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alelnök Pálfy Ferenc; titkár Gerle Imre ár.,
ügyész Simkó 'Elemér dr., jegyző 'Kéri Lajos
és Veszelovsziky József; ifjúsági jegyző: ördög András; igazgató Magyar Péter; gazda:
Bőrösök Aptal; könyvtáros:
Dobó 'Páll;
Pénztárnok Szél Sándor; ellenőrök Puskás
István, Bozsó Ferenc; zászlótartó:
P,ap
György. Felöl vasások és iiniBiepsiégek rendező
bizottság tagjai: Dclbó János, Kivi János.
Puskás Ferenc, -Nacsa Antal, (Maikra István,
Dobó István. Igazgató választmány: Dandárt. Józself, ifjabb Szél János, ÍRabarczi Márton, Tamás Imre, K á d á r Mihail y, Nógrádi
Imre, Masa György, Savanya Lajos, Kiss
István-, Fodor Veszter, Nógrádi János, ördög Vince, Volford Lajos, ördög Mihály. Az
alakuló közgyűlés egyúttal: elhatározta, hogy
már a jövő hóban sorozatos felolvasásokat
fog rendezni
— A cár pálinkája A bécsi Russische
Rundschau jelenti Pétervárról: Eddig szokás volt, hogy a- cárnak kalfcomiai disszomlék
ós szemlék alkalmával egy pohárka pálinkát
adtak, .amit a cár a hadsereg egészségére űritett ki. Most azonlxain a. cári főhadiszállás parancsnoka levelet irt a hadügyminiszternek
ós közölte veié a cárnlak azt a kívánságát,
bogy ezzel a szcikással hagyjanak föl. Azt
hiszik, hogy a cár ezzel a:z elhatározással az
iszákosság ellen aka-r tüntetni.
— Politizáló matrózok verekedése.
Rrésztből jelentik: Véres verekedés történt
Idevaló kikötőben görög és orosz matrózok között. IMcst érkeztek meg 'Stet tiniből az
"i görög torpedónaszádok. Ezeknek a legé.nytége politikai vitába elegyedett a Roszija
°tosz cinkáló maitrózaiivail. A vitatkozásból
'Verekedés lett, aimelyiben két orosz ,matróz
bésszurástól vaszediö! mosjem, több orosz és
&örög matróz jclentételeniil .megsebesült.
— Elgázolt huszártiszt. Aradról jelenek: Schmidt Ákos aradi banvédhuszárhadüagy vasárnap délelőtt biciklin igyekezett
a kaszárnyába. A Kossuth- és Batthyányütcáík sarkán a huszártiszt hirtelen szem.be'teriiilit, Milivkovics Mihály fuvaros kocsi jáJál, amelynek rúdja a 'földre döntötte a tisztát ró a lovak keresztülgázoltak testén. A
'teduagyot veszedelmes sérülésével lakására
^állították.
..

megtámadta Dentrich Károly áliatszeLiditőt!
ós Összemarcangolta. Az áMatszeliditőt a kórházba szállították. iFölépülésében neim biznak.
- A grófnő. Bécsből jelentik: Valószínű,
liogy Csáky Sarolta grófnő rokonai közbelépésére ki fog egyezni hiteteződviel. A grófnő
junius végén hirtelon 'eltűnt a Beatrix-utcában levő fényesen berendezett lakásából,
négyszázezer korona adósságot hagyva hátra, amit egy zsokéval költött el. Mikor a hitelezők végrehajtást vezettek a grófnő elten,
hirtelen eltűnt Rétesből és Nizzába utazott'.
Legutóbb Montoméiban volt, ahol bécsi hitelezői ki akartak vele egyezni. A törvényszéktől felküldött gondnok .most a grófnő kötelezettségeinek nagyságát állapitja meg. Csáky
Sarolta grófnő ügyeinek rendezése után v.iszjj
szatér Bécsbe.
r
— Hogy segítsük elő a növést ? Az
emberek és állatok növekedése a fajtól és a
nemtől függ. Az a Uatszol Leütök szerint még
a környezet is befolyást gyakorol erre. A betegségiek, valamint az örökletes hajlam nemkülönben. Friedenthal kifejti, hogy az emberek növekedése tudatos beavatkozás nélkül
nem föltétlen éis fölveti a kérdést, vájjon leihetséges-e az )cim|ber növekedésiét önkényesen tófoilyósoliim ? (Ha pedig azt kérdezzük,
hogy rnelyik testi nagyság a legailkalmasabb
az életre, akkor ia görögökre kell mutatnunk
akik csodálatosan tudták, hogy az embernek milyen nagyságot kell elérni bizonyos
életkorban, a szobraikról látjuk, hogy a görögök teste .mindem korban leginkább .megfelelt az életkövetelmónyéknek. Sokáig a görög szobrok maradnak a példaképek arra
vonatkozóan, hogyan kell összehangolni az
emiber növekedését az emiber imuukalbirásával, mert eltekintve az esztétikai hiánytól, a
termet minden hibája megrokkantja a munkaképességet. Az élettan és az egészségtan tu
dósa a mozgás és a környezet befolyását ta-

— A lefoglalt ékszer. Különös és nem
t módon jutott most egy aradi ékszerész
j / t u behajtba,latiamnak hitt követeléséluez.
aradi nagyiparos már évek óta tarto®gy ékszerésznek, nála vásárolt ékszer
Jeben ezerháromszázötven koronával, de
eg
Pör utján sem tudta az ékszerész megk
. ®Pni követelését. A minap délelőtt a nagymari
a gőzfürdőbe ment. de ékszerét nem
rttte6 niagóvail a fürdőbe, hanem ezreket érő
•Wrtiit ró óráját a gőzfürdő közelében lévő
. vos-,niühelyl)eii hagyta azzal az utasítással,
lísu
® 3 lürdőben időzik, tisztítsák meg
c
k*zert. Pái- perccel a niagyiparos távozáaz
szera^11
ötvös-műhelybe az ékaki valami javítani valót, hozott az
hen
" A z ékszer ép az ötvösmesiter kezéHrót
Az ékszerész nagy
érdeklődéssel
dojj^ 8 a 'legnagyobb meglepetéssel vette tuaz
^bj Üfi-U''
értékes ékszer az ő régi
f a i l / - Rögtön kisietett m üzleti>ől és teleJie^ 7 '/' ügyvédjének, akitől megkérdezte.
>un Mhetne-e most hozzá jutni
behajthatni-'
bog °0vetelé8éhezf Az ügyvéd azt válaszolta,
\>égr '"áradjon az ötvös-mühelyben, amig ő m
"eiyk '"táó kíséretében odaérkezik. Néhány
Véti s " l n l y r ' a már az üzletben is volt az ügy
ÜHito^ V0 8Pehajtóval lefoglaltatta a nagytálf a í'„ Z e ) 'ét. Mikor a nagyiparos \ i,ssza"11/. rtirdőből s bement az ötvöshöz, hogy
J>all/ a ékszerét, a loguaigyobb meglepetéssel
e
tet.( / ,logy 0 l égrehajtó elvitte. Nem ilc^teüsz-'6-^^
rögtön elküldte ezeTháven
>té2 . kortma wigi tartozását az ekk^Uh,:' "Kyvédjóuok és igy sikerült visszud
ráutalt ékszerét.
állatszeliditO balesete. Hamburgla,^/Antiik: Az itt szereplő S«rosani-cirku«z
^ t o p n z előa-dés közlwn ugy medve
ar
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nulmányozza. Hogyan, hat a táplálkozás a
növekedésre és a .növekedést
testmozgással
a k a r j a serkenteni. Eddiig a születés irtán igye
keztek formálni a testet. .A jövő feladata,
hagy már .az anyaméhben, klinikai utón és a
áplálkozással járuljanak hozzá a szervezet
növéséhez.
•caasaam»aaauaMBaaaaaauauaaa»iiiiiBaMa»a»a«M

SPORT.
o A Békepárt teljes győzelmével végződött .a MLSz közgyűlése. .Megválasztották a
jelöltjeit, elfogadták a javaslatait, megszavaztak 2000 korona személyi pótlékot Maleczky Román főtitkárnak (összesen 3200 korona fizetést élvez) s azzal hazaszéleötek a.
hivek. A Békepárt azt hirdeti magáról1, bogy
együtt marad, mint kormányzó párt, hogy
egyöntetűen léphessen föl a fontosabb ügyek
ben. Nem lesz tehát (komoly tárgyalás a tanácsban. A Békepárt k i a d j a a parancsot s
gép módjára szavaz a tanács. Ha nem csalódás a .dolog, tulajdoniképen ezért csinálták
meg a Békepártot.
o A BTC fényét szereplése az uj
szezon legnagyobb meglepetése. Két évvel
ezelőtt a kieséshez állt közel a piros-fehér
budapesti csapat, amelynek valamikor .közmondásos volt a küzdőképessóge a ime ma.
jogot formálhat wa legjobb magyar csapat"
eimre. H a t góllal verte meg a III. iker. TVE-t
•s ugyancsak hat góllal győzte de a MAiC-t,
Olyan diadalokat aratott tehát, amelyek föltétlenül tiszteletet parancsolnak s figyelmet
ébresztenek. Különösen a támadójátéka javult .meg a BTC-nak, Pócz oe.nter irányítja
a tüzes rohaiinokat, amelyekből persze maga
is kiveszi a részét. Pócz ma a legjobb magyar centercsatár. Ehez még kétség sem férhet. Gyors, vakmerő, ötletes, élesen lő és kitűnően osztogat labdát. Kizáróan neki köszönheti a BTC a nagy gólképességét. A
nagy -vizsgát vasárnap teszi le a BTC. Régi
ellenfelével, az MTK-el mérkőzik s ha valaha, ezúttal igazán bebizanyitbatja,
hogy
klasszis csapat. Ez a mérkőzés Lesz különben
a bajnokság második helyének a döntője. Ha
.győz a BTC, ami nagyon könnyen megtörténhetik, valószínűen a harmadik! helyre szorítja az FTC-t, inert majdnem
bizonyos,
liogy az FTC-t a tavaszi fordulóban -Is legyőzi.
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