, főld
mivelési, közigazgatási és vízügyi együt*?s  
bizottság. Az együttes bizottságnak ilyenfor
mán igen sok tagja van, éppen ezért az ülést 
a delcgációs terembe hívták ös«ze A javas
latot a kormány részéről Dréhr Imre dr. 
népjóléti államtitkár fogja képviselni.

A cseh inkvizíció borzalmairól beszélnek 
a Hétfői Naplónak a kicserélt magyar 

politikai foglyok
Ma köszönetét mondanak kiszabadulásukért a külügyminiszternek

Szombaton délután 17 politikai fogoly ér
kezett Csehszlovákiából Budapestre, akiknek 
a csehszlovák kormány amnesztiát adott, s 
akiknek kiadása ellenében Magyarország 15 
cseh politikai foglyot szolgáltatott ki Cseh
szlovákiának. A Csehszlovákiából kiszaba
dult foglyok a vasárnapot már idehaza 
hozzátartozóik körében töltötték. A Hétfői 
Napló munkatársa beszélgetést folytatott a 
hazatért politikai foglyokkal. Halpauer De
zsővel szüleinek Kaas Ivor-utca 9. szám 
alatti lakásán beszéltünk. Halpauer Dezső 
22 éves állánélküli hivatalnok. Arcán látszik,

hogy másfélévet fegyházban töltött. Feje 
kopasz.

— Hétfőn még kopaszra nyírtak bennün
ket a fegyházban, — beszéli el érdeklődé
sünkre — akkor bizony

még nem gondoltunk arra, hogy szaba
dulunk.

Csütörtökön lépett be cellámba a fogházőr és 
jelentette, hogy másnap hazavisznek Ma
gyarországba. Szabad leszek ! El sem akar
tam hinni, hiszen még több mint másfél esz
tendeig szabadságvesztésemet kelleti volna 
kitöltenem.

ELSŐ MAGYAR A RÉSZVÉNY-SERFÖZŰDE

alábbi helyeken tartják állandóan frissen csapolva:

Halpauer Dezső, akit öccsével, Halpauer 
Aladárral együtt tartóztattak le Csehszlová
kiában, a következőkben beszélte el kálvá
riájának történetét •

— 1928 nyarán öcsémmel és közős bará
tunkkal, Riedl Edével a Tátrába utaztunk 
üdülésre. Korompán egy Hlavacsek nevű 
ember, aki azelőtt izzó magyar volt, most 
azonban cseh trafikos, érdeklődött nálam a 
magyar állapotok iránt. Azt mondtam neki, 
hogy a török hódoltság 150 évig tartott 
Magyarországon, de nem hinném, hogy 
sokáig tarthat a csehek uralma. Meglepeté
semre másnap egy diákbálon csendőrök jöt
tek érteni,

letartÓ7.tattak azzal, hogy kémlrodát 
akarok létesíteni.

Ki küldött, miért jölfeifl, mit akarok csele
kedni, ezt kérdezték tőlem a kassai detektí
vek.

Ütöttek, vertek, körmeim alá gombostű
ket szúrtak, csakhogy vallomásra kény

szerítsenek.
Azzal vádoltak, hogy előkelő magyar közéleti 
férfiak röpiralait hoztam cl Csehszlovákiá
ban való terjesztés céljából. Hiába magya
ráztam, hogy semmiféle kémiroda létesítésé
ben részt nem vettem, semmiféle rőpiratot 
nem terjesztek, s csupán a Tátra megtekin
tésére és üdülés céljából jöttem Csehszlová
kiába, hathónapi börtönbüntetésre ítéltek 
államhatalom megsértése címén. Az Ítéletet 
a lőcsei bíróság hozta. Fellebbezés folytán a 
kassai tábla az Ítéletet sulyosbbitotta és

háromévi fegyházbüntetésre Ítélt el kém
kedés elmén

azért, mert — nz Ítélet indokolása szerint 
— azért fényképeztem le a kassa—oder- 
bergi vasút fővonalában lévő hernádi hidat.

hogy azt felrobbantsam. Hiába tiltakoztam 
a képtelen vád ellen, nem volt mentség, « 
ítélethirdetés után,

március 15-én, a legnagyobb magyar 
nemzeti ünnepnapon megbilincselt ke
zekkel vittek végig a kassai utcákon.
Ricdl Edével rokonainak Péterfi Sándor- 

utca 27. szám alatti lakásán beszéltünk. 
Ricdl Ede i’ több, mint másfél esztendőt töl
tött a lőcsei, majd pedig a lipótvári fegy
intézetben. Ugyanolyan okok miatt tartóz
tatták le, mint a két Halpauer-fivért. Riedl 
Ede érdeklődésünkre elmondotta, hogy egy 
ideig zacskót ragasztott a fegyintézetben, 
majd pedig rabruhát varrt, n munkáért ka*  
poft pénzen élelmiszert vásárolt, mert a 
koszt tűrhetetlen volt. Hosszan beszél a sú
lyos testi bántalmazásokról, amelyben a 
kassai detektívek részesítették. Megmutatja 
jobbkarját, amelyen tiz centiméter hosszú
ságú forradás látszik.

Bajonettel szúrták meg, 
mert menekülni akart Elbeszéli, hogy sem
miféle magyar társadalmi egyesületnek tagja 
nem volt, elsőjzbcn volt a Felvidéken, mint 
turista és letartóztatására levcnteigazolványa 
szolgát okul. Hosszan beszél a megviselt 
arcú fiatalember a kassai rendőrség épületé
ben lefüggönyözött ablakos szobában történt 
vallatásról, a súlyos magánzárkákról és 
könnyes szemekkel mondja el, hogy

hétfőn déiben valamennyien a külügy
minisztériumba mennek, hogy hálájukat 
fejezzék ki Walkó külügyminiszter 

előtt,
amiért a magyar állam lehetővé tette, hogy 
súlyos büntetésüket megszakítva, hazatér
hettek hazájukba.
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Gandd Sreal Gdlért sxílló ílterrnd
1., Gellert tér. 

ösv. Gyulay Frlgyesné vendéglője

Véndiófa vendéglő, Hoffmann János
' I- Pálya ucca 3.

Kelter József éttermei
I.. Horthy Miklós út 48. 

Zöldi, renddgld, Kodra Károly
I.. Krisztina tér 0. 

Anna söröző, özv. Konnert Károlyné
1.. Krisztina körút 61. 

BudasfUrdő vendéglő, Szép Józscfné
I., Döbrentel tér 9. 

Szüts Lajos „Kis Rabló" sörözője
I.. Zenta utca 3. 

ifi. Thék János „Polltlscher Krelsler"
I, Alkoss ucca 8. 

Uj. Wehrmann Béla étterme
I., LáaymAnyos ucca 3. 

Pávdl Ferenc vendéglője
R.. Zsi«mond ucca 1. 

Wlnkler Antal vendéglője „A 3 verébhez"
11.. Fö ucca 8. 

Cfiúszárflirdő vendéglő, Cslrszka Konrád
III. Zsigmond ucca 31 

Molnár János vendéglője
ÜL. Lajos ucca 160 

Zlcglcr György vendéglője
111.. Vörösvári út 133. 

Máfyáspince, Baldnuf Mátyás
IV.. Eskfl Ur 6. 

Pctrakovlts József vendéglője
IV.. BAsty ucca 17.

Kőműves István étterme 
VI. Teréz körút 17.

Régi Kéményseprő vendéglő
VI. Aréna út 106. 

Tóth Lajos „Fekete Bika- vendéglője 
Vlw Szondy ncea

Wagner Béla éttermei

Bokor Ferenc éttermet
VT.. András*?  út

49

44.

13.

Spolarlcb éttermei

I., LAcymányos nett 3.

VU. Baross tér
Kurz János Keleti Pályaudvar éttermei

VII. Thököly út 1.
Varga János étterme

Werner Adolf éttermei

Bandi Ferenc éttermei

VU.. Erraébet körút 6.

VII.. Károly körút 19.

VTIL. Jótsef körút 46.
Beer László vendéglője

VIII.. Főherceg Sándor ucca 44. 
Dénes József Dreher sörözője (volt Rémi) 

Vili. József körút 4. 
Kovácscvics Milos éttermei fszabad csapon) 

VHI . Rákóczi út 20. 
Márkus Imre éttermei

Vili., József körút Ö6. 
Potzmann Mátyás éttermei

VIII. Üllői út 6.
Rados József étterme

I

iV. Ferenciek tere 7 
özv. Vcrböczy Lajosné „Zenélő óra" vendéglő

IV., Városház ucca 3 
Magyar Világ nagj vendéglő

V., Vilmos császár út 68. 
SchUck étterme

Szepesi Frigyes éttermei
V., Llpát körút 13.

V.. Erzsébet tér 1 
Bakonyi-féle „Zöld Fiaskó" vendéglő

VI.. Csenscry ucca 64. 
Belbázy Ferenc „Ezerjó" vendéglője

VI. Városliget. Szíchcny-fOrdő. 
Dökkcr Ferenc „London Szálló" éttermei

VI . Berlini tér 1. 
..Bécsi Sörhöz" Förstcr József

VI. Király oeea <0.

Vili.. Rákóczi út 55 
Rclchmann Gyula vendéglője

Vili Tiv.i 
Rclgl Gy. Béla „Sport Buffet"

Vin.. József körút 
Schmld Antal vendéglője

Vili. Rökk Szilárd ucca 
Szívós Zslgmond sörözője

VITT, József körút 
Tőkés Géra „Klsplpa" vendéglője

Vili. Szentkirályi ucca 
özv. Varga Jánosáé vendéglője

Vili Mária Tét óda tér 1. 
Farkas Pál étterme

Kálmán tér 5.

73

21.

85.

17

IX.. üllői út 97 
Gebauer Rezső „Széchenyi Söröző"

IX . Mester nreo 1 
Király Pál vendéglője „A marnthont futóhoz"

IX. Üllői út ••
Relszmnnn Vince vendéglője

IX..
Váll István vendéglője

IX.

sí.

Soroksári út 84.

.... Soroksári út
Vendéglő üzem „Vámház Pince"

IX . Sóháa uccu

70.

11
A nagy tApértékü barna tdénvsttr — amíg a készlet fart — palac
kokba lefejtve is kapható: kavéhAznkban, vendéglőkben, főszer-

II

csemege Üzletekben.
Vidéken: az Első Magyar Részvényserfőződe, n Drébcr Antal Serfőzdéi R T. és a Ilog- 
gcnmacher Kőbányai és Budafoki Sörgyárak R. T. összes raktárosainál, minden jobb 

étteremben, kávéházban és cscmcgciizlctbcn.

Budapesten erősen elterjedt az 
influenza betegedés, de enyhe lefo
lyású és haláleset nem fordult elő 
— jelentette ki vasárnap dr. Csordás tiszti főorvos

Vasárnap aggasztó hírek terjedtek el nr 
influenza- és a spanyol járvány elterjedésé
ről. Számosán tudni véllek arról is, hogy az 
influenza-, illetőleg .spanyoljárványban meg
betegedettek közül

többen meg Is haltak.
A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté

zett a járvánnyal kapcsolatban
DR. CSORDÁS ELEMÉR

lisztifŐorvoshoz, aki érdeklődésünkre a kö
vetkezőkben nyilatkozott :

— Tény az, hogy az influenzamegbetegc*  
dósok száma ma már Budapesten is

nagy arányokat öltött.

Ez a betegség azonban, mint már kijelen
tettem, nem tévesztendő össze a spanyoljár- 
vánnyal. Nyomatékosan ki kell jelentenem, 
hogy

spanyoljárványos megbetegedés a fő
városban mostanában nem fordult elő.

Az influenzamegbetegedés, amelynek csiráit 
Amerikából amerikai hajókon hurcolták 
Hamburgba, onnan Berlinbe, majd Bécsbe, 
Becsből pedig Budapestre, városról-városra 
terjedve enyhült, s a budapesti megbetege
dések — ha nagy számban is fordultak elő.

enyhe lefolyásnak.
A meghűléses influenzából kifolyó szövőd
mény. tüdőgyulladás stb. nálunk például alig 
fordult elő. A Szt. László-kórházban, ahol 
u járványos betegek egyrészél gyógykezelik,

mindössze kél beteg Influenzája párosult 
tüdőgyulladással.

— Az pedig, — folytatta a tisztifőorvos — 
mintha az influenznmegbetegedéaekböl ki 
folyót a g haláleset történt volna, minden ala
pot nélkülöző híresztelés. Kijelentem, hogy

egyetlen haláleset sem fordult elő In*  
fluenzaiucghctcgcdés miatt.

Naponta átvizsgálom az összes halotti jelen
téseket, s ebből megállapíthattam, hogy, 
egyetlen halálok sem vezethető vissza in
fluenzamegbetegedésre.

A tisztifőorvos nyilatkozatát a következő 
figyelmeztetéssel fejezte be :

— Ismétlem :

semmiféle aggodalomra ok nincsen.
Rendkívüli óvóintézkedések életbeléptetése 
nem szükséges Csupán arra figyelmeztetek., 
mindenkit, aki náthalázat kapott, addig, 
amíg hőmérséklete nem normális, szobáját 
ne hagyja el. Ha ezt teszi, három-négy nap 
alatt meggyógyul s semmiféle szövődményes 
megbetegedés nem fenyegetheti.

Adjjnlok gyerciiekciittkii.eic 
nanonta néhány érett nyugatindiai banánt, mondják az 
egé’ZvtWIcgHiválóbb orvosai Sűrű.Mthato1tat»tiEn hétaa 
egbUtOMbb védelmet nyújtja a baktériumok minden fajtS* 
> ellen. Nsaybso4BaaáabeáwasUl. Budapest,Tel: 96t—
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•— Primo de Rivóra felépült a spunyol- 
nálhából. Madridból táviratozzúk : A napok
ban riasztó hírek lerjedtek ‘zét a spanyol 
fővárosban, amelyek túrói szóltál:, hogy n 
spanyolok körülrajongott diktátora, Primo 
de Hívére spanyolnáthában súlyosan meg
betegedett. A kolportált hírek, ugylátszik, 
túlzottak voltak, mert Primo de Hívóra 
híveinek legnagyobb örömére teljesen fel
épült, vasárnap már el Is hagyta betegágyát.

— Veszélyben egy angol góz/tb. Washing
tonból jelentik: A Silvermaplo nevű angol 
gőzös, amely körülbelül 1200 km-nvire van 
Bostontól keletre, szikratávírón SOS jeleket 
küldött szét.

— Panasszal fordullak az alispánhoz n pest 
Mentlőrinci kisemberek, akik liázhriyparcrilá- 
kút vásároltak. Népes érlckczhl'f tarlói lak va
sárnap délelőtt a pest i>-n'|őriini Uj-Erzscbcl- 
telepflakói. Ezt a telepet 1026-ban létesítették a 
Magyar-Olasz Bank birtokának parcellázásából. 
Százkilencocnnyolc házhelyet adtak el, de a 
parcellázást végrehajtó vállalkozó nem teljesí
tene kötelezettségeit, nem épil.'lt megfelelő 
Utakat, nem (ásított. Ezért hívták flwze vasár
napra az értekezletet, amelyen a leien lakói 
megdöbbentő színekkel ecsetelték az l'j Erzsé
bet telepen uralkodó ázsiai állapotokat. Villany 
világítás hijján csak petróleummal világítják 
a telepet. A gycpmeslarlclep közelsége miatt a * 1 * * * V 
lakók ki varnak téve mindenféle ragályos és fer
tőző betegségnek, esős időben pedig közlekedni 
ti telepen teljesen Jehelellen, mert a kocsik ten
gelyig süllyednek a sárba Ktiblnyi Imre dr. 
képviselőtestületi tag javaslatára az egybegyűl
tek elhatározták, hogy panasszal fordulnak 
Peslvárinegye alispánjához, akitől a tűrhetetlen 
állapotok azonnali megszán totósét kérik.

— Az erdélyiek gyászáldozata a tízéves év
forduló alkalmával. Az Erdélyi Férfiak Egyesü
lete vasárnap délelőttre a vármegyeház díszter
mébe gyűszóldozalra hivtn össze az elszakított 
Erdély magyarságát. A megjelent notabililások 
között olt voltak Balogh Jenő, nz Akadémia fő
titkára. Ravasz László református püspök és 
még számos társadalmi előkelőség. A Himnusz
szál kezdődőit gyászáldozat után Incze Antal 
mondott rövid megnyitót, majd Kolozsvárt! Bá
lint dr egyetemi tanár tartotta az ünnepi beszé
det, amelyben hangoztatta, hogy az erdélyi lélek 
gyöngilése ellen a Csonka-Magyarországon tar
tózkodó erdélyieknek minden erejükkel harcol- 
nlok kell

— Felrobbant a forraftztAlánwt. Gvnlú- 
Tól jelentik: A gyulai munkásbizlosiló he
lyiségben szombaton cslc súlyos szerencsét
lenség történt. A befagyott vízvezeték Arsap- 
nál dolgozott forrasztó lámpással Ferenczi 
I.njos villanyszcrelő-lanonc. A villanysze
relő néhány pillanatig őrizetlenül hagyta a 
forrasztó lámpást, amely felrobbant. Á ha
talmas detonáció következtében a munkás
biztosító épületének összes ablakni bezu- 
ződtak, ajtói kimigódtak és a környékező 
házak ablaküvegei is megrepedtek. Ember
életben kár nem történt. A rendőrség meg
indította az eljárást annak megállapítására, 
hogy kit terhel a felelősség.

•— Halálra gázolta az autó a járdán. Az 
elmúlt héten a Vilmos császár-ulon egy' ma
gánautó felfutott a járdára s az ép ott ha
ladó Soltész Ignác kereskedőt elütötte. A 
szerencsétlenül járt kereskedőt súlyos sérü 
lésekkel szállították a Rókus-kórházba, ahol 
sérüléseibe belehalt. Soltész Ignác halála a 
főváros kercskedövilágában nagy részvétet 
kelteit.

— Eltűnt Budapesten egy brlinni egyetemi 
hullgaló. A főkapitányság eltűnési osztályán 
bejelentették, hogy Fischmann Béla 2ü éves 
egyetemi hallgató, aki Brünnből. ahol egye
temi tanuulmányuit végzi, rokoni látogatásra 
Budapestre érkezett, szüleinek Andrássy-ut 
95. számú lakásáról nyomtalanul eltűnt. 
l'ischmann Béla, aki mindössze néhány hét 
óta tartózkodik Budapesten, minden előzetes 
bejelentés nélkül két nappal ezelőtt eltávo
zott szüleinek lukasáról és nzóta nyoma ve
szett. A főkapitányságon megindult a nvo- 
mozás.

— A gyulai l|uirtcsfülct a kézmHveskamara 
felállítása mellett szavazott. Gyuláról jelentik : 
A Gyulai Általános Iparié .liilcl vasárnap tartotta 
rendkívül közgyűlését, amelyen a tagoknak a 
kereskedelmi miniszter leirata érteimében a 
kézinüvesltninnrn felállítása ügyében kellett 
u’.túft foglalniok. Pfaff Ferenc építőmester elő
terjesztése után nz ipartest ülőt valamennyi Ing
ja, .száinszeriut négyszázötvenen egyhangúan a 
kézmüveskamara fclállitóza melleit adták le 
szavazatukul.

A Pesti Chevra Kartlsa Választó-Blzottsúgítöl 
Budapest, VI. Laudon-utca 3. 

Hirdetmény
A Pesti (.lu-sra Kailisa Izraelita Szentcgylct 

választóbizottsága kőzhiné leszi, hogy a vá- 
laszlóképcs tagok névjegyzéke a Chevra Ka
rika titkári hivatalában (VI., Laudon-utca 3.) 
d. e. 8- 2-ig és <1. ii. 4—7-ig betekinthető. A 
névjegv.-éklx? való felüld v.igv pedig nz ab
ból vnl<\ kimaradás miatt folyó és, i február hó 
3-ig felszólamlása;.k vau helye a választó- 
birolkághoz. (VI., Lnudon-ulca 3.)

A választások határideje a lapokban külön 
fog közzélétclni.

Kelt Budapesten, n Pesti Chevra Kadisn rá- 
laszlóbizotUágának 1929. éri január hó 27-én 
tartott üléséből.

Werlhelmer Adolf, 
a választó-bizottság elnöke.

Dr. Eulcnberg Salamon, Galdusrhek Marcell,
val.-biz itldröke. n vál. biz. aldnökc.

Műnk Gábor, 
bizottsági jegyző.

— Szobrot emelnek a 32-es baka emlékére. 
Mozgalom indult meg, hogy a 32-cseknek szob
rot állítsanak fej. Budapest kegyelete jeléül a 
Baross-ulca és Körút sarkánál a Kisstáció-utca 
relé cső részen levő kis térfélén egyesitett dísz
sírhelyet emel hatezer hősi halottjainak. A 
szoborbizottság Budapest székesfővárosi községi 
takarékpénztár, a 32-cs alap címre kéri az em- 
lékczők adományait.

— Kifosztották egy távollevő földbirtokos 
akusat. Patay József szabolcsincgyci föld

birtokos Szép-utca 5. szám alatt lévő laká
sának szobalánya vasárnap reggel megdöb
benve vette észre, hogy a lakásban lévő 
szekrények fel vannak törve és a lakásban 
nagy rendetlenség uralkodik. Bejelentette 
az esetet a főkapitányságnak s a kiküldött 
detektívek megállapították, hogy a tettesek 
a lakás konyha felőli részéről hatoltak be a 
szobába és úgy fosztották ki azokat. A kár 
nagyságát eddig megállapítani még nem 
lehetett, mert Patag József és családja sza- 
bolcsmegyei birtokukon tartózkodnak.

— Szolnokon nem fúrlak meg Werthelm- 
kasszát. A Hétfői Napló cimü hetilap 1929. évi 
január 7-iki számában megjelent „Szolnok 
varos minden Wertheim-kasszáját egy rendőr 
és detekliv őrzi éjjel-nappal" kezdetű közle
ményben foglalt tényállítások a valóságnak 
meg nem felelnek. Szolnokon néhány nap alatt 
nem fúrtak meg 25 Werlhcim-kasszát. Szolno
kon uz. 1928. évben két kasszafurás történt, az. 
1929. évben azonban egydlcn egy sem. Az el
múlt évben véghezvitt két kasszafurás telte- 
Mének kiléte megállapítást is nyert s az ri
ogatás iránti intézkedéseket a rendörkapi- 
lánysóg nnnnkidején megtette. M. kir. állami 
rendőrkapitányság Szolnokon.

— Öngyilkos lett az ál-ZIchy gróf gép- 
kocsi vezetője. Vasárnap délelőtt a Bérkocsis
utca 19. számú házban lévő lakásán öngyil
kosságot követelt el Geng József bérautó
fuvarozó. Geng a délelőtt folyamán egyedül 
tartózkodott lakásában. Hozzátartozói, mi
kor hazaérkeztek, véresen eszméletlen álla
potban találták. Geng József összetört egy 
poharat és az üvegszilánkokat lenyelte. A 
mentőket hívták, akik életvcszélves állapot
ban szállították a Rókus-kórházba. Geng 
neve egy annakidején nagy port felvert ügy 
gyei kapcsolatban szerepelt a nyilvánosság 
elölt. Herz György, aki Zichy György gróf
nak adta ki magát és megszöktetett egy fiatal 
színésznőt, annakidején tőle bérelt egy autót 
és ellopta a gépkocsit, amely csak napok 
múlva került meg. Hozzátartozói nem tud
ják, hogy Geng József miért akart meghalni. 
A rendőrség nyomozást indított a különös 
öngyilkosság Jgyében.

Márkus Miksa ünneplése 
kormányzói kitüntetése és 40 éves 
újságírói jubileuma alkalmából

Klebelsberg kultuszminiszter a sajtó uj feladatairól
Az i.jságiró intézmények vasárnap este 

ünnepi bankéitól rendeztek a Hungária- 
szálloda fehér termében abból az alkalom
ból, hogy a kormányzó Márkus Miksát az 
Újságíró-Egyesület elnökét a másodosztályú 
erdemkcreszttel tiintetfo ki. Az. ünnepi va
csorán a kormány tagjai közül Klebclsbcrg 
Kunó gróf kultuszminiszter és Herrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter jelentek meg. 
Olt voltak még Korányi Frigyes báró, volt 
párizsi követ, Kállay Tibor és Pékár Gyula 
volt miniszterek. Nemes Antal püspök, 
Andréka Károly főkapitány-helyettes, Vészi 
József, Papp József felsőházi tagok, Libcr 
Endre tanácsnok, a főváros képviseletében, 
továbbá Brúdy Ernő, Sándor Pál, Karafláth 
Jenő és Erődy-Harrach Tihamér ország
gyűlési képviselők.

Az újságíró testületek nevében
Vészi József főszerkesztő 

üdvözölte Márkus Miksát, üdvözlő beszédé
ben mindenekelőtt a kormányzót éltette és 
azt kívánta, hogy a gondviselés adja meg 
neki szive vágyának teljesüléséi: a nemzeti 
állam gondolatának valóraváltását, a régi, 
nagy, dicsőséges Magyarország feltámadá
sát. Márkus Miksában a mintaszerű és lelki
ismeretes újságírót üdvözölte.

Dr. Halász Lajos bejelentette, hogy az 
összes újságíró intézetek Márkus Miksát 
tiszteletbeli taggá választották.

Kun Andor dr.
rendkívül hatásos, meleghangú beszédben 
üdvözölte a mcgjelffliteket.

KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF 
kultuszminiszter

a kormány képviseletében szólalt fel. A 
parlamentarizmus válságáról beszélt és azt 
hangoztatta, hogy a parlamentnek kettős 
funkciója van. Az egyik a törvényalkotás. 
" másik az ország aktuális bajainak a meg 
tárgyalása. Az utóbbi feladatot a parlament 
most elhanyagolja. Ezt az elhanyagolt fel 
adatot egy más szervezetnek kell átvennie 
és

ez a szervezet nem lehet más, mint a 
sajtó.

4 parlamentárlzmus válsága magyarázza 
meg azt a tényt is, hogy a közélet vezető 
emberei nem a parlamenti szószékről mond 
ják cl mondanivalóikat, hanem

a sajtóban emelik fel szavukat

A sajtónak ma nagyobb ereje van mint a 
parlamentnek, ma valósággal pótlása a 
parlamenti munkának. Poharát azokra 
emelte, akik a közérdeket becsületes szán 
dókkal és tiszta tollal szolgálják, ezek sorú 
bon elsőnek Márkus Miksát ünnepli.

HERRMANN MIKSA 
kereskedelmi miniszter 

felszólalásában kijelentette, hogy egy régi 
tartozását akarja megfizetni. Köszönetét 
akar ugyanis mondani azért a sok nagy
szerű ötletért, mit Márkus Miksa a magyar 
hét rendezése során neki adott.

Dr. Halász Lajos ezután felolvasta a tá
vollevők táviratait.

VASS JÓZSEF népjóléti miniszter 
a következő táviratban mentette ki magát: 

— Influenzám miatt szobafogságra ítél
tek. Szomorú rabságomból vidám vivát-ol 
küldök a mesternek.

Táviratilag üdvözlik Márkus Miksát ,-lp- 
ponyi Albert gróf, Berzeviczy Albert, Búd 
János, Maycr János, Scltovszky Béla, Ripka 
Ferenc, Hadik János, Hegedűs Lóránt, a 
Tébe-gyűlésről száz bankigazgató és mások.

Nemes Antal püspök, Libcr Endre tanács
nok és Pékár Gyula felszólalása után

MÁRKUS MIKSA
beszélt. Meghatottan mondott köszönetét az 
ünnepcltetésért. Élete legnagyobb dicsősé
gének azt a munkásságot tekinti, amelynek 
során „hegyi vezetője" volt újságíró testvé
reinek. ígéri, hogy a jövőben is hűséges 
harcosa lesz az újságírás és az újságírók 
nemes érdekeinek, elsősorban annak a gon
dolatnak, amelynek gondozása az újság
írókra van bízva:

a magyar sajtószabadságnak.
Rendkívül hatásos beszéde végén poharát a 
magyar újságírás nagyszerű mesterének, 
Rákosi Jenőnek teljes felgyógyulására 
emelte.

— Vajha minél előbb köztünk lehetne, — 
mondotta, — a mi nagyszerű mesterünk, 
hogy kezébe ragadhassa azt a könnyű tollat. 
amellyel Bolond vezér bórájaként döngeti 
szünet nélkül Trianon kegyetlenül kemény, 
de veszendő kapuját.

Szűnni nem akaró lelkes taps és éljenzés 
fogadta Márkus Miksa beszédét. Az ünnep
lők a késő éjszakai órákig maradlak együtt 
a leglelkesebb hangulatbtian.

— A szomszédok kéményéből lecsapódó 
füst megölt egy házaspárt. Néhány nappal 
ezelőtt titokzatos körülmények között Cse- 
rcv-utca 3. szám alatti lakásukon holtan 
' Iák Oláh Antal magánzót és feleségét. 
A rendőrorvos a halál okául mérgezést ál
lapított meg. Kenyeres Balázs professzor
I clboncolta a szerencsétlenül járt embere
ket és megállapította hogy halálukat szén- 
monoxid mérgezés okozta. Kenyeres Balázs
véleménye után a rendőri bizottság ujból
megvizsgálta a lakást és meglepetten vette 
észre, hogy a szerencsétlenéül jártak szobá
jában sem kályha, sem másfajta fütőszer
kezet nincs és igy semmi sem támasztja alá 
a szén-monoxid mérgezést. Több napig tartó 
vizsgálat után aztán kiderült, hogy a szom
széd lakásban erősen fűtöttek, a szél a 
szomszédok kéményéből Oláhék kéményébe 
csapta le a füstöt és igy áradt szél a szobá
ban a halált okozó szén-monoxid.

— A „Reklám Élet". Balogh Sándor élénken 
szerkesztett lapja legutóbbi számába W. H. 
Wolff, a német, n holland és a francia reklám
egyesületek egyik legtekintélyesebb szakem
bere irt cikket Szemléltető reklámok címen
V Reklám Elet kiadóhivatala V., Bálvány-utca 
12. szám.

— SÁLÁN a fertőzéstől megóv.
— Esztcrbrtzy herceg kártérítést lifileles 

fizetni a Pénzintézeti Központ egyik igazgató
jának. Esterházy Pál herceg uradalmának 
egyik tchcrniitója nyitott kipufogóval, nagy 
zajjal és erősen füstölve haladt az utcán, úgy
hogy a rendőr megállította a kocsit. A sofTőr 
akkor elzárta nz autó kipufTogóját, de ugyan
akkor kinvilotta a kocsi olajozóját. Az elcsepc- 
gclt olaj tócsává állt össze azon a helyen, ahon
nan a kocsi újból elindult. Szabados István, a 
Pénzintézeti Központ igazgatója éppen arra 
járt, megcsúszott az olajtócsában, elesett és 
ruhája, kalapja az olajban teljesen tönkre ment*  
Szabados István a szenvedőit.kár erejéig pert 
inditott Esterházy Pál herceg ellen és a tör
vényszék szombaton megtartott fellebbezési tár
gyalásán megállapította a herceg kártéritési kö
telezettségét.

— A magyar Irodalom története: (Kállay 
Miklós munkája.) A Nemzeti Múlt irodalmi 
bizottság céljául tűzte ki. hogy a magyar Iro
dalom szereidéi az olvasóközönség legszélesebb 
rétegeiben is ráhinti. -Elhatározta, hogy tömören 
összefoglalt, do minden alapvető adatot fel
ölelő irodalomtörténetet od azoknak, akik mű
ködése iránt érdeklődnek. Ez az irodalomtörté
net, amelyet Kállay Miklós, az ismert nevű hó 
és kritikus irt, tekintettel volt arra, hogy a ma
gyar olvasóközönség legegyszerűbb rétegeinek is 
érthetőt és tájékoztatót s egyben a legfelsőbb 
rétegeknek is érdekeset és élvezetest adjon

X a Magyar Kerékpáros Szövetség a rendes 
évi közgyűlését vasárnap este tartotta a Mille*  
náris versenypálya tanácstermében. Az Orszá
gos Testnevelési Tanács képviseletében Már- 
tonfíy Miklós dr. jelent meg. A közgyűlésen 
úgy a tóvárosi, nur.i a vidéki egyesületek nagy 
számban képviseltették magukat. Boldog Nán
dor főtitkár előterjesztésére a közgyűlés a fel- 
mentvényt megadta a lelépő tisztikarnak és eb 
fogadta az ezévi költségvetési tervezetet. A 
közgyűlés a szövetség szanálása érdekében el
határozta, hogy a tagdijakat 3 pengőre emeli 
fel. Elsőknek egyhangúan újból Kirchknopf 
Ferenc doktort választották meg. Társelnökök: 
Hauscr Simon, dr. Barát Elemér, dr. Rosta Já
nos és Steiner Rezső Alelnökők dr Vas Zsig- 
mond és Schmarz Z .Hennann. Főtitkár: Bol
dog Nándor; titkár: Leitgib János.

X A német-francia boxmérkőzést Dortmand- 
bán a németek, annak dacára, hogy több tar
talékkal állottak fel, mégis fölényesen nyerték 
12:4 arányban. A franciák győzelmeiket a fél
nehéz és nehéz súlyban aratták.

X A jövő évi jéghokki curópabajnoksúgokat 
Párizsban tartják meg január havában. Ugyan
ott lesz a jövő évi kongresszus is. Tekintettel 
arra, hogy az idén is többen a benevezettek kö
zül lemondtak, elhatározták, hogv a nevezési 
dij ezentúl minimálisan ő dollár lesz. Egyéb
ként a mai kongresszuson némi változásokat 
eszközöltek a versenyszabályokon. A kongresz- 
szus után kétszáz terítékes bankett volt.

X A győri futballblrúk közgyűlése. Tizedik 
évi rendes közgyűlését tartotta a Birótestület 
nyugati alosztálya Szűcs Aladár elnőklésével, 
akit az első jubileum alkalmából szép emlék
tárggyal lepett meg a szépen működő testületi 
alosztály. A közgyűlésen a központot Sulzer 
Vilmos országos elnölt cs Schubert M. Ferenc, 
társelnök képviselték. A Középmagyarországi 
Birótestület képviseletében Kaim Ferenc elnök, 
a Nyugatmagyarországi Labdarugó Alszövetség 
képviseletében pedig Erdély Ernő elnök jelent 
meg. A testületi alosztály tisztikara a követ
kezőképpen alakult: Elnök: Szűcs Aladár. 
Társelnök: Meixncr Ernő dr. Alelnökők: Fuchs 
János és Rosenberger Ferenc. Főtitkár: Erdé
lyi József. Pénztáros: Sirovetz György. Ellen
őr: Slrasscr Emil. Orvos: Smilovits Imre dr.

O A Pesti Hazai Első Takarékpénztár- 
Egyesület igazgatósága minapi ülésében foglal
kozott az 1928. évi mérleg- és íizleteredmény 
mcgállapitásával és elhatározta, hogy a folyó 
év február hó 7-én megtartandó 89-ik éri ren
des közgyűlésnek javasolni fogja a 3.400,388.64 
pengőt tevő tiszta nyereségből (1927-ik évben 
2.850,127.64 P) minden részvény után a tava
lyi 12 P-vel szemben 14 P fizettessék ki. Ar. 
igazgatóság az intézet fejlődésére való tekintet
tel másrészt tudatában azoknak a feladatoknak, 
amelyek az intézetre a jövőben is várnak, do 
összhangzásba is kivánv&n hozni az intézet sa
ját vagyonát a reá bízott idegen tőkékkel, el
határozta az egyesület alaptőkéjének felemelé
sét is és ennek megfelelően az évi rendes köz
gyűlésnek javasolni fogja az alaptőkének 
40.000 darab, egészében a régi részvényesek
nek felajánlandó részvény kibocsátása álla! 
16.000,000 P-ről 20.000,000 P-re való felemelé
sét. Vezeti az igazgatóságot ezen javaslat meg
léteiénél az a meggyőződés, hogy ezzel az in
tézet továbbfejlődésének alapjait erősíti és 
hogy minden kilátás meg van arra, hogy a fel
emelt alaptőke jövedelmezősége is fokozatosan 
emelkedő lesz. Az uj részvények kibocsátási 
árfolyamát és a tőkefelemelés részleteit az 
igazgatóság egy későbbi időpontban fogja meg
állapítani. Az igazgatóság elnökké választotta 
eddigi alelnökét Biró Zsigmcnd udvari taná
csost, alelnökkó pedig az intézet vezérigazga
tóját Erney Károlyt, a magyar felsőház tagját.

O A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytár
saság mérlege. A Belvárosi Takarékpénztár 
Részvénytársaság igazgatósága ma telte közzé 
a takarékpénztár 1928. évi mérlegét, melyet a 
február 10-ra összehívott évi rendes közgyűlés 
dó fog terjeszteni. A mérleg 1,941.720.66 P 
tiszta nyereséggel zárul az. előző évi 969,459.47 
P-vel szemben, aminek alapján az igazgatóság 
részvényenként 6 pengő (12%) osztalék fizeté
séi hozza javaslatba, az előző évi 5.50 pengő
vel szemben (11%). A nagyobb nyereségben 
már kifejezésre jut a mtilt évben keresztülvitt 
ulaptőkecinclés 6 millió pengőről 12 millió 
pengőre. Az elért nyereség annál kielégítőbb
nek tekinthető, mivel a felemelt alaptőke csak 
az iizlctév második felétől kezdve állott a ta- 
karékpénztár rendelkezésére. A mérleg vala
mennyi adata az intézet összes üzletágainak 
erőteljes fejlődéséről tesz tanúságot Az angol 
és amerikai részvényesekre tekintettel az igaz
gatóság. javasolni fogja a közgyűlésnek az 
alaps7,abályok olyirányu módosítását, mely 
ezentúl lehetővé fogja tenni félévi osztalék 
fizetését az üzlelév második felében.
O A Szegedi Kendergyár Rt. igazgatósága 

megállapította az 1928. üzlelév mérlegét, mely 
(a tavalyi 618.760 28 pengő nyereséggel szem
ben) 620.895.97 pengő tiszta nyereséggel zárul. 
Az igazgatóság a február 27-re egybehívandó 
rendes közgyűlésnek ajánlani fogja, hogy ezen 
tiszta nyereségből az nlapszabályszerü levonások 
eszközlése és nz értékcsökkenési tartalékalap
nak 100.000 pengővel való dotálása után, évi 
osztalék fejében 3.50 pengő (tavalyi 3.20 pengő
vel szemben) f. é. március 1-én a társulati pénz
tárnál Szegeden és a Kohner Adolf Fiai cégnél 
Budapesten, fizettessék.
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Eltemették Kövess Jenő bárót
Őrizetbe vették a „kokainos nők“ egyik lovagját 

Az ügyészség dönt a további nyomozásról

HIGIÉNIKUS ES GAZDASÁGOS
Kapható minden lonb KOltitt es szOvattarO Üzletben 

Ügyellen a vMlegyrel
Gyártja a

SELYEM ESQVAPJUARUGVARR.T.
BUDAPEST

Fiatalemberek véres éjszakai 
kalandja a Klauzál-utcában

A vasárnapra virradó éjszaka a Klauzál-utca 
36. számú házban lévő VÁC klubhelyiségéből 
hazafelé induló tagok a járdán három eszmé
letlen állapotban lévő fiatalemberre akadtak. 
Közülük

kettő késsel volt mcgszurkálva, a harma
diknak pedig az orra volt betörve^

A mentőket hívták, akik első segítségben ré
szesítették őket. Megállapították a mentők, 
hogy a harmadik fiatalembernek súlyos alko
holmérgezése van.

Mindhármukat életveszélyes állapotban 
vitték a Rókus-kórházba.

Vasárnap rendőri bizottság ment a kórházba, 
hogy kihallgassa őket. A fiatalemberek közül 
kelten, Webet István 25 éves műegyetemi hall
gató és Fricdmann Sándor 24 éves tisztviselő 
akkorra már magukhoz tértek. Elmondották, 
hogy hazafelé igyekeztek, amikor ismeretlen 
tettesek

megtámadták 's megszurkálták őket.
Az alkoholmérgezésben szenvedő fiatalembert, 
akinek Prohászka Lénád a neve, 27 éves 
aranyműves, nem ismerik s nem tudják, ho
gyan sebesült meg A rendőrség megindította 
a vizsgálatot a titokzatos kaland ügyében.

Meghalt Douglas Fairbanks 
magyar dublöze, Németh Ferenc artista, 
aki a iilmstár helyett néhány dollárért 

végezte a nyaktörő mutatványokat
'A budapesti artisták körében napok óta be

szélnek egy kitűnő magyar artista tragikus ha
láláról, aki Hollywoodban a Pickfort Fairbanks 
Filmcorporation szolgálatában állt, mint Doug
las Fairbanks dublöze. Minden híres filmsztár
nak van egy dublöze, ami a film világában rend
szeres foglalkozás. A filmgyárak kitűnő, ügyes 
artistákat szerződtetnek erre a célra, hogy a hí
res, nagy moziszinészek helyett elvégezzék a 
nyaktörő mutatványokat.
Az operatörök ügyesen végzik munkájukat. A 
közönség észre s«n veszi, hogy a szereplőket 
kicserélték. Boldogan ünnepli a hőst, abban a 
hitben, hogy a dédelgetett kedvenc hajtotta 
végre a nyak törő trükköt és sejtelme sincs 
arról, hogy

■ sztár helyett a dublőz-arllsta kockáztatta 
a nyakát pár dollárért.

Douglas Fairbanksnek, az ünnepelt művész
nek, a kalandorfilmek brilliáns hősének is volt 
dublöze. FrankGish néven szerpeelt ez a ki
tűnő artista, aki a legbámulatosabb trükköket 
végezte, ö ereszkedett le ejtőernyőn a kigyul
ladt repülőgépről, ö ugrott a hídról a robogó 
expreszvonat tetejére. Specialitása volt az 
ugrás.

A nélkülözhetetlen dublözt jól megfizették. 
Jövedelme azonban igy is még csak meg se kö
zelítette a hires filmsztárok gázsiját, akik he
lyett kockára tette az éleiét és akik helyette 
kapták a tapsot és a milliárdokat. A napokban 
azután halálos szerencsétlenség érte. Douglas

Fairbanks maszkjában ki kelleti ugornia a töl
tésen a robogó expreszvonatból, de elhibázta 
az ugrást és

olyan szerencsétlenül zuhant, hogy nyak
csigolyáját törte és szörnyethalt.

Hollywoodban nagy részvétet keltett Frank 
Gish tragédiája és a gyúr akart gondoskodni 
temetéséről. Mikor felbontották a végrendeletét, 
meglepő dolgot tudtak meg a filmvilág magyar- 
jnl.

Kiderült, hogy a Frank Gish név mögött, 
Németh Ferenc soproni származású, ma

gyar artista rejtőzött.
Senki sem tudta róla, hogy magyar. Ugylátszik, 
azért akarta megőrizni inkognitóját a holly
woodi magyarok előtt, mert

művészi önérzetét bántotta, hogy Idegen 
maszkban kellett dolgoznia és nem szerez

hetett dicsőséget a saját neve alatt, 
bár produkciói felülmúlhatatlanok voltak.

Végrendeletében pontosan megírta származá
sát és

kérte, hogy holttestét vigyék Európába, 
mert hazai földben akar pihenni

Utolsó kívánságát teljesítették is. Haláláról ér
tesítették hozzátartozóit és holttestét ólomko
porsóban utbaindilották Európa felé. Németh 
Ferenc, a film névtelen hőse megpihen a ma
gyar földben, a közönség pedig Tokiótól Cape- 
townig tovább tapsol Douglas Fairbanksnek...

Tegnap délután négy órak jt lezajlott Kövess 
Jenő báró tragikus halálának legszomorubb ak
tusa: a kerepest temető halottasházából elte
mették ennek a nagyvárosi tragédiának áldoza
tát.'

Három óra tújbaai kezdett gyülekezni a gyá
szoló közönség. A fclravatalozott koporsó k5rül, 
az édesanyja, özv Kövess Hcnnamué, akit fia, 
Kövess Géza báró támogat, rokonok, akik Buda
pestről és Bécsböl jöttek a temetésre. Elegáns 
hölgyek és férfiak, a legjobb fővárosi társasá
gok tagjai, néhány katonatiszt,

Kövess báró legszűkebb környezete, ■ kél- 
laki életű báró igazi’ url életének osztá

lyosak
Eljöttek az Andrássy-uti nagytratik alkalma
zottai és a trafikosok egyesületének küldöttei, 
hogy utolsó útjára kísérjék az egykori hadse
reg-főparancsnok katona fiát, aki a trafikossá
got választotta polgári foglalkozásul. Az egy
házi szertartás ünnepélyes megható csöndjét a 
gyászoló közönség halk, néha-néha felcsukló 
sírása kisérte végig. A szertartás után a trafik
egyesület küldöttje mondott búcsúztatót, majd 
megindult a sir felé a gyászmenet.

Pár perc múlva a fagyos göröngyök dübö
rögve zúdultak a koporsóra ...

Kövess Jenő báró temetésével még nem zá
rult le az a minden részletében megdöbbentő 
és megrázó tragédia. A rendőrség tovább foly
tatja a vizsgálatot, hogy világosságot derítsen 
a tragédia minden fejezetére, amelynek egy elő
kelő származású fiatalember a szomorú hőse.

A főkapitányságom egyidőben két irányban 
az eljárás. Egyrészt a haláleset ügyében, más
részt pedig az ezzel kapcsolatban napvilágra 
került kokainista visszaélések megtorlására.

A halálesettel kapcsolatos nyomozás pillanat
nyilag stagnál. Az ügyészség, mi.it ismeretes, el
rendelte a holttest felboncolását és ennek során 
megállapították, hogy a fiatal báró tüdőgyul
ladásban, természetes halállal halt meg. A rend
őrség az iratokat áttette az ügyészségre.

Most már az ügyészségtől függ, hogy elren
deli-e a további nyomozást. Ebben az eset
ben halált okozó súlyos testi sértés, vagy 
emberölés elmén indul meg nz eljárás Is
meretlen tettesek ellen és gyanúsítottként 
kerülnek a rendőrség elé azok a nők, akik
nek társaságában töltötte nz utolsó kritikus 

éjszakát Kövess Jenő báró.
Ettől nz eljárástól függetlenül tovább foly

tatja a vizsgálatot a főkapitányság koknlncllen- 
őrző szakcsoportja .mert tisztázni akarják a tra
gédiával kapcsolatban felmerült és a kokain
üzérkedésre vonatkozó adatokat. A rendőrség 
előtt nem volt titok, hogy a Nagymező-utca 
környékén, a pesti kokainnegyedben állandó 
üzérkedés folyik. A detektívek rendszeres fel
ügyelet alatt tartják ezeket a helyeket és időn

ként, mikor elegendő bizonyíték van már, 
„kiemelik- a kokain-ügynököket 

és azokat a rendőri felügyelet álló nőket, akit 
maguk is kokainislák és jó pénzért terjesztik az 
ügynököktől vásárolt mérget a kábítószerrel élő 
szerencsétlenek közöl. A mostani eset újabb 
bizonyítékokat juttatott a rendőrség kezére és 
szigorú megtorló intézkedéseket foganatosítanak 
mindazokkal szemben akikről kiderül, hogy 
bármilyen formában is résztvettek a szerencsét
len véget ért Kövess Jenő báró tragédiája kö
rül lezajlott eseményekben.

Szombat reggeltől rövid megszakítással a 
késő esti órákig tartott a Gróf Zichy Jenő-utca 
31. számú kéteshirü ház lakóinak kihallgatása. 
Egyes adatok szerint ugyanis a házban töltött® 
utolsó éjszakáját Kövess Jenő báró. A ház fő- 
bérlőnője és a lakók is tagadják, hogy a bárót 
látták volna, a környékbeliek azonban mind
végig megmaradtak amellett, hogv hajnaltájban 
bódultán, támolyogva látták kijönni a házból 
a fiatal bárót. A rendőrség most ebben az irány
ban tovább folytatja a vizsgálatot. Előállítot
tak a főkapitányságra egy elzüllött fiatalembert, 
aki a rendőrség adatai szerint állandóan ezen 
a kétnshirü környéken forgolódott és mindig 
egy rendőri felügyelet alatt álló nő társaságá
ban jelent meg az éjszakai lebujokban. Felme
rült az a gyanú, hogy ennek a fiatalembernek, 
akinek Kurmann Dezső a neve, szintén tudo
mása van a kokainükérkedésekről. Azt minden 
kétséget kizáróan megállapították, hogy köz
veszélyes munkakerülő

A rendőrség ezért Kurmann Bensőt őrizetbe 
vette, álkisérlk a toloncbázba és a csavargó

bíróság elé állítják.
A kokainos szakcsoport detektivjel erélyesért 

folytatják tovább n kokainnegyed titkainak 
feltárását. A budapesti rendőrség már idejeko
rán felismerte ennek a kérdésnek a jelentőségét 
és dicséretes eréllyel igyekezett gátat vetni a 
kábitőszer-láz terjedésének A nyilvános helyi
ségek állandóan kellő ellenőrzés alatt is állnak 
és egészen bizonyos, hogy az újabb rendelkezé
sek értelmében kiróható hathónapí fogház és 
a dologhár veszélye a jövőben elriasztja majd 
a munkától a kokainüzéreket. Sokkal nagyobb 
gondot okozuak azonban a rendőrségnek a ma
gánházakban lezajló dolgok. A rendőrségnek 
tudomása van arról, hogy

egyes magánházakbim rendszeres kokain
szeánszok folynak.

Magánlakásba azonban csak bűnügyi nyomozati 
esetén van joga behatolni a rendőrségnek és igy 
a detektívek kénytelenek megállni a magánlaká
sok bezárt ajtai elölt Most, hogy a szigorúbb 
intézkedések életbelépnck, alkalom adódik arra, 
hogy az ilyen ttlkos kokainbarlangok rejtélyét 
Is feltárják a törvényes felhatalmazás keretén 
belül.

Leltár utáni rendkívül kedvezményes ruházati akció 
nem maradékáruból, hanem kiváló minőségű anyagokból a 

KÖZTISZTVISELŐK fogyasztási szövetkezete 
Vn Gróf Tl.za István-utca IS. sz. alatti ruhAzatl-Arvhazában:

Pengő
4.80 és
. . . 12__
• , , —.88 
. . . 1.20

Női szövet, angol, dupla széles . • t 
Gyapjúszövet, la.................................» • •
Mosódelainc, la............................................•
Kanavász

3 méter príma gyapjú férflöltönyszövet, minden hozzávalóval 38.— 44.— 52.—
Ennek elkészítési dija mérték szerint....................................... ..... ................................ 40.—
Tehát egy teljes öltöny, elsőrangú szövetből, ac összes kellékekkel, mérték

után, elsőrendű kivitelben, kitűnő szabással elkészítve, összesen 78.— 52.—

Férfi önkötés nyakkendő . ...........................................................
Nehéz, tiszta selyem, la minőségű nyakkendő .............
Szalin és ripsz, gyermekruhúra, métere.............................................................................
Foulard imprimé, válogatott szép mintákban, Is nehéz minőségben, métere . .
I Vrsl«Mlelt nCl kul~

Fogadásból a jégtáblákon akart 
átkelni a Dunán és barátai szeme- 

láttára elmerült
I

Sán Oszkár 27 éves fővárosi banktisztvi
selő, akii társaságában és baráti körében 
kitűnő és bátor sportembernek ismertek, az 
elmúlt hét elején egy társaságban beszélge
tés közben fogadást ajánlott fel, hogy a fő
várostól nem messze fekvő monostori sziget
nél részint jégtábláról jégtáblára szökkenve, 
részint úszva,

átkel a Dunán.
Sán Oszkár két tiszlvisclőbarátja, Glcthcr 
Elemér és Trcssler Béla belementek a foga
dásba. amit Sán szombaton délután akart 
végrehajtani

Barátjaival kiutazott a monostori szigettel

V É D E K E ZZE.V
Influenza és n fit ha ellen

öblögesao száját többször naponta hígított 

zalaix 
fertőtlenítő szerrel, mossa kezolt szorgalmnw 

zalarx 
fertőtlenítő szappannal.

szembenfekvő Dunapartra. Erősen havazott 
és félelmetes ködös homály borult már a 
Dunára, amikor Sán a dermesztő hidegben 

Ingujjra vetkőzött.
s hiába akarták barátai a helyzet veszélyes 
voltát látva a fogadás kiviteléről lebeszélni, 
Sán

máris nekivágott a Dunának,
amely ezen a helyen mintegy 40—50 méter 
széles. Sán az első jégtábláról tovább foly
tatta nyaktörő útját s miközben a parton 
álló barátai a csodálattól és a borzadálvtól 
elhűlve nézték bravúrját, sikerűit is a szige
tet mintegy 25—30 méternyire megközelítenie.

Itt következett be a katasztrófa.
Sán hatalmas lendülettel ugrott a követ

kező jégtáblára, amely beszakadt alatta, s a 
következő pillanatban

a szerencsétlen fiatalember a parton te- 
beletleuül álló barátai szemeláttára el*  

tűnt a jégtábla alatt.
Glcthcr és Trcssler csak pillanatok múlva 
kaptak észbe és tértek magukhoz a rettene
tes jelenet okozta dermedtségüktől, embere 
két csöditcltck össze, de nem tudlak a köz
ben nyomtalanul eltűnt Sán segítségére 
sietni, meil a katasztrófa helyét sehogyan 
sem lehetett megközelíteni Sánt eltemették n 
Duna dermesztő hullámai.

Női harisnya, divatszinckben . . 
Flórharisnya, la, hibátlan . . . 
Férfi divatzokni, tartós, ízléses . 
Női reformnadrág............................
Női divatcipök..................................

Férfi zsebkendő, la

| Női pongyola ................................................... * , » » • • • 8* — j

Férfi zeflringek, puplinigek és frakkingek, amig a készlet tart .
Férfi puhakalap, egyes számokban......................................................  <
Férfi glaszékeztyii, fekete diszitéssel, la minőség............................ .....

3.— 5.— és 8.—
. . 3.— és 5.—
.............................4.50 101

| Férfi sport- és znkkóöltöny, angolsz.ih étből

Női kölöllkabútok és mellények, la gyapjuból
Női nadrágkombiné, la batiszt, eredeti svájci hímzés 
Női készlet, ing és nadrág . . . 
Sima shantung (nyersselyem) . .
Mintás crépc de ehine, la minőség
| Burbcrry-utrinzatból férfiöltöny 

Nehéz nyerssel}cm, férfiöltönyre 
Brokát selyem bélés, 90 cm. széles . . 
Mclirozott, angol, mintás sportharisnya 
Patentszámu gyapjú sporlharisnya . . 
Selyemharisnya, kis hibával . . .

—-2 J
Kötőpamutok, orsó- és horgolócérnák teljes kiárusítása, 60% engedménnyel, feltűnő 

olcsó áron.

| Flu és leányka matrózkabát, aranygombokkal

Reformnadrág 
ChiíTon, la . 
Barchet, la .
| Flu-kosztüm, angol szövetből

Fenniszflancll .
Karton ....
Festő, la színtartó
Fiíörcrn” minosdgil arnni

13.- J
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S I NII Á % -MOZI
Kínos affér 

a Nemzeti Színházban
Csortos Gyula Tímár Józsefre támadt, 
aki állítólag egy jelenetét elhibázta

DONI KOZÁKOKM«
JÉGRIAÍ 6 Hson és a norvófi korcsolyagifrlökkel

pénteken, február 1-én
«ROTÁL ORFEUM világvárosi nagy műsorában.

Jegyek már válthatók! Telefon: J. 421-68

Kínos affér játszódott Ifi tegnap, szomba
ton este a Nemzeti Színházban a Tábornok 
előadás. közben. A kulisszák mögötti inci
dens hősei, a Tábornok főszereplője, Csor
tos Gyula és a fiatal Tímár József voltak.

A darab harmadik felvonásának első jele
nete után, amelyben a szerep szerint Tímár 
Józsefnek pisztollyal rá kell lőni Csortos 
Gyű Iára, Csortos Gyula felháborodva sietett 
ki a színfalak mögé, Tímár József után és 
ingerült hangon szólt rá :

— A’em igy kellett volna csinálni! Rossz 
polt !

Tímár Józsefet meglepetésszerűen érte 
Csorlosnak ez a kissé élcshangu szemre
hányása és erélyesen védekezett ellene.

— Semmi köze, hozzá, ttgy játszom a sze
repemet, ahogy gondolom. Fontos, hogy a

Ez a hét igazán jól kezdődik: ,
Ma este megnézem a MISS AMERIKÁT

FŐVÁROSI OPFRFTTSZIVHÁZ

A PALATÍNUS RIZSÁI
A VÁROSI SZÍNHÁZ l.I LÁTVÁNYOS NAGY OPERETTJE
IH JIi rATÓ PÉWTI KE», I I IIIllÁR í-ÉN

6 szlnpompás vidám kép
200 rag.vofió Jelmez
Szenzációt, tánc-attrakciók
Megkapó történelmi tablók
A bledermayer korabeli Buda és Margitsziget
József nádor korának muzsikáló hangulata
3 óra Jókedv és kacagás.

Jegyeket a Palatínus rózsái első öt előadására már árusít a Városi Színház pénztára 
és a iegylrodák.

Fennállása óla ilyen műsor még nem volt a Terézköróti Színpadon!
I Kesdete: tél 9. _________________________________ Telelőn: 295-54.

Jiró Lajos levele a „Sárga liliom44 
premierje alkalmából

A Royal Apollo újabb nagy sikere
A múlt héten ünnepélyes külsőségek között 

mulatták la? a legújabb hollywoodi „magyar" 
filmet, a Sárga liliomot. Bíró Lajos, a Sárga 
liliom szerzője n bemutató alkalmából levelet 
intézett a Royal Apolló igazgatóságához.

— Sajnos, a bemutatóra nem jöhetek, el, — 
Írja Biró Lajos — a berlini upanyoljárvány az 
Idegeneket sem kimét, meg. Előbb családom 
tagjait fogta cl a betegség, most pedig én is 
beleestem. Nem súlyos, de mindenesetre a szo
bához köt.

„Isten a megmondhatója, hogy milyen szíve
sen jöttem volna Pestre. Sok szrenártumot ír
tam már, de egyiket sem éreztem annyira ma
gaménak, mint ezt — film alakjában is." Korda 
Sándor úgyszólván minden gesztust, minden 
ruhát, minden díszletet, minden apróságot meg
beszélt velem, mielőtt a filmhez kezdett.

Ai angol nyelven, amerikai tőidben kite
nyésztett Sárga liliom magyar Illatot lehel 
és ezt a filmet bátran és büszkén mondom 

magyar filmnek.
Bátran mondom, hogy a világ összeu városai
ban lezajlott premierek nem érdekellek ngy, 
mint a pesti, mert ott Budapesten illatorhatik 
Igazan a Sárga liliom. Külön hálás köszönetét

IDA REGEN¥E 
IRLANDIVÁSZON

MAGY AR SZÍNHÁZ

rendező és a közönség meg legyen elégedve!
Tímárnak ez az erélyes visszavágása telje

sen kihozta sodrából Csortost, aki most már

erősebb kitételekkel folytatta a vitát
Csortos szavaira Tímár is mindinkább fel
háborodva válaszolt. A vita egyre szenvedé
lyesebbé kezdett válni,

indulatos szavak röpködtek egymás felé.
A hangos kiabálásra figyelmes lett nem

csak a rögtön odacsoportosuló statisztasereg, 
hanem a darab több szereplője és a Nemzeti 
Színház ügyelője is, akik most már közbe
léptek és ’ szétválasztották egymástól Csor
tost és a felháborodástól még mindig remegő 
Tímár Józsefet.

Az ügynek színházi törvényszék előtt lesz 
folytatása.

mondok a Royal Apolló igazgatóságának és ki
tűnő dramaturgjának, Lakncr urnák, aki pom
pás színpadi szecnirozásával is tolmácsolta a 
Sárga liliom „magyar gondolatait"!

A Sárga liliom a Royal Apolló újabb nagy si
kerévé nőtte ki magát. Ez természetes is, hiszen 
Ulésházy Tibor herceg és Pcrcdi Judit szerelmi 
históriájára sokan emlékeznek. Korda Sándor 
rendezése pedig, ahogy Birő Lajos szindartb- 
iát filmre vette — tökéletes! A herceg markáns, 
igazi magyar ur marad és Pcrcdi Judit alakitó- 
iáuál

BlUle Dowcné.l bűbájosabb és szebb film- 
szinésznöt elképzelni sem lehel

Billió Dowe Amerikában már Greta Garbó mel
leit rill és ezt a Sárga lll:0ni című filmjének kö
szönheti. Billie Dowe azonban nemcsak gyö
nyörű. hanem a legjobb films-mésznők közül 
való. Szemének egy villanásával többet fejez ki, 
mint sok más filmsztái órákig tarló játékával 
Rillic Doivc ezzel a filmjével bekerüli a pesti 
szivekbe.

A Royal Apolló különleges színpadi előjáték
kal vezeti be a film előadását, mert igy is gon
doskodni kíván annak h magyar érzésnek ki
fejezéséről, amelyet a film minden kockája ma
gából kiáraszt.

Jégpálya a színpadon
A dawosi korcsolyaverseny női 
győztesei mint artisták lépnek 

fel Pesten
Vasárnap délelőtt a Royal-Orfeum igazgató

sága táviratilag igen érdekes szerződést kötött. 
Zcrkovifz igazgató a párizsi Casino de Paris 
nagy revüjének három műkorcsolyázó sztárjá
val, Rose, Honey és Morrisson kisasszonyok
kal megállapodott, hogy ezek a sportladyk n 
Royal-Orfeum színpadán is bemutatják azt a 
reviit, amely ebben a pillanatban Párizs szen
zációja. Ez a három norvég hölgy, akik

a davosi hölgykorcsolynverseny győztesei, 
mUkorcsolyázó-revüt mutatnak be a szín

padon.
Ehhez természetesen jég is szükséges és ép
pen ez a kérdés akasztotta meg sokáig a szín
ház és a három sportlady szerződési tárgyalá
sait.

Ma délelőtt táviratot kapott a Royal-Orfeum 
s a táviratban a sportladyk impresszá’-iója be
jelentette, hogy ezt a kérdést is megoldották, 
amennyiben

a Royal-Orfeum színpadán nyolc perc alatt 
olyan jégréteget Képesek előállítani, 

amely alkalmas a három sportlady és tizenkét 
korcsolyázó gőrl mutatványainak bemutatá
sára. A Royal-Orfeum már meglette uz intéz
kedéseket, amennyiben különleges hűtőkészü
lékeket rendelt, amelyek a Párizsból hozott 
szerek segítségével, a Royal-Orfeum műsorá
nak szünete alatt

korcsolyapályát létesítenek a színpadon.
A Royal-Orfeumban lesz tehát első alkalom
mal jégpálya a színpadon és itt az az egyetlen 
helyzet, amikor egy színház igazgatósága nem 
szeretné, ha a közönség meleg érdeklődése 
felolvasztaná a „jeget”.

SZÍNHÁZI napló
Ljárom szinészjubileum ! Rálkai Márton.

Vcndrey Ferenc és Fehér Gyula a közeli 
napokban tartják meg színészi működésűk
nek különböző dátuniu jubileumát. Ilátkai 
Mártont huszonötévi szinészkedése alkal
mából a Király-Színház közönsége fogja ün 
nepelni. Don Ricardo Caruso című cgyfclvo- 
násosban és az Arany hattyú cimü operett 
első felvonásában lép fel a tiszteletére ren
dezendő jubiláns előadáson. Vcndrey Fe
renc, a Vígszínház érdemes művésze pedig a 
Vígszínházban az Aranykakas cimü darab 
Dachslmayer gyárosát fogja alakítani a 
jubiláris előadásán. .4 híres vígjátéknak 
egyik híres szerepét, Szikra Julist. annak
idején Blaha Lujza játszotta, Tóni főpincért 
pedig Hegedűs Gyula Vcndrey és Hegedűs 
Gyula természetesen régi szerepükben tér
nek vissza ez alkalomból a Vígszínház szín
padára. Fehér Gyulát, a Nemzeti Színház 
érdemes művészét, a jövő vasárnap a Nem
zeti Színház színpadán fogják ünnepelni. 
Ezen az ünnepélyen mint szereplők is részi
vesznek azok az elsőrangú sztárok, akik 
tisztelői a kitűnő művésznek, vagy tanít 
ványai voltak a kitűnő szinésziskoíai tanár
nak.

A z frlandi vászon az idei szezon egyik 
legnagyobb európai vigjátéksikerét 'je 

lenti. Bécsi lapok szerint, nem emlékeznek 
ilyen sikerre, mint Stefan Kamars szatirikus 
vigjátekára. .4 jubiláló Rát kainak ez a da 
rab a legtöbbet jelenti l Ez a darab alkalmas 
igazolni Rátkait, aki az operettszinpadot 
otthagyta és merész lendülettel prózai szí
nésszé vált Rátkai játssza a darab híres 
..Schlesinger effcndi"-jét, azt az élelmes em
bert. aki Albániában egy kis hetilapot alakit 
és szubvenció címén a bécsi kormányt 
..vágja meg". Schlesinger effendi azonban 
rendkívül vonzó, kedves egyéniség. Beállít 
egy családhoz, ahol senki sem ismeri s né 
hány perc rnitlva már ő lesz a társaság 
középpontja ö rendezi a kotillont, mindenki 
róla beszél és minden lehetetlennek látszó 
ügyet keresztűlvis2. A IV. felvonásban azon
ban valami nem sikerül neki. A szerelem. 
És itt tragikomikus pózba csuklik az örökké 
nevető, mosolygó Élelmesség.

John Barrymore 
első idei filmje, a „Vihar" Pestre érkezett. Bé
ről a filmről sokáig fog beszélni Budapest.

Valahol az orosz-osztrák határ mentén, a 
garnizonhan élt egy törekvő, nyilteszű, okos, 
bátor őrmester (John Barrymore), akiben fel- 
lebbvalói is meglátják a jobb anyagot. Hosszú, 
kínos tanulás után végre megkapja a hadnagyi 
vállszalagot és Miklós cár engedélyével tiszti 
állományba helyezik a flutal katonát. A fiatal 
hadnagynak atyai barálja a hadtestprancsnok 
tábornok, viszont a kapitánya nem szíveli a 
fiatal fess hadnagyot. Különösen azért nem, 
mert a tábornok leányának szeme (Kamilla 
Horn) megakad a deli legényen. A gyönyört! 
szőke hercegnő azonban küzd az érzéseivel. 
Kern tartja magához méltónak a legénységi 
sorból magát felküzdő hadnagyot és vérig sértő 
megjegyzéseivel a kétségbeesésbe kergeti a va
kon szerelmes, őszinte szivü, egyenes fiatal
embert. A kormányzósági bálon például bár 
szerelmes a hadnagyba, csak kényszerből tán
col vele egy tourt. A hadnagy ezen a napon 
viselte először és utóljára a hadnagyi unifor
mist. Leissza magát, bebotorkál a hercegnő 
szobájába s miközben eszeveszetten csókolja a 
hercegnő párnáit, elszunnyad az ágyán. Igy 
találja őt a hercegnő, aki haditörvényszék elé. 
állíttatja a merész hadnagyot. A szerelmi rivá
lis, a kapitány fokozza le és veti börtönbe a 
szerelmes fiat, aki még a börtönben sem aláz- 
kodik meg a hercegnő előli. Közben kitör a 
háború, véres vihar vonul végig a világ felett, 
A szerencsétlen fiú félőrülten szenved a bőrtön 
rideg kövein. Kitör a bolseviki forradalom, ki
szabadítják a tömlöcéből a foglyot ég forra
dalmi törvényszék tagjává teszik. Neki kell 
ítélkeznie azok felett, akik életének mcgronlói 
voltak. De ő a kapitányt szabadon engedi, a 
tábornokot már nem tudja megmenteni. .4 
büszke hercegnő pedig sírva omlik a fiú kar
jaiba.

Ez a rövid meséje ennek a filmnek, amelyet 
„Vihar" címen csütörtökön fognak bemutatni 
a Palace, Fórum és a Capitol filmszínházak. 
Ez a mese természetesen csak gyengén sejtteti 
a film szépségeit, amelyek őszintén gyönyör
ködtetnek és őszinte könnyeket csalnak sze
münkbe. .4 tragikus szerelem és az amerikai 
liappy and szerencsésen találkozik John Barrg- 
more és a légiesen finom Kamilla Horn uj 
filmjében. Ez a happy and a filmhez tartozik, 
hiszen a film szerkezete kívánja meg. Az egye
nes lélek a bosszúban sem válhat torzzá és 
bármennyit szenvedett az egyénnek gonoszsága 
miatt egy ember, mégsem lehet az ártatlanok 
vérbirája. John Barrymore sikereinek délelő
ttre érekezett el ezzel a filmmel, amely vitat
hatatlanul a szezon egyik legnagyobb filmsikere 
lesz.

Kamilla Hornnal ritkán találkozik a pesti 
publikum. Ez a találkozás azonban mindig 
őszinte és meleg. Kamilla Horn a Berlinből 
Amerikába származott filmsztár, a legelső drá
mai művésznő. Légiesen finom, de mégis ka
rakterisztikusan érdekes szépségű színésznő, 
néhány jelenete a filmművészet kiteljesedését 
jelenti. A Fcrum, Palace és a Capitol filmszín
házak csütörtöktől a szezon egyik legnagyobb 
sikerét játsszák.

zmoK Pianinőt
Reményi JL

a Zeneművészeti Fő skola házi hang- jaffieaMl 
ezerészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek.

AA'egirták a lapok, hogy egy valaki Scherman*  
nak. a híres grafológusnak százezer pen

gőt adományoz. — Ez a százezer pengő, ame
lyet egyébként egy grafológiai intézet felállítá
sának fundamentumára adományoznak, uj ne
vet adott Schermannak. A pesti argó ezentúl 
„A]scrman"-nak hívja.

Ez a hét a színházi eseményeké. Kedden 
lépnek fel először az oroszok a Bel

városi Színházban, szerdán a Király-Szín
házban a „Pista néni" bemutatója lesz. Pén
teken nem kevesebb mint három bemutatót 
tartanak. A Városi Színházban a „Palatínus 
rózsája", a Royal Orfeumban a februárt 
műsor, a Magyar Színházban a „lrlandi 
vászon" kerül bemutatásra. Ennyi elég egy 
hétre

MA inden külön értesítés helyett. I lármáik 
*■ Imre, a kitűnő színpadi iró csütörtökön 
házasságot köt Szokolay Ollyval, a bűbájos 
szőke szubrettprimadonnával.

» É C S I ................ ► D É C S I
Szerdán, január 8O-ától

Bilüe Dore. Gilbert Roland, Noah Bcorv főszereplésével

,.R A IISZO S -G A V A SÁ R4’ attrakció 10 felv, 

I x>is W fison ó# „MAGAS ISKOLA44

vígszínház

Beszterce ostroma
MlkazAth KAlmAn éa HarsAnyl Zaolt nagysikerű vlgiktéka
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Ady Endre sírj át halálának tizedik év
forduló] án, vasárnap nagy számban 
keresték fel a költő barátai és tisztelői

Nem tartottak hivatalos gyászünnepélyt
"A kerepesi-uti temető fehér lióboritotta 

parcellái között vasárnap délelőtt
a legtöbb látogató egy slrhant fele 

sietett:
ahhoz a mauzóleumhoz, amely homlokán 

Ady Endre
nevét viseli. Vasárnap volt tízéves évfordu
lója annak, hogy a huszadik század egyik 
legnagyobb magyar költője meghalt és itt a 
kerepesi-uti mauzóleumban talált örök pi-; 
benőre.

Ady Endre halála után megnyilatkozott 
részvét és kegyelet nem hidegült el telje
sen, mert ha

a tizedik évfordulón nem is jutott hiva
talos gyásziinnep Ady Endre számára,

— a hivatalos Magyarország teljesen megfe
ledkezett a tizedik évfordulóról — a költő 
barátainak és tisztelőinek emlékezetében 
azonban nem homályosuk el a napnak

FÖLDBIRTOKOS, SZÍNI-
NÖVENDÉK ÉS PÁRTTITKÁR

házassági versenye párbajjal, botozással 
és pénzbüntetéssel

A büntcl’ járásbíróságon rendkívül érdekes 
és bonyodalmas ügyben ítélkezett Wamoscher 
Endre dr. büntető járásbíró.

Az előkelő pesti társaságokban sokat szereplő 
emberek állnak az ügy központjában, amely
nek előzményei évekre nyúlnak vissza. Kecske
méti Pethes László földbirtokos, aki annakide
jén nemzetgyűlési képviselő volt, jegyben járt 
egy feltűnően szép, szőke urileánnyal, az egyik 
fővárosi sziniiskola növendékével. Petitesnek 
gyakran kellett a fővárostól távol tartózkodnia, 
vidéki birtokán. Kérésére ilyenkor egyik ba
rátja,

Ráth Sándor dr., a kisgazdapárt igazgatója 
gardírozta menyasszonyát.

Egy napon, mikor Budapestre érkezett vidéki 
útjáról, különös meglepetés várta. Kurlna Sán- 
dorné, a menyasszonya nagynénje, közölte vele, 
hogy menyasszonya néhány nappal ezelőtt el
tűnt és azóta nem adott életjelt magúról. Rövi
desen kiderült, hogy menyasszonya minden elő
zetes értesítés nélkül.

Ausztria egyik legnagyobb borkereskedőjének, 

a magyar államkincstár ellen indítót l 
500.000 pengős szenzációs pőrét 

holnap tárgyalja a budapesti törvényszék
Holnap délelőttre szenzációs pör tárgyalá

sát tűzte ki a törvényszék.
Ausztria egyik legnagyobb borkereske
dője indította a pört a magyar állam
kincstár ellen 500.000 pengő és kamatai 

erejéig.
Az ügy előzményei és részletei a követ

kezők :
Glück Rafael klosterneuburgi borkeres

kedő, aki Ausztria egyik legnagyobb bor
exportőrje volt, tavaly többezer hektoliter 
bort vásárolt össze a magyar piacon és azt 
külföldre szállította ki értékesítés céljából. 
.4 bort azonban nem tudta külföldön eladni, 
mire az egész mennyiséget visszaszállította 
.Magyarországra és itt akarta azt eladni. A 
magyar vámtörvény értelmében bizonyos áru
cikkek, ha ily körülmények között kerülnek 
vissza az országba, az áru azonosságának 
megállapítása után vámmentesen hozhatók 
itt forgalomba. Glück Rafael azt hitte,, mint 

gyászos emléke és 
vasárnap délelőtt Ady minden személyes 
barátja, valamennyi tisztelője és híve 
megjelent a kerepesi-uti mauzóleum 

előtt,
hogy kegyeletét lerója a nagy költő hamvai 
előtt, ünnepi gyászszónoklatot nem tartot
tak, csak némán állottak ott a síremlék 
előtt, s koszorút: virágot helyeztek el az el
hervadt, behavazott koszorúk fölé. A hiva
talos gyászbeszéd sablónja helyett a barátok 
és tisztelők kegyeletének friss megemléke
zése jutott Ady Endrének 1929 január 27-én.

Hir szerint azonban maradandóbb meg
emlékezésre is készülnek a barátok és hívek:

egy nagyobb irodalmi alapítvány tervé
ről beszélnek,

amelyet a költő emlékének tiszteltére akar
nak alkotni az évtizedes évforduló alkalmá
ból.

dr. Ráth Sándornak leérte a kezét és aa es
küvőt három nappal azelőtt meg is tar

tották.
Az ügy családi vonatkozású részét karddal in
tézték el az egyik fővárosi vívóteremben, ké
sőbb azonban újabb bonyodalmak keletkeztek. 
Rúth Sándor dr. családi vonatkozása civakodó*  
miatt megjelent felesége nagynéniének, Kurina 
Súndornénak a lakásán, akiről tudta, hogy to
vább is összeköttetést tart fenn kecskeméti 
Pethes Lászlóval. Rúth dr. hangos botrányt ren
dezett a lakásban és botjával

súlyosan Inzoltálta az arlasszonyt.
Kurlna Sándorné ügyvédje, dr. Grohmann Zsig
mond utján feljelentést tett Rúth Sándor ellen. 
Tegnap tartották meg ügyében a tárgyalást. 
Wamoscher Endre dr. büntető járásbiró könnyű 
lestísértés vétsége miatt

400 pengő pénzbüntetésre ítélte Ráth Sán
dort.

Az ítélet ellen a vádlott fellebbezést jelentett 
be.

eddig minden esetben, most is azonnal meg
kapja az engedélyt. A földmivclésiigyi mi
nisztérium azonban váratlan akadályokat 
gördített a bor forgaloinbahozatala elé. A 
nagy borexportőr mindent megkísérelt, hogy 
az engedélyt megkapja, de a szokásos

hat nap helyett hat hónapig tartott, 
amíg a vámkezelési. Illetve vámmentc- 
altésl eljárást lefolytatták éa az áruját 

megkapta.
Az ügy a földmivelési minisztériumon kí

vül megjárta a külügyi és igazságugyminisz- 
tériumot is, sőt Glück állítása szerint, — 
melyet eddig ellenőrizni nem tudtunk —

minisztertanácson is foglalkoztak a 
tUbbezer hektós borszállitmány kiadásá

nak kérdéséről.
Hivatalos „kóstoló bizottságot'*  is kreállak 

a bor azonosságának megállapítására. Már- 
már diplomáciai bonyodalmak keletkeztek 
az ügy miatt, mert az osztrák élelmiszer
kereskedők — állítólag — ezzel az üggyel 
kapcsolatban bojkottmozgalmat akartak ren
dezni ellenünk, mig végül kiadták Glücknek 
a szállítmányt, amely azonban időközben 
teljesen értékét vesztette. Glücköt ennek- 
folytán olyan súlyos veszteségek érték,

hogy kényszeregyeMégbe került s csak
nem teljesen tönkrement

Ilyen előzmények után Glück Andor Imre 
dr. budapesti ügyvéd utján beperelte az 
államkincstárt, amelyet felelőssé tett a tör
téntekért.

500.000 pengőt követel a kincstártól 
Glück Rafael és keresetében súlyos 
vádat emel egy miniszteri tanácsos el
len, aki Időközben nyugalomba vonult 

Értesülésünk szerint Glück a holnapi ér
demleges tárgyaláson az ügyre vonatkozó 
rendkívül érdekes és nagy feltűnést keltő 
adatokat akar a bíróság rendelkezésére bo
csátani, amelynek Ítélete elé különös érdek
lődéssel tekintenek a borkereskedelmi szak
mában.

Revolveres harc 
a Tátra borozóban

Szombaton este a Munkás-utca 7. számú ház
ban lévő Tátra borozóban két nagyobb társa
ság mulatozott. Az egyik társaság négy fiatal
emberből állt, akik összeszólalkoztak a szom
széd asztalnál ülő vendégekkel. Később a ve
szekedés lecsendesedett és a négy fiatalember 
eltávozott. Pár perc múlva felpattant a borozó 
ajtaja és az ajtóban megjelent az előbb eltávo
zott fiatalemberek egyike, revolverrel kezében 
és rákiáltott a vendégekre:

— Majd adok én nektekl
A következő pillanatban gyors egymásután

ban négy lövést adott le.
Két golyó célt tévesztett, kettő azonban 

talált.
Az egyik golyó Mekler Ferenc pincért, a másik 
pedig Dolczscr László lapterjesztőt érte, akik 
vértől borítva zuhantak a padlóra. A vendé
gek rémülten ugráltak fel hclyükrő’ és fejveszett 
pánik keletkezett.

Mire észbekaptak, a lövöldöző fiatalember 
elmenekült.

Dolezsert és Meklert a mentők életveszélyes ál
lapotban szállitották a Rókus-kórházba. A 
rendőrség szigorú vizsgálatot indított a lövöl
döző fiatalember felkutatására, akit senki.sem 
ismer közelebbről, csak annyit tudnak róla, 
hogy műszerész. A detektívek most személyle- 
iras alapján keresik.

Jár-e a becsületes meg
találónak a hirdetésben 
beígért „illő jutalom1?
Pereskedés az eltűnt és megtalált 

farkaskutya körül
Vincéi István budapesti építési vállalkozónak 

elveszett Rex nevű hatalmas farkaskutyája, 
ami Vincéit igen kellemetlenül érintette, mert 
magányosan élő ember létére nagyon meg
szokta és megszerette a hűséges állatot. Az épí
tési vállalkozó elhatározta, hogy mindent el
követ a kutya kézrekeritésére és a lapokban 
hirdetést tesz közzé, amelyben a becsületes 
megtalálónak szép jutalmat helyez kilátásba.

A hirdetés használt. A Rex névre hallgató 
hatalmas farkaskutyát Rlssák Béla kereskedő
segéd találta meg, aki át is adta az örvendve 
uga.ó kutyát immár boldog tulajdonosának és 
ezekután várta a hirdetésben megígért szép 
jutalmat. Vincéi azonban pénztelenségére, a 
rossz, üzletmeneteire való hivatkozással egyik 
napról a másikra halasztotta az ígért jutalmat, 
majd a követelődző Rissúknak kategórlkusan 
kijelentette, hogy a becsületes megtalálónak

kutyakötelessége volt a kutyát Jutalom 
nélkül is tulajdonosának visszaadni 

és igy nem hajlandó semmiféle jutalmat adni. 
Rlssák erre a jogos jutalom ígéretének be nem 
váltása címen pert indított Vince! ellen, mely
nek alapján a napokban fog dönteni a bíró
ság ebben az érdekes elvi jelentőségű kutya
ügyben.

Hitelezési csalás mialt fogház
büntetésre ítéltek két fizetés

képtelen kereskedőt
Azok közölt az ítéletek közölt, amelyeket 

a törvényszék n fizetésképtelenné vált és a hi
telezők által följelentett kereskedőkkel szem
ben hozott, feltűnést kellett két Ítélet, ame
lyet most hozoll a nyíregyház ti. illetőleg a szom- 
helyi törvényszék. Altmann Simon nyíregyhá
zai textilkcrcskedől, akit fizetésképtelenségei 
jelenteit, hitelezői följelentették. A lefolyt vizs
gálni megállapította a hitelezési csalást és Alt
mann Simont

négyhónapi fogházbüntetésre Ítélték.
Ugyanezen a napon feltűnést keltő Ítéletet 

hozott a szombathelyi kir. törvényszék is, 
Eclcstein Ernő vasvári texlilkcreskedö ügyé
ben. Ecksteint, akt 70.000 pengő passzívával 
fizetésképtelenné vált, hitelezőinek egy része 
följelentette. A följelentés nyomán megindított 
vizsgálat után a bíróság felelősségre vonta 
Eckslcin Ernőt. A törvényszék

bűnösnek mondotta ki és hitelezési csalás 
elmén nyolchónapl fogházbüntetésre ítélte.
Mindkét texlilkercskedö védője felfolyamo

dást jelenteit be az ítélet ellen, de súlyosbí
tásért fellebbeztek a közvádló ügyészek is.

DnKAJDACSY.z.korvo.
QMMBHMCUKHMMRBMMHOBSHR rendel 10-4 és 7-4-to
V’IIIm J4n«e!-kUrut M. ■*.  térti- és nő) betegeknek

ÁRVERÉSBŐL:
Kávéházi, vendéglői be-eo főzések. asztalok, székek, 
►IPapparátt k. márványasztalok, n kkelál vények és mrts 
Üzleti betendezések nagyon olcsón. RONENFELD, 

Népszloház-utca 31. (Bejárat a Bérkocsis-utcából.)

szaMgis

Mindenki ismerje meg 
nemzetünk irodalmát!
Ezért

adjuk miniatűr kiadásban, finom regénynyomö 
papíron, dúsan aranyozott, egészvászon dísz
kötésben

KÁLLAY MIKLÓS:

A HIAGVAR 
IRODALOM

TÖRTÉHETE
c. élvezetes, könnyed stílusban megírt 224 
oldalas müvét, mely teljes és kimerítő át
tekintést nyújt az ősi időktől napjainkig 
az egész magyar irodalomról. Ingyen 
megküldjük mindazoknak, akik megrendelik 
A MAGYAR PRÓZA MESTEREI cimü könyv
sorozatot. 18 gyönyörű, a magyar múltat élénk
táró regényt,

B. Jósika Miklós
és

Vas Gereben 
legszebb müveit 16 kötetben, a mai magyar 
nyelvre átdolgozva, dúsan aranyozott, finom 
egészvászon diszkötésben havonta 2 kötetes 
sorozatokban. A 2 kötet terjedelme 650 - 700 
oldaL

A 16 kötetes sorozat a kővetkező:

BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS
t-2. Csehek Mityurantáfon

3. A aöld vaddta
4. A két mostoha
5. Vért Irány várat nyer 
4. A könnyelműek —

Szegedi boszorkányok 
1. Silklaróasa

8. Egy kétemeletes bú 
Pesten — Ár, utotai 
Bátort

*. Abafl — A nagyszebeni 
királybíró

II. Pygmullon

VAS GEREBEN
14. (tarajos arisztokrácia 
1*.  Régi ló Mök
14. Egy alispán

1!. Nagy Idők, nagy em
berek

12. Pörög atyafiak
13. A nemzet napszámosat
A Nemzeti Múlt Irodnlnti Bizottság nemzeti 
irodalmunknak rejtett régi értékeit újra kta- 
kinccaé teszi. Hogy ezek a gyönyörű regényeit 
minél szélesebb körben terjedjenek el, január 
28—március 15 közölt olcsó magyar könyv
akciót rendez. Az ezen Idő alatt beérkező meg
rendeléseket kötetenként P 3.00 bolti ár helyett 
P 2.75 adjuk. Továbbá teljesen ingyen és portó- 
mente«en kUldjük meg Kállay Miklós: A Magyar 

Irodalom Története c. fenti művét.

NEMZETI MÚLT IRODALMI 
BIZOTTSÁG 
megbízásából

FŐVÁROSI KÖNYVKIADÓ RT.
Budapest, VI., Lovag ucca 18.

Nyílott borítékban 4 fillérrel bérmentesítve be
küldendő.

T. FŐVÁROSI KÖNYVKIADÓ R.-T. mint a 
NEMZETI MÚLT IRODALMI BIZOTTSÁG 

megbízottja
Budapest.

VI., Lovag ucca 18.
Alulírott ezennel megrendelem A Magyar 

Próza Mesterei c. 16 kötetes könyvsorozatot, 
mely dúsan aranyozott, művészi kivitelű, finom 
egészvászon kötésben, kötetenként 320—350 ol
dal terjedelemben, havonta 2 kötetes soroza
tokban jelenik meg,
kötetenként 2 P 75 Hit. kedvezmé

nyes előfizetési árban.
A, első 2 kötet szállításánál Kállay Miklós: A’ 
Magyar Irodalom Története c. művének teljes 
kiadása tinóm egészvászon díszkötésben ingyen 
és portómentesen szállítandó.

Ezen megrendelés vissza nem vonható.
Szétküldést kérem minden hó........... -tói . .-ig

í postán utánvéttől
A nem I személyesen veszem át a kiadóhivatalban 
kívánt < az első kötőt utánvéttel küldendő 
törlendő I a további sorozatok árát előre csekkel be- 

I küldöm, kérek o célra befizetési lapukat.
A postaköltség az összegnek csekkel előre 

való beküldésénél kötetenkint 20 fillér, utánvé
telnél kötetenkint 38 fillér.

Név:...........................................................
Foglalkozás:.................................................................

Lakás .................................................................házszám
U. p. ................................................................................ ..

Kérjük az összes rovatokat olvashatóan 
kitölteni. (16)
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Port-Saidban győzelemmel fejezte be 

a Hungária egyiptomi túráját
Hungária—Port-Saidi válogatott 8:3 (4:1)

Az Egyiptomban túrázó Hungáriának vasár
nap Kairóban kellett volna kiáltani. Az utolsó 
napon történt intézkedés folytán azonban 
Port-Saidban mérkőzött a Hungária a város 
válogatott csapnia ellen

A mérkőzést a csapat 8:3 (4:1) arányban 
megnyerte

és ezzel dicsőségesen l»e is fejezte egyiptomi 
túróját. A Hungária csapata szombaton való
színűen mór haza is érkezik.

A Hungária vasárnapi győzelmes csatájáról

az alábbi táviratunk számol be •
Port-Sald, január 27.

A Hungária Port-Sald város válogatott 
csapata ellen 8:3 (4:1) arányú győzel
met vívott ki. A csapat, de egyúttal a 
mezőny legkiválóbb lúgja Kalmár volt, aki 
egymaga négy gólt lőtt. A további gólokat 
Molnár (2), Skvarek és Schncider zúgták. 
A többezer főre rugó közönség meleg 
neplésbeu részesítette a csapatot.

|«gyn«in,c‘lhé» órnker Magyurország Olut- 
országgal találja magát scemben.

A mérkőzések hétfőn, kedden és szerdán dél
után háromnegyed 4, negyed 6 és negyed 7 órai 
kezdettel kerülnek lebonyolításra.

A mai program:
*44 órakor: .Svájc—Finnország (?).
’/iö órakor: Ausztria—Németország. 

iLoigu (Belgium).
| V17 órakor: Magyarország—Olaszország. Biró:
Popliment (Belgium).

A mai magyar—olasz-mérkőzésnek mi va
gyunk a favoriljai. Ha csapatunk e mérkőzésből 
győztesen kerül ki, úgy szerdán Belgium lesz 
az ellenfelünk.

Bíró:

iin-

Thunberg világbajnokhoz méltó 
fölénnyel hagyta maga mögött

az ötezres ínternacionálís mezőnyt
A 60 éves jubileumát i 

szombat-vasárnap rendezte 
gyors- és műkorcsolyázó versenyét, amely
nek nemzetközi jellegét finn, svéd, cseh, 
holland és osztrák versenyzők startja bizto
sította. Kimagasló vendége a versenynek 
Clas Tliunberg, a finn világbajnok és rekor
der volt, aki vasárnap az 5000 méteres fu
tamban adott Ízelítőt kivételes klasszisából 
és tudásából

A kora délelőtti verseny kevés nézőt gyüj- 
a 
a

ti nneplő BKE
1 nemzetközi

tól! egybe a startnál, de akik jelen voltak 
csípős hidegben, elképedve gyönyörködtek 
*jé.g Nurmija" futásán.

Az elegancia halárán mozgó nyugodt, 
sima menése, ahogyan erőlködés nélkül 
15—20 méteres „lépéseivel" és testé
nek ritmikus mozgatásával fúrta magát 

a levegőbe, 
valamint ideális fordulóvétele őrök élmény 
marad. 8 perc 51.7 mp-cs ideje a világ
rekordhoz viszonyítva, csak közepesnek 
mondható, de

a magyar rekordnál még Így Is 20 mp- 
eel jobb eredményt ért el.

Pedig pechje is volt, mert 'hz első 200 m 
lefutása után bukott, de alig két métert csú
szott és mint a labda pattant fel, hogy foly
tassa futását, mintha mi sem történt volna. 

Mögötte S. lieiden és Van dér Schcer sze
mélyében a hollandok két reprezentánsa he
lyezkedett el, akik messze formájukon alul 
futottak és igy nem kényszerithették Thun- 
herget jobb idő kifutására. /■’. Jungblut, II. 
Ricdl és F. Moser, szóval a teljes osztrák 
gárda követték őket, messze megelőzvén a 
magyar futókat, akik közül Erdélyi 8. és 
Kauser 10. helyezést érte cl.

Erdélyi lázasan, Kauser pedig indiszpo- 
náltun versenyzett, de ők fitten is a legjobb 
esetben csak az 5— 6. helyet foglalhatták 
volna el.

Az 1000 méteres junior futamot Vita An
dor, a BKE tehetséges fiatal futója nyerte, 
aki a harmadiknak helyezett újonc Kimmer- 
Jjnggel együtt egyéni rekordját 
Schncller nagyon is lábában érezte 
boti két erős versenyt, ez okozta 
helyezését.

Részletes eredmények : 
1001) m. junior verseny :

Vita Andor (BKE) 1 p. 41.5 mp. 2. W. 
(Hollandia) 1 p. 41.6 mp. 3. Kimmer- 
(BKE) 1 p. 42.5 mp. 4. Schneller

futotta, 
a szom- 

gyenge

1.
Kos 
fing 
(BKE) 1 p. 42.7 mp. 5. Wintncr (BKE) 1 
p. 43.5 mp. 6. Sógor (BKE) 1 p. 44.8 mp.
7. Villa -------- ' ‘ ** " * * ’
(BKE) 1
51 mp. 
(bukott.

5000
1. Clas Tliunberg (Finnország) 8 p. 51.7 

mp. (Thunbcrg 40—41 mp.-es körökkel 
kezd, majd 43—44 mp.-re lassít, utolsó 400 
m.-e 40.7 mp. volt 1). 2. S. lieiden (Hollan
dia) 8 p. 59.6 mp. 3. Van dér Schcer (Hol
landia) 9 p. 06.2 mp. 1. l'rilz Jungblut 
(WEV) 9 p. 12.5 mp. 5. R. Ricdl (WEV) 
0 p. 16.1 mp. 6. F. Moser (osztrák) 9 p. 17.3 
mp. 7. T. Hooftmnn (Hollandia) 9 p. 26.9 
mp. 8. Erdélyi (BKE) 9 p. 29.1 mp. 9. W. 
Kos <Hollandia) 9 p. 33.8 mp. 10. Kauser 
(RKE) 9 p. 31 mp. II. Tóth Livió (BKE) 
9 p. 54.1 mp. 12. Bihari (BKE) lOp. 11.0 inp.

♦
A szombaton lefutott 500 

vasárnapi 5000 méteren 
Ögyelcinbeví telivel

■ végleges sorrend a
1. Clas Th.unbcrg (Finnország) 150.10 mp. 

9. Van drr Srhrcr »H<’lb>ndin) 155.92 p. 3. Ru
dolf Ricdl i\t: .’iria'i I5S5I p. 4. Kauser István 
(BW.'l p. 5 r. Mvsrr (Ausztria) 150.60
p. 6. S. Beiden (Hollandia) 159.89 p. 7. HoíT-

(BKE) 1 p. 45.8 mp. 8. Pataki 
p. 46.9 mp. 9. Bihary (BKE) 1 p. 
10 K. Götz (WEV) 1 p. 58.1 mp.
11. Kormos (BKE) 2 p. 0.89 mp.

ni. nemzetközi szeniorverseny:

és 1500, illetve a 
elért helyezések

következő:

monn (Hollandia) 160.26 p. 8. F. Jungblut 
(Ausztria) 161.62 p. 9. W. Kos (Hollandia) 
162.48 p.

Küliöldi győzelmek a mtíversenyeken
A gyorskorcsolyázó számok lebonyolítása 

után átalakult a pálya és 12 órakor felvonul
tak a hölgyversenyzők, hogy az addigra tekin
télyes számú közönség előtt bemutassák mű
korcsolyázó művészetüket. A külföld is tekin
télyes számban volt képviselve, sőt a győze
lem is külföldre vándorolt. A nagyon tehetsé
ges Erika Hornung, a Wiener Eislauf Vérein 
tagja vitte el a pálmát, aki pontos gyakorlatai
val, merész ugrásaival és piruettjeivel erősen 
kiemelkedett a mezőnyből. Kitűnő napja volt 
a népszerű Levitzky Piroskának, akit Stleber 
Lolli követett.

A férfiak versenyét Ottó Gold, 
BSRC tagja nyerte biztos fölénnyel, 
lepetésl keltett a fiatal és tehetséges Vadas 
Márton értékes teljesítménye.

A páros verseny hármas mezőnyéhől a győz
tes Philipovich lli—Dillinger-p&r munkáját 
messze felülmúlta Idi Papetz—Kari Zwack-pár 
bámulatos összetanullsággal végzett és bemuta
tott munkája.

Részletes eredmények:
Hölgy junior műkorcsolyázóverseny. 1. Erika 

Hornung (Bécs) 180.72 p. 2. Levitzky Piroska 
(BKE) 178.50 p. 3. Benedictné. Stleber Lolli 
(BKE) 173.75 p. 4. Tóth Silvia (BKE). 5. Vivi- 
Ann Holtén (Stockholm). 6. Anna Marié Dielzc 
(Berlin). 7. Révay Erzsébet (BKE). 8. Nyilas 
Vilma (BKE).

Férfi junior-verseny. 1. Ottó Gold IPrága) 
244.33 p. 2 Vadas Márton (BKE) 238.07 p. 3. 
W. Árián (Bécs) 236.25 p. 4. Szendrö (BKE) 
224.58 p. 5. Szollás (BKE) 218.17 p. 6. R. 
Hamnicr (Innsbruck) 188.50 p. 7 Horosz Béla 
(Kolozsvári KE) 149.33 p. 8. Beké L. (KKE) 
147.08 p.

Páros verseny. 1. Philipovics Ili—Dillingcr 
10.42 p. 2. Idi Papetz—Kari Zwack (WEV) 10 
p. 3. Újhelyi llus—-Ormos (BKE) 8.67 p.

Ma: Magyarország-Olaszország
A BKE jubiláris ünnepségeinek kiemelkedő 

eseménye:
Európa jéghokkl-bajnoksága, 

amelyen — miután a franciák végérvényesen 
lemondottak, — az eddigi helyzet alapján ki
lőne nemzet venne részt. Ámde, amidőn c soro
kat írjuk,

■ finnekről még semmi bír sem érkezett 
és a korcsolyázó egylet már számol azzal az 
eshetőséggel, hogy az Eurőpabajnoki mitingel 
q finnek távollétébcn kell lebonyolítania.

A vasárnap esti tanácskozás eredményeként 
úgy döntöttek, hogy

nem lesz uj sorsolás
és igy, amennyiben a finnek távolmaradnak, a 
finnekkel egy csoportba sorsolt Svájc és Len
gyelország lényegesem kedvezőbb helyzet előtt 
találja magát.

A finnek nélkül a következő nyolc nemzet 
startol ma az Európabajnoki hokkltornán:

Magyarország, Svájc, Ausztria, Belgium, 
Csehszlovákia, Lengyelország, Németor- 

saág és Olaszország.
Az eredetileg kilenc csapatot három csoportba 

sorsolták és ennek eredményeként előbb az 
egyes csoportok döntik cl egymás között az 
elsőség kérdését, mig a második helyezettek 
újabb körmérkőzésen döntik cl, hogy mint ne
gyedik, melyik jut a döntőbe A döntőbe jutott 
négy csapat azután kiesési rendszer szerint 
dönti el a helyezési sorrendet

A három csoportba az alábbi nemzetek válo
gatottjai kerültek:

/. Svájc, Lengyelország (Finnország). 
II. Ausztria, Csehszlovákia. Németország. 
III Belgium, Magyarország. Olaszország. 
Közönségünk lázas érdeklődéssel tekint

Hajdú János dr. győzött 
a Hősök tőrversenyén
A MAC hagyományos Hősök tőrversenyének 

döntökiizdelmeit vasárnap délután bonyolították 
le a Műegyetem aulájában. A verseny döntője 
nívós küzdelmeket eredményezett, amelyben a 
fiatalok erőteljes munkája azok feltűnő javulá
sát bizonyították.

A verseny győztese dr. Hajdú János a San
telli-iskola kitűnő, fiatal tórvivója lett, 

akinek a francia stílushoz közeledő, finom pen 
gemiivészete Bóna mestert dicséri.

Hajdú mögött Kalniczky és Pillér helyezked
tek el, mindhárman olimpiai válogatottak, akik 
ez alkalommal is bebizonyították fölényüket 
többi vívóinkkal szemben, bár Rozgonyi és 
Rády távolmaradtak a versenytől.

A verseny után Rakovszky Iván ny. belügy
miniszter, a Vivószövetség elnöke, méltatta a 
verseny jelentőségét, további ’ ’* 
serkentette a fiatalokat, majd 
teletdijakat és az érmeket.

Részletes eredmény:
Győztes: dr. Hajdú János 
győzelem,
2. Kalniczky György (Tiszti VC) 5 győzelem,
3. Pillér György (MAC) 5 győzelem,

5.
6.

6

8.

lelkes munkára 
kiosztotta a tisz

(Santelli-iskola),

a prágai 
itt meg

Witz Pál (MTK) 3 győzelem, .......
Hatz Ottó (Tiszti VC) 3 győzelem, 
Tóth Péter (MAC) 3 győzelem, 
Gerevich (MAC) 2 győzelem, 
Dunay (BBTE) 1 győzelem.

Bankközi zárt kizárásos 
kardverseny

.4 Pénzintézeti Sporlegyletek Ligája 
bankközi zárt kizárásos kardversenyt 
a Santclli-terembcn. Az egésznapos 
eredménye a következő;

Győztes- Zsoldos Jenő (Moktár), -
Béky tanítvány, 5 győzelemmel, 2. Csanády Ist
ván (Pénzintézeti Központ) 4 gy., 3. Van Róván 
Gyula dr. (Moktár) 3 gy., 4. Lukats József dr. 
(Pénzintézeti Központ) 2 gy.. 5. Tarczaly György 
(Kér. Bank) 1 gy., 6. Büky Zoltán dr. (Moktár) 
0 győzelemmel.

Az Angol-Magyar Bank, a Magyar Általános 
Hitelbank, a Moktár, a Magyar Általános Ta
karékpénztár, a Pénzintézeti Központ, a Keres
kedelmi Bank és a Postatakarékpénztár által 
felajánlott értékes tiszt clctdijakat Némethy 
Kálmán, a TEBE igazgatója osztotta ki, lelke
sítő beszéd kíséretében.

A Royal Vívó Club junior 
kard versenye

Er'"5 Oi.lC) 7 w„ 2. Staubéi 
(FTC) « gv, 3. Vtijovlch (BEAC) .> gy., 4. Jele 
nTCf5 P" b' <H”nSsrin> 5 RV, 0. Szende 

(no.val) 4 gy., 7. Liebermann (Royal) 4 gy., 8. 
Rónay (MAC) 3 gv, 9. Huss (Csabai AK) 3 gy, 
10. Horváth (BEAC) 3 győzelemmel.

vasárnap 
rendezett 

verseny

Fodor—

....................   az
angol válogatottak fölött győzedelmeskedett ma
gyar legénység Eurőpabajnoki startja elé. Vaj-
j<>n sikerülni fog e cgvre fejlődő csapatunknak 
beleszólni a jéghokki európai koncertjébe? \z
angolokkal nemben végz< it leljoaltmlny min*  
d reveire nagy rém. nyék.e jogosít. Csoportunk 
különben már ma Ízelítőt adhat tudásából,

lenfele, nyíltan lefekvést emlegettek, a Bu
dapesti Vasutasok részéről.

A Budapesti Vasutas csapatából egyedül Ba- 
kodi győzött és igy a: FTC Í4.-2, prémla pon
tokkal 16:3 arányban könyvelte cl a maga ja
vára a mérkőzést.

NSC—MTK 12:8.
Tarbai (NSC) győz, győz, Herceg (MTK) rf- 

len pontozással.
Kubinyi (NSC) győz Székely (MTK) ellen 

pontozással
Fás (Ml’K) győz Mándi (NSC) ellen pontozás- 

sál.
Verbőci fMTK) győz Fenyvesi (NSC) ellen 

pontozással
Seer (NSC) győz Vince (MTK) ellen ponto

zással.
Szentmiklósi (MTK) győz Varga (NSC) 

k. o.
Zentai (NSC) győz Fa. kas (MTK) ellen 

tozással.
Magyar (NSC) győz Ráckevei 

pontozással.
FTC—Budapesti Vasutas

Gyömbér (FTC) győz Gerasin 
ellen pontozással.

Kocsis (FTC) győz Werner (B. Vasutas) el
len pontozással.

Széles (FTC) győz Lénárt (B. Vasutas) 
aki a II. menetben feladja.

Ecsegi (FTC) győz Halmos (B. Vasutas) 
k. o.

Bódy (FTC) győz Huszár (B. Vasutas) 
k. o.

Csenkcy (FTC) győz Bárány (B. Vasutas) el
len aki az I. menetben feladja.

Szigeti (FTC) ellenfél hiányában küzdelem 
nélkül győz.

Bokodi (B. Vasutas) győz Réti (FTC) ellen 
pontozással.

(MTK)

ellen

pon-

ellen

16:3.
(B. Vasutas)

ellen,

ellen

cllcu

Szabadtéri futás és szoba
torna a szövetségi játé

koskeret vasárnapi 
tréningprogrammján

A beteg Földessy János dr. helyett Kertész 
Elemér országos amatőrkapitány végezte a 
felügyeletet tegnap délután a szövetségi játé
koskeret harmadik tréningjén. A professzio
nista játékosok közül a következők vettek részt 
a tréningen: Beneda, Sághy, Siflis, Toldi, Fuhr- 
mann, Sándor, Beneda, Senkey, Dénes, Ko
ndor, Németh, Steiner, Magyar, Amseit, Bazsó, 
Kiéber, Fuhrmann, Presovszky, Werner, Rem- 
mer, Bukóul. Megjelent, de nem öltözött 
dresszbe a tréningen való részvétel alól föl
mentett Takács II., Kohut, Turay és Szedla- 
csek.

A tréning az álló tribün behavazott párká
nyán végzett futással kezdődött, majd a torna
teremben szabadgyakorlatokkal és könnyű 
szertornával folytatódott. A tréning vége felé 
megjelent Földessy János dr. országos szövet
ségi kapitány is, akitől úgy értesülünk, hogy a 
Ferencváros vezetősége e hét végére le fogja 
hordatni a pályáról a havat és igy

szombat délután a válogatott játékoskere
tet valószínűen ki lehet majd állítani lab
datréningre a Ferencváros komplett csa

pata ellen.
A vasárnapi tréningről igazolás nélkül elma

radt amatörjátékosok ellen a szövetségi kapi
tány fegyelmi eljárást fog indíttatni.

A BTK, a TTC, az NSC és az FTC 
a boxoló-csapatbajnokság döntő

jének a résztvevői
Knock-outok vasárnapja

A, eddiginél is fokosodul*  érdeklődés 11- 
frto a r. g! képvisrlőhézb:in megrendezett box- 

hh-Msí0™1?18-forduldi4'' B forduld volt 
hnalva eldönteni azt, hogy a BTK és TTC 
csapatai mellett melyik két csapat vesz részt 
MTKJ"<’n5‘'R ,ovóbyi,k««lc-lm<-iDcn. Az NSC az 
MTK ellen, az MC a Budapesti Vasutasok 
csapata ellen állolt ki a ring kötelet közé, 
ahonnan

győztesként édáz küzdelem mén u NSC. 
Illetőleg szinte ellenállás nélkUI u FTC 
es.patal esatlakoalak a döntőbe kezűn 

BTK és TTC mellé, 
míg ar 1ITK f, n Budapesti Vasutasul- kiestek 
a tovább küzdők sorából.

A kél mérkőzés közűi -az NSC—MTK kilz- 
delmr bővelkedett az izgalmas momentumok
ban bej-fej mellett haladt a két csapat, mig 
Wgdl az utolsó kél sulycsapalban aratott 
győzelmével ne NSC a maga javára hódította 

”:6, ’^elölcg a prémia pontokkal 
12:8 arányú győzelme keserves, de megérde- 
mell volt. °

Az FTC és Budapesti Vasutasok mérkőzése 
nagy csalódást kellett. Az FTC fenntartással, 
ahsto ul fölénnyel végzőit igen veszélyesnek 
tarlóit ellenfvlévrt szemben. Az est fénypontja 
Aocsts világbajnok és a kitűnő formál... 
Énekes összecsapása utóbbi meg nem jelenése 
folytan .■Imarndl, ami sok IMIpaÚsra sít 
gyanakvásra adott tápot, ezt csak növelte .n 
sok kiütéses és feladott mérkőzés.

került el*

, ------------------------------- NYOMDAIGAZGATÓÍ havas m.

.....v.. r cnjeicvei szemöcn. Az est fénypontja bécsi mérkőzés*  
hoc.us vilóghnjnok és n kitűnő formában lévő tiknró borítja.

Vasárnapi sporthírek
X A Splclvprclnlgung Fűrth 1:2 arányú vere

séget szenvedett a stuttgarti Kickerstöl. A mün
cheni Bayeru 3:1 arányban legyőzte a frank
furti Eintrachtot, az IFC Nürnberg pedig 4:1 
arányban a wormsi Wormatiat.

X A középiskolások téli kupa-tornájának va
sárnapi eredményei a következők: Ág. ev. rg.—• 
Kölcsey rg. 5:3 (3:0), Kemény reál—Techno
lógia 7:0 (3:0), Eötvös reál A)—Kemény reál
10:0 (6:0), Márvány-utcai keresk. B)—Mester
utcai keresk. A) 6:0 (4:0), Arpád-rg. A)—Ker
tész-utcai keresk. 9:0 (3:0), Izraelita rg.—Egye
temi rg. 3:2 (2:1), Mátyás rg.—Gyakorló gimn. 
4:1 (1:0), Mester-utcai keresk. B)—Keresk. Aka
démia 5:4 (2:3), Berzsenyi rg.—Vörösmarty rg. 
4:1 (2:1). Barátságos mérkőzések: Márvány
utcai keresk. A)—Eötvös rg. 3:2 (3:1), Árpád rg. 
B)—Zrínyi rg. 5:2 (3:1), Izraelita rg. B)—Gva- 
korlógimn. B) 6:0 (2:0.

X Az Országos Testnevelési Tanács ma dél
után tartja meg teljes ülését, amely elé, — te
kintettel arra, hogy a Tanács egy év óta nem 
tartott plenáris ülést, — nagy érdeklődéssel te
kintenek a sportkörök.

X Kisegyesületclnck fölsegélyezésére jóté- 
konycélu jelmezes táncestélyt rendez a Magyar 
Ifjúsági Labdarugó Liga február 2-án az Er
zsébetvárosi Kör dohány-utcai helyiségében. 
Felvilágosításokkal a bál elnöksége szolgál a 
Szövetség Király-utca 57. alatt levő helyiségé
ben.

X Vasárnap In permancnclábnn volt a Fe
rencváros toggyüjtő-ilzcmc és délig 200 uj tag 
irta alá belépési nyilatkozatát. A vasárnap 
jelentkezett uj tagokkal együtt már 1300 tagot 
iktatott be a Ferencváros uj irodája.

X Elmaradtak a vasárnapra kitűzött összes 
bécsi mérkőzések, mert a pályákat vastag hó

Sporthíreink folytatása hírrovatunkban.

Hollandia) 159.89 p. 7. Holt- amennyiben__________________________________ __ Amikor pedlg S1|<et|nfk nem Bw
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A ucrkeizicsert cs klarfíserl (elet: 
Dr ELEK HUGÓ.

__ ..A mtrn i-.nöt1*


