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Előkelő személyek a frankhamisítás hátterében 
előállítások a főkapitányságon

Tömeges

Arisztid és társainak pénz- 
hamisítási ügye ma már világ-botránnyá 
dagadt, amellyel a külföldi sajtó is 
áiénkan foglalkozik. Nap-nap után 

oldatai tudósítások jelennek meg a 
nagy világlapokban,

atmeyek főként • a frankhamisítás buda
pesti részletével foglalkoznak, mert itt 
forr és lüktbt az az európai pénzhamisi- 
útei botrány, amelyhez, hasonló sem a 
magyar, sem más külföldi állam krimi
nalisztikájában még ezideig nem fordult 
elő.

Az ügy nyomozásánál a
■ sejt-rendszert

vezették be, amely abból áll, hogy a 
hamisitáei ügyben dolgozó rendörköze- 
gek egymástól teljesen elszigetelten és 
automatikusan hajtják y£gre a rájuk 
bízott feladatot és ez esetben a detektiv- 
csoport vezetője sem tudja, hogy az 
alantasa milyen megbízásban jár el. 
Minden utasítás alkalmával feljegyzik 
a meghízott nevét és ha az eljáró detek
tív ügyéről, — akár közvetve, akár köz
vetlenül — kikerül valami a nyllváaoe- 
gágra, az illetőt

súlyos fegyelmi eljárás alá vonják,
jnég abban (az esetben is, ha egy másik 
dotektivtár sónak elmondja a rábízott fel. 
adatot. Ezt a nyomozási rendszert — ér
tesülésünk szerint — Bauer Ernő rendőr
tanácsos, detektjvfőnök-helyettes vezette 
be, aki a nehézkes íróasztali adminisz
trációs nyomozást vezeti —

nem sok eredménnyel. ■ i
Az ügy kipattanásától kezdve a fran

cé* detektívek megérkezéséig csak na
igyon lanyhán és vontatottan folyt a 
nyomozás és csupán akkor kapott egy 

‘ kérés lendületet, amikor Jules Emmery, 
Népiseit Bank főtiszt-viselője és Andrén 

'átondist, a párizsi rendőrség bűnügyi 
^sstályának főnöke, valamint Desirée 
Zftdort helyettese és a két francia etetek- 

kát A fedd* 
u időben

Páyimból magukkal -hozott adato- 
időrségon előadták. Ugyanebben 

_____ _ Mr. Clinchet francia kövqt, a 
külügyminisztériumban fontos megbeszé
lést folytatott, melynek során Mr. Clin- 
ehet

nyomatékosan felhívta a* illetékes 
* személyeket J

*3 ügy fokozott mértékben való és sür
gős tisztásáMm.

Ettől az időtől fogva a rendőrség » 
franciák által hosott nyomozati alapon

ki 
át-

tett

ezer-

elindulva gyorsabb lendületet adott az 
ügy nyomozásának, amely azután a na
ponta érdekes és pontos adatokat jutta
tott, a nyilvánosságra. Rövid idő ‘alatt 
sikerűit a hamis bankjegy7 forgalomba- 
hozói közül kettőt: Bába Dezsőt, herceg 
Windisehgraetz Lajos titkárát és Kovács 
Gáspárt, a herceg komornyikját előzetes 
letartóztatásba helyezni,

Kovács vasárnapi 
kihallgatása

Vasárnap délelőtt hallgatták 
Kovács Győzőt utoljára, mielőtt 
szállították volna az ügyészség 
Markóuccai fogházába. Kovács a 
kihalgatás alkalmával

megmásította szómba tou 
vallomását

és elmondotta, hogy a hamis 
rankosokat jóhiszeniiileg vásárolta 
egy előtte ismeretlen, állítólagos 
tőzsdéstül. > ■

Arra a kérdésre, hogy a valuta
vásárláshoz szükséges pénzt hon
nan -vette, Kovács részletes vallo
mást tett, melynek során előadta, 
hogy p már a. világháború alatt 
megismerkedett jelenlegi gazdájá
val, Windischgrötz herceggel, aki
nek ap ezredénél szolgált. A herceg 
bátorságáért és vakmerőségeéért 
megszerette és a leszerelés után ko
mornyikként alkalmazta. Majd ami
kor a vitézitelekösztás megkezdő
dött, a herceg ^sárospataki birtoká
ból ígért neki ajándékul tíz hold 
földet, amelyet nemsokára ki is 
utalt a számára. Mivel később pon
tosan megállapították, hogy a telek 
csak nyolc és fél hold terjedelmű, a 
herceg másfél hohlnyi föld értéket

készpénzben utalta ki számára
és ebből kezdett el válutázni.

Először dollárokat, majd szokolt 
és később különféle valutát vásá
rolt. Egy alkalommal, a nagy kon
junktúra Idejében a tőzsde előtt 
megismerkedett egy állítólagos 
tőzsdebizományossal, aki nyolc da
rab francia ezerfrankost kínált fel 
eladásba.' Kovács az aznapi kurzu
son megvette a valutáf, amelyeket 

azóta őrzött.

Hogy a tőzsdéét hogy hívták,.arra* 
vonatkozólag nem tudott felyilágQ- 
sitást adni, de

pontos személyiéi rést közölt

Bauer rendőrtanáesossal.

A rendőrség keres* 
a titokzatos tőzsdést

Kovács előadása érthető konsternációt 
keltett a rendőrségen, úgyhogy Laky 
Lajos dr. detektivfőnök a közölt ezeinély-

Rába Dezsőt és Kovácsot át
szállították az ügyészségi fogházba

Kovács Gáspár kihallgatása után 
Rába Dezső titkárt hallgatták ki a 
rendőrségen, aki továbbra, is tagad
ta azt', hogy bármilyen köze is vol
na a pénzhamisító sí ügyhöz.

Kihallgatásuk után közölték Bá
bával és Kováccsal, hogy hamis 
pénz forgalombahozatálának bün
tette címén előzetes letartóztatásba 
helyezik és azonnal átszállítják őket 
az ügyészség Markóuccai foghá
zába.

Az intézkedést csakhamai4 végre 
is hajtották és foloncköcsin vasár
nap délelőtt mindkettőjüket elszál
lították a rendőrségről az ügyész 
ségre, ahol külön cellában helyez
ték el őket. Hétfőn reggel kerülnek 
az -ügyész elé, azonban a szokástól 
eltérően, nem a soros ügyész lesz 
ügyük referense,

az ügyészség 
ügyészt

aki arz iratok 
Után tesz vádinditványt Rába és 
Kovács ellen.

„ön xsldó.
A déli órákban megjelent a főka

pitányságon vitéz Dáner Béla dr. 
nyugalmazott ügyész, a két letar
tóztatott védőügyvédje, aki Bauer 
Ernőtől felvilágosítást .kért véden
cei ügyében azonban rövidesen eltá
vozott a őkapltáhyság épületéből.

A Bét fői Napló munkatársa a 
Rendőrségen kérdést intézett öánér

■**^JDffláto***MMmBtoM>****MHBBa* 

hanem
vezetője külön 

delegált, 
áttanulmányozása

leírás alapján nyomban elrendelte a tis 
tokzatos, hamis ezerfrankost forgalomba-* 
hozó

tőzsdebizQináiiyos kézrekeritését.
Az intézkedésre azonnal detektívek 

mentek szét a városba, hogy a tőzsde
bizományost előállítsák a főkapitány
ságra, ugyanakkor a bűnügyi nyilván
tartó segítségével a személyleirás alap
ján hozzáláttak mindazon bűnösök fel
kutatásához, akik az utóbbi időben bár
milyen pénzhamisítás! ügyben résztvet- 
tek.

Bélához, akinek a bemutatkozás, 
után az volt az első kérdése:

— ön zsidói...
— Nem. de talán az nem tartozik 

az ügyhöz.
— Csak azért — felelte Dánén --j 

mert

én zsidó újságírónak nem adok 
felvilágosítást

semmilyen ügyben. «
Dánér Béla védőügyvéd szerint 

Bába, és Kovács- ártatlansága aa 
ügyészségen csakhamar ki fög de
rülni és akkor Rövidesen ki fognak 
szabadulni.

Újabb bejelentések 
a főkapitányságon

Ma délelőtt megjelent a főkapitányba* 
gon Király Pál hírlapíró, aki érdeke* 
adatokat közölt a nyomozást vezető ren- 
dőrtieztviEelővel a frankhamisítás! ügy
ben.

Király elmondotta hogy tudomása sze
rint

két 
pal

flataleinber már néhány hónap* 
ezelőtt hamis ezerfrankost ho* 

zott forgalomba
és valószínű, hogy ezek is a hamisító 
bandához tartoznak, mórt — bár sommi 
foglalkozást nem űznek — feltűnő úri 
életet élnek és költekeznek. A közlés után 
n rendőrségen intézkedtek, hogy a fiatal
embereket kihalgatás végett előállítsák, 
mert erős a gyanú, hogy a nyomozásnak 
ez a szála eredményhez vezet.
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Uiabb háromezer darab hamis 
ezerfrankost találtak

'A francia detektívek által hozott 
külföldi nyomozási adatok alapján 
megállapítást nyert, hogy a tettesek 
n. hamisításhoz szükséges papírt 
‘Berlinből hozták, inig a hamis ezer
frankosokat Budapesten koszi tették 
el. Ezen a nyomon haladva

a detektívek egy budapesti nagy 
nyomdában vasárnap éjszaka 

házkutatást tartottak,

melynek folyamán rendkívül érté
kes leletre akadtak. Találtak a gép
teremben három kisebbfajta csoma
got, amelyre előzőleg figyelmet sem 

etettek. Később feltűnt, hogy a 
csomag formája hasonlít a francia 
i zerfrankos formájához, mire az 
egyik detektív feltépte a zsineget 
és amikor szétbontotta n csomag 
burkolatát, legnagyobb megdöbbe
nésé re

mindegyik pakettben ezer-ezer 
darab vadonatúj ezerfrankost 

találtak.
Kziitán költözött figyelemmel új

Magas állami személyeket is 
gyanúsítanak

A főkapitányságon Rába és Ko- 
’vács letartóztatása után fokozott 
mértekben indult, meg a nyomozás, 
bar a rendőrségről az ügyre vonat
kozó akták nugyrészét Kovács és 
Rába áfszállifínóvni kapcsolatban 
áttették az ügyészségre, hogy a 
vizsgálóbíró intézkedhessen a gya
núsítottak további sorsát illetőleg, 
valamint, hogy az ügyészség ren
delje cl — a nyomozás érdekében

több előkelő személyiség őri- 
zetbcvételéf,

akiknek bűnössége a nyomozás al
kalmával konkretizálódott. A rend
őrség - mivel a gyanúsítottak nia- 
gusállűsu exponált személyiségek

- 'nem meri az őr ize tbc vételt saját, 
hatáskörében elrendelni és ezért 
kéri az ügyészség véleményét.

Hat embert előállítottak
A detektívek a hajnali órákban 

a Báró Lipthay ticca, Sérególy 
iirca, Pasaréti ut és Noszlop? uccá- 
ban tartott eredménytelen, házku
tatás!, melynek folyamán

hat előállítás történt
»kikel kihallgatásuk után elbocsá
tottak a rendőrségről. Az előállítot
tak között szerepeli egy grafikus, 
két büntetett előéletű pénzhamisító, 
akik ellen az utóbbi tiz évben nem 
volt eljárás, egy nyomdász, egy 
géplakatos és egy állásnélküli ma
gántisztviselő. Valamennyi előúlli 
tottnak sikerült tisztázni magát, 
miro vasárnap délelőtt elbocsátot
tak a főkapitányságról őket, de « 
detektívek továbbra is állandóan 
megfigyelik lépésüket.

Egyébként Windischgraetz La- 
jós herceg vasárnap délelőtt 
több órán át a főkapitányság 

épületében tartózkodott
és a nyomozást vezető főtisztvise- 
lők az ügyre vonatkozóan kérdése
ket tettek fel neki.

H3idosy, Ülőin
Mint ismeretes, Vlain Ferenc dr. 

körülbelül két héttel ezelőtt, n há 
gai frankhumisítási iigy kipattaná
sakor hirtelen elutazott Olaszor
szágba. Mpst, hogy a nyomozás 
mindinkább szélesebb mederbe te
relődik és mindig több és több 
olyan adat merül lel. amely arra 
enged következtetni, hogy ez ügy
ben néhány — a kormányhoz közül* 
úllő — politikus neve is szerepel, a 
nyomozó hatóság kívánatosnak 
tartja _______________

ból átvizsgálták a helyiséget, do 
további hamisítványokat nem si
került felfedezniük. A házkutatás 
után a hamis frankokat beszállítot
ták a főkapitányságra é-s a két fo
goly átkixéréiickor az ügyészségre 
szállif Ottók. ahol a bűmigy aktáival 
együtt átadtak bankjegykötcget is.

Sorozatos házkutatások
A váratlan fordalat után még tegnap 

éjszaka a detektív főnök intézkedésére
több helyen házkutatást tartottak 

a detektívek, mórt hamis frankok felfe
dezése több, ezidéig Összefüggés nélkül 
látszó nyomot kötött östrze és arra enged
nek következtetni, hogy a rendőrség őz
zel a sikerről mára végső eredmény felé 
közeledik. Bár ezen kívül van néhány 
olyan zavaró motívum, amely egyelőre 
nagymértékben megnehezíti az ügy vég 
Jeges tisztázását, dó az ügyészség gyors 
intézkedése lehetővé fogja touni, hogy 
hogy az akadályokat legyőzze a rendőr- 
ség és 'minden nio! lók körülmény. Ingázó-, 
tusával fényt, vessen a titokzatos ügyre,' 
amely Magyarországra sajnos némi 
halvány árnyat vet a külföld előtt.

tért, haza.
Vasárnap délelőtt ellátogattunk a 

Váci uccá 59. számú házba, hogy Polo- 
nyinéval beszéljünk, do az asszony még 
mindig nem volt otthon. Érdeklődtünk 
a szomszédoknál, akik elmondották, 
hogy Rába örizetbevctele óta. Polonyinó 
állandóan idegességről panaszkodott és 
nem akart a. lakásban tartózkodni. 
Szombat délután elment hazulról, liogy 
egyet-múst bevásároljon cs azóta nem 
tért haza. Polonyinó azelőtt sohasem 
távozott cl lakásáról, mert ismerősei 
néni voltuk, a hozzátartozói vidéken lak
nak és így teljesen bizonytalan, hogy 
hol tel töt le a-: éjszakát és milyen okok 
kényszerít ették lakása elhagyására"

A. Hétfői Napló munkatársának al
kalma volt beszélni egy uriasszounyul, 
aki a Rábu-csalúdnuk régi jó ismerőse.

— Rába. Dezső édesapja, — mondotta 
informátorunk — Rába Albert, Pest- 
orzsébeten volt polgári iskolai igazgató. 
A városban mindenki szerette és álta

kihallgatni liláin Ferencet
is egyes pontokra nézve.

Beavatott, helyről nyert értesülé
sünk szerint a. külföldön tartózkodó 
Ulaint táviratilag fogják felkeresni

Kolozs Jenő.

Munkatársunk ellátogatott Utáni 
Ferenc dr. Fáik Miksá-uccai laká
sára,. ahol fílain hozzátartozóitól 
sikerült megtudnunk, hogy Úlain 
karácsony eiaő napján

hirtelen összecsomagolta

a legszükségesebb dolgokat és el
utazott a fővárosból. Hozzátartozói 
érdeklődésére sem mondotta meg, 
hogy hova utazik, csupán annyit 
közöl’, hegy idegeit akarja p’hei.- 
t.et’.ii és ezért néhány hetes küb'hldi 
tartózkodásra van szüksége. Hogy 
Ulaint mi késztmto a hirtelen el
határozásra, azt a. családja nem 
ludja., mert, .liláin a legnagyobb 
diszkrécióval kezeli dolgait és arról 
még legszűkebb környezetét sem 
informálja. Ulain elutazása. óta 
meg nem irt családjának.

Nádossy Imre országos főkapi
tány is betegszabadságra ment hat 
napra és már a szombati napon 
nem volt bent a hivatalában. Sza
badságának oka miüt. a Hétfői 
Napló munkatársa illetékes helyen 
értesült. idoggyengeség, ami a 
fraukiigyben kifejlett nagy «'l fog
laltság és túlzott munka következ
tében állott be.

Több Állam
közös Jegyzéket intéz

■ magyar kormányhoz!
Politikai körökben vasárnap nagy 

megütközést, keltett a Mnrnlng Postnak 
prágai forrásból származó közlése, amely 
rzorlnt Frmicinországou kivii.1 több euró
pai állam közös jegyzéket intéz a magyal 
kormányhoz a frankhamisítás ügyében, 
tekintettel annak politikai vonatkozásai
ra. Érdeklődtünk ebben az ügyben a kor- 
inúnyhoz közel álló helyen,-ahol közölték 
munkatársunkkal, hogy a közös jegyzék 
Ilire önkényes kitalálásnál egyéb nem 
lehet

Rába lakásán
Szombaton este 9 óra tájban két de

tektív bezörgetett Rába Dezsőnek Váci 
uccu 59. szám alatti lukasába. Rába ház
vezetőnőjét: Özvegy Polonyi Artnrnét 
koróatók. aki azonban nem volt oda 
haza. A detektívek a késő oati órákig 
hiúba várakoztak a kapuban Polonylne 
megérkezésére, mert a házvezetőnő nem

Hogyan fogták el Kovács Gáspárt
Kovács Gáspár _ letartóztatásáról kü

lönböző hírek kerültek forgalomba. Ép
pen ezért érdekesnek tartottuk annak 
felderítését, hogy Kovácsot miként 
fogta cl a rendőrség «?gyik isrueronének 
Alsówtiősor uceaf lakásában. Megállapí
tottuk, hogy Kovács Gáspár Kalózára 
kísérte urát vadászatra ér> a herceget

még az Ohnnlt hét. keddjén értesítetté 
a főkapitányság,

hogy szükségesnek tartja komornyik
jának, Kovács Gáspárnak kihallgatását 
a frankhamisítás ügyében. A főkapi
tányság Kiadjseb grata intézkedését 
kérte, hogy Kovács

vasárnap reggel jelentkezzék Buda
pesten a rendőrségen.

Wiudischgratz a hír vétele után Ko 
\ áccsal együtt. Budapestre utazott, 
ahová az esti órákban érkezett, meg.

A herceg ekkor közölte a komornyik
kal, hogy regge] jelentkezzék a főkapi- 
tányaúgofi. Kovácsot meglepte a hír cs 
úgy 'látszott, nyomban

jt megszökés vagy az elrejtőzés gon
dolatával foglalkozott, mert, nyom

ban eltűnt, h lakásról.
Órákig kószált az uccákou és Dohány 
ucva és Erzsébet körút sarkán találko
zott Boch-Sirsom Endrével, akit mint
egy év óta. ismer, azóta, amióta Boch- 
Sirsom Endre íuostohaöccse, Czeglédi 
István sofőr Windiscligrütz Lajos her
ceg szolgálatában áll. Kovács barátsá
gosan üdvözölte Booli-Sixsom Endrét, 
aki hazafelé tartott, Alsóerdősor uccaí 
lakása fölé. Útközben Kovács nagy fá 
radtágáról panaszkodott é-s hangoztatta, 
hogy szeretne

egy egésze teát inni.
Annak ellenére, hogy félegy "ólt.. 
Bocli-Sirsoin meghívta, a. komornyikot 
Alsóerdösor ucca. .32, földszint 7. szám- 
akadt, lé völakásdra egy csésze teára. 
Boéh-Sirsom feleségo cl is készítette a 
teát és Kovács cl ig fogyasztotta azt, de
a tea elfogyasztása után sem akart el

távozni,
noha egyáltalán non- látszott, fáradtnak. 
Beszélt, háborús éveiről, a herceg körüli 
szolgál (italról, a nagy vadászatról, 
amelyben rúsztvett, csak éppen távozni 
nem készült, ami már fel is tűnt a házi
gazdának. Éjjel két órakor következett 
a nem várt meglepetés: két detektív, 
akik megfigyelték a komornyik minden 
lépését, és tudták, hogy uz Alsóerdösor 
uccui házban van, beállítottak a lakásba. 
Megmotozták Kovácsot, majd kijelentet
ték előtte, hogy a frankhamisítás ügyé
ben előállítják a főkapitányságra.

Bock-Sirsom Endre, aki többizben be
szélt, egyéves ismerotségo alatt Kovács 
Gáspár komornyikkal, elmondotta, hogy 
Kovácsot jólszituült, jómódban élő em
bernek ismerte, aki mindig különböző 
valutaüaylctekkal, dinár, lova, szokol cs 
frank spekulációval foglalkozott,

Uj bankjegyeket 
bocsátanak ki 

Franciaországban
A Hétfői Napló munkatársának 

alkalma volt beszélni egy, a francia 
politikai körökhöz közelálló szemé- 
lyiséffgel. aki arról informálta mun
katársunkat,. hogy á frankhamisí
tás! ügy Franciaországbau pénz-1

lános köztiszteletben állott. A fián kí
vül még egy lánya is van: Margit, aki 
gimnáziumi tanárnő lett. Bába Dezsőt 
gyermekkora óta jó! ismerem. Nagyon 

'csöndes, jó ílu volt. szorgalmasan la- 
< nult és a helyi lapban számos verse 
jelent meg. Érettségi után belépett a 
Fogyvergyárba tisztviselőnek és a há
ború kitöréséig itt dolgozott. A háború
ban került aztán összo Windischgrütz 
herceggel, ukiuek titkára lett.

■— Ettől kezdve jobb idők derültek a 
szűkös viszouyok között élő Bába-csa
ládra. Dezső példás, jó Unnak bizosyult.

■— Ü tartotttu el a szüleit, majd mi
kor az apja meghalt, anyjának és bugá
nak Budán vett lakást és minden sza
bad idejét velük töltötte. Szegények, 
uiikor megtudták, hogy Dezső milyen 
ügybe keveredett, a íuolesztálások elől 
vidékre menekültek. Elutazása előtt zo
kogva mondotta, nekem az anyja:

Nem csinálhatott ilyet az én fiaiu. 
Minek kellett volna neki annyi pénzj 

iigyi zavarokat idézett el ő és a a 
utóbbi papokban a pénzügyminisz
ter -- bár az.egész ügyet a legna^- 
gyobb diszkrécióval kezelik — & 
kiszivárgott hírek szerint

uj bankjegyek kibocsátását ha
tározta el, ,

meri, félő, hogy bankjegy infláció 
fog bekövetkezni. Értesülésünk sze
rint a kicserélés záros határidőn 
belül meg is fog történni.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség mélyen, lesújtva jelenti, 

pótolhatatlan veszteségét,:

Fehér L®g©s
az OK-lSz aieluöke

január hó 2-án a mimikának, csa
ládjának és közjónak szentelt 
életo 43-ik évében olhunyt. Január 
hó í-én. (hétfőn) délben, féli órakor 
testületileg kísérjük utolsó útjára 
a rákötioresztur.l izr. temető ha- 

lotiasházából.
Emlékét örök kegyeledel fogjuk 

megőrizni!

Budapesti
Nemzetközi

¥ásár
1326. április; ftö 17—26.

Rendezi a
Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara 
Képviselet Magyarországon és a külföld 

minden nagyobb városában 
Kedvezményes utazás és vízum 

Lakáskiutalás
Felvilágosítás a vásárirodánál:
V, Szamara utca 6

A Hmrigator
Bnstor Keaton bnrlcesVsUgere 7 fclr.

Uránia 
Capitol 

Mozgókép^
Otthon

Metro-Goldwjn világattrakció!
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Vasárnap este telefonon hívták meg a 
pártvezéreket Bethlenhez értekezletre 
Hétfőn délelőtt pártközi konferencia lesz a miniszterelnöknél az árvízkatasztrófa 

és a frankhamisítás ügyében
A politikai élet egyszerre nagy 

lendületet vett. Amig a rettenetes 
irvizkatasztrófa teljes egy iittérzést 
váltott ki a pártvezérekből, addig

a frankhamisítás politikai vo
natkozásainak megítélésében 
mélyreható ellentétek merültek 

fel.
A nemzetgyűlés összehívásának 
terve ellenzéki oldalról merült fel 
először és pedig a frankhamisítás
sal kapcsolatban. Ezt az indokot 
azonban háttérbe szorította az ár
vízkatasztrófa, amely több okból 
is parlamenti megvitatást tesz szük
ségessé. A kormánypárt tagjai. is 
helyeslik a Ház összehívását, amit

elvben elhatároztak már,
még, hogy a 

napon 
tervezték,

ül

kedden 
a tcrini-

csupán az kétséges 
nemzetgyűlés melyik i 
össze. Eredetileg úgy 
h>gy

a nemzetgyűlés 5-én, 
tartja „árviz-ülését“, ez 

nus azonban kitolódott,
mert a miniszterelnök az adatok 
teljes összegyűjtése és a felelősség 
precíz megállapítása előtt célszerűt
lennek tartja az ülés megtartását. 
Azok a tanácskozások, amelyeket 
e tárgyban Bethlen miniszterelnök 
Apponyi Albert gróffal, valamint 
az egységespárt vezető tagjaival 
folytatott, szombaton délután azzal 
fejeződtek be, hogy7

a Ház összehívásáról a minisz
terelnök a szombat esti minisz

teri anács után fog dönteni.

Szilágyi Lajos,- az árvíz-ülés kezde
ményezője a miniszterelnökkel foly
tatott szombati tanácskozása alap
ján vasárnap délelőtt telefonon ér
deklődött a miniszterelnökségen a 
döntés iránt. Minthogy azonban 
Bethlen István gróf vasárnap dél
előtt részt vett a tudományok or
szágos kongresszusán, Szilágyi La-

Peyer Károly felvilágosítást kér 
Csáky és Nádosy szabadságoltatásáról

Kormánypárti körökben, általános az 
a vélemény, hogy biztosítani ke! a Ház 
tjájrviz-ülésé"-poY zavartalanságát, vágy
iá azt óhajtják, hogy

ezen az ülésen más témát az ellen
zék tagjai ne érintsenek.

Erre vonatkozóan alkalmunk volt 
sárnap délután

ALMÁSY LÁSZLÓ
képviselővel, az egységes párt ügyve
zető elnökével, aki a következőket 
mondotta a Uélföi Napló munkatársá
nak:

— A nemzetgyűlés összehívását av. 
árvízkatasztrófa két okból teszi szük
ségessé: L hiteles ég pontos adatok alap
ján meg kell állapítani és

le kell szögezni, hogy a román ha
tóságokat felelősség terheli az árvíz
katasztrófa Magyarországra zurtl- 

tása miatt
és pedig mennyiben és milyen mérték
ben; 2. dokumentálni kell a nemzetgyű
lésnek részvéte teljes egyértelműségét, 
pártpolitikai szempontokra való tekin
tet nélkül. Éppen ezért

va

VÖRHENY
üllőn védjük gyerniokolnkol és mos
suk meg keiükot, arcukat naponta 
többször lyiotorraos vízben. A lyso- 
form hatásos védőimet nyujl, kelle
mes ezauu, használata veszélytelen 

és a bőrt iem támadja meg.

Óvjuk syurrtiukulnkut!

I

összehívásával,
a miniszterelnök 
azt a propozició- 

.______  értekezleten kö-
kormány az árvizkatasz- 

Ezért a miniszterel-

jós csak vasárnap este kaphatott 
választ.

Este fél hatkui*
a miniszterelnök közölte Szi
lágyi Lajossal, hogy ragaszko
dik ahoz a kéréshez, amely sze
rint a képviselők még 2—3 napig 
várjanak a Ház

ellenben elfogadta 
Szilágyi Lajosnak 
ját, hogy pártközi 
zölje a 
tréfa adatait.
nők intézkedésére

vasárnap délután telefonon kö
zölték a pártok vezetőivel, hogy 
ma hétfőn tiz órakor pártközi 
konferencia lesz a miniszterel

nökségi palotában.
Ezen az értekezleten a kormány 
tagjai közük az árvízkatasztrófa 
adatait, majd döntenek arról, hogy 
a Ház árvizülésének nyugodt és 
méltóságteljes lefolyását miként le
hetne biztosítani. De

nemcsak az árvízkatasztrófa, ha
nem a frankhamisítás ügye is 
szóba kerül a pártközi értekez

leten.
Az ellenzék vezérei ugyanis Ap- 
ponyi Alberttól a szociáldemokra
tákig kivétel nélkül mindnyájan 
azt követelik, hogy7 a frank hamisí
tás a nemzetgyűlésen szóvátétessék. 
Minthogy pedig külpolitikai szem
pontból rendkívül fontos, hogy az 
árviziilést viharos jelenetek ne za
varják meg,

Szilágyi Lajos javasolni fogja, 
hogy a nemzetgyűlés két napig 

ülésezzen
és az első ülésre az árvíz, a máso
dik ülésre a frankhamisítás tűzes
sék napirendre. Éhez a javaslathoz 
előreláthatóan minden párt hozzá
járul. A Háznak ez a két ülése min
den valószínűség szerint csütörtö
kön és pénteken lesz.

kívánatos volna, ha a nemzetgyűlés 
az árvízkatasztrófa ügyében egy
hangú határozatot hozna és ezen aa 
ülésen más tárgy nem szerepelne.

— Ha azonban az ellenzék valamelyik 
csoportja mégis

szóvá akarná tenni a frankhamisí
tás ügyét Is, a házszabályok erre 

módot adnak.
— Ennek a kérdésnek feszegetése azon
ban megzavarná azt az összhangot, ami
nek megnyilvánulása szükséges volna, 
éppen ezért erősen perhoreszkálnám, 
ha az árvíz-ülést ilyesmivel megzavarná 
valaki.

Az ellenék tagjai természetesen ra
gaszkodnak a frankhamisítás kérdésé
nek szóváté teléhez, sőt

az ellenzék valamennyi tagja, a 
blokkon belül- és kívülállók egy
aránt erős rohamra készülnek a- 
frankhamisítás politikai vonatko

zásai miatt.
Ezt bizonyítja az alábbi nyilatkozat, 
amelyet

PJSYER KÁROLY,
R szociáldemokrata párt vezére. 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

lóit a

Régóta bevált világmárka
EméuUsi •Wsejítl

„ssa. ■Cmmtoni'x
l GIESSHÜBLER )

XjlSZTATeRMtSIETCS. AlHAUAS >

Mindenül! knpü.14.

— Az árvízkatasztrófa ügyében a szo
ciáldemokrata párt még nem foglalt ál
lást;, mert megvárjuk előbb °z árviz 
színhelyére kiküdött Szeder Ferencnek 
és társainak jelentését. Ez a jelentés 
minden valószínűség szerint hétfőn el
készül, úgyhogy

a pártvezetőség kedden határozhat 
a szociálist^ párt állásfoglalása kér

désében.
— Ami a fraukhamisitás “^yét illeti, a 
fejleményekből önként következik, hogy

az ellenzék elsőrangú kötelessége a 
legelső alkalmat felhasználni arra,

Berky Gyula elismeri, 
hogy a frankiigyben politikum van

Nemcsak az ellenzéki, hanem 
egyes kormánypárti képviselők is 
aggodalommal nyilatkoznak a 
frankhamisítás politikai vonatko
zásairól. Így például

BERKY GYŰL
a kormánypárt vezetőtagja, aki 
Bethlen miniszterelnök legszemé
lyesebb hívei közé tartozik, a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Minthogy a frankhamisítás 
még rendőri vizsgálat alatt áll, ar
ról nehéz nyilatkozni.

Kétségtelen, hogy a frankhami
sítás nem pusztán rendőri ügy, 
nagy adag politikum is van 

benne.
Sajnos, súlyosak a nemzetközi vo
natkozásai is ennek az ügynek.

Mivel magyarázzák illetékes helyen 
Csáky és Nádosy szabadságoltatását?

Szükségesnek tartottuk, hogy Azokról 
a hírekről, amelyek a frankhamisítás 
politikai vonatkozásait összefüggésbe 
hozzák Csáky Károly gróf és Nádossy 
Imre szabadságával, kérdést intéztünk 
illetékes helyre.

Bethlen István gróf miniszterelnök 
környezetéből a következő információ
kat kaptuk:

— Nádosy Imre, országos főkapitány 
valóban már néhány nappal ezelőtt 
szabadságra mént, szabadságolás* azon
ban kizárólag betegBége miatt, történt 
Azok a hírek, amelyek a Nádosy Imre 
és Rakovszky Iván belügyminiszter kö
zött felmerült ellentétedről és ezek kon
zekvenciájáról szólnak, önkényes kom
binációk. Csáky Károly gróf elutazása 
sincs összefüggésben semmiféle politikai

„Jankooich podgyászának diplomáciai 
lepecsételése miatt valakit felelősség 

terhel'1
A frankhamisításnak nemzet

közi vonatkozásban, legkritikusabb 
momentuma az a tény, hogy Jan- 
köriek Arisztid, mint kurír utazott 
Hollandiába és igy pod gyásza dip
lomáciai pecsétekkel volt ,ellátva.

A kérdésnek erről a részéről

KÚPÉRT REZSŐ 
képviselő, aki elsőnek hirdetteképviselő, aki elsőnek hirdette ez 
ügyben a nemzetgyűlés összehívá
sának szükségességét, a következő
ket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— Bármennyire bevett szokás le
gyen is az, hogy kuríroknak alka
lom- és ötletszerűen lehet jelentkező 
egyéneket alkalmazni,

E7.ÜSÍ ssorapt MAiUal ver««ny<IIJak I 
dm vál ztékbau Schlalfar -a<tatA’uay*r gyári árban VII, Ka Incjy o. 14. Tel 155-28.

ugyanis kctségte-

honvédelmi ml- 
Nádossy Imre 

nem történtek

hogy ezt a minden részletében poli
tikai pénzhaniisitási bűntényt a 

nemzetgyűlésen szellőztesse.
A közvéleményt közelről érdekli a^ 
hogy a kormány mit szándékozik tenni 
ebben az ügyben. Az
Ion, hogy

Csáky Károly gróf 
nlszter elutazása és 
szabadságoltatása 

egészen véletlenül.
Itt vannak olyan homályos részletek, 
amelyek iránt érdeklődnünk kel! és 
fogunk is érdeklődni.

— Nem véletlen az. hogy a frankha
misítás titka éppen karácsony előtt rob
bant ki. Hiszen

széltében-hosszáhan Járta az orszá
got a karácsonyra várható titokza

tos politikai változások híre.
Mindezekről f civilégositásokat 

i kérni a kormánytól, annál is 
I mert bizonyos ellenőrizhetetlen ___ ,
keringenek az ezerfrankosok kliséjének 
készít esi helyéről.

fogunk 
inkább, 

hírek

egész élet- 
arra, hogy

liatalmaa ered' 
most a frank

erővel kihasz-

Bethlen miniszterelnök 
energiát áldozott fel .. ,__
hogy a nemzetnek lerontott repu
tációját a külföldön helyreállítsa. 
Az e téren elért 
inényt veszélyezteti ____ _______
hamisítás bűnügye, amelyet a kül
földi lapok minden ' __
nálnak a magyar pozíció gyöngité- 
sere. Sokszor volt már Bethlen sú
lyos helyzetben, de úgy érzem, hogy

Bethlen miniszterelnöknek ma 
nehezebb a helyzete, mint bár

mikor ezidáig, 
éppen ezért ma mindenkinek, kor- 
mány pariinak és józan ellenzékinek 
Bethlen mögé kell állania, hogy 
nagy harcát győzelemmel vívhassa 
meg. Meggyőződésem, hogy az újév 
Bethlen politikájának kibontakozá
sát hozza meg.

aktualitással, A honvédelmi miniszter 
még nem vette ki szabadságát és így 
csak most indulhatott el feleségével 
arra az útra, amelyet még a nyáron 
terveztek.

Csáky gróf és felesége Konstantiná- 
polyba utaztak, ahonnan január köze
pén jönnek vissza.

— Ami azokat a híreket illeti, ame
lyek szerint a minisztertanács a frank
hamisítás ügyével is foglalkozott, ezek 
sem egyebek kitalálásnál.

A frankhamisitáa bűnügy, amelyet 
erélyesen nyomoz a rendőrség.

A minisztertanácsnak tehát ezzel a kér
déssel nem volt oka foglalkozni. Addig, 
amig a nyomozás eredményt nem pro
dukál, hiábavaló minden kombináció,

- - - - * -_ *

teljesen elképzelhetetlen, hogy 
a kuríroknak magánpodgyászát 
is diplomáciai pecsétekkel zár

ják le.
Csak hivatalos küldemény zárható 
le ilyen vám- és más vizsgálat alá 
nem tartozó csomagokban, a privát 
podgyászra ezeket a kivételes jogo
kat alkalmazni nem szabad, különö
sen akkor, ha nem hivatásos diplo
maták, hanem jelentkező egyének 
nyernek ilyen megbízatást.^ Már eb
ből a szempontból is kívánatos a 
nemzetgyűlés összehívása. Valakit 
ebben a tekintetben felelősség ter
hel. Kizártnak tartom, hogy a 
frankhamisítás ügye a nemzetgyű
lésen szóba ne kerüljön. 
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Titkos politikai szervezkedés 
folyik a közhivatalokban

Az utóbbi időben egyre többen te
szik szóvá, hogy

'í/.»/es állami hivatalokban, Iá
ként a M/V-nál titokzatos, bi
zalmas megbeszélések főtanuk, 

a melyek politikai szervezkedés je
leinek minősíthetők. A szervezkedes 
eszközeire jellemző, h»K>; ’»«’
aairannu lisilviKClók paiMxzkoi mik 
bmútrillmak: képviselőknek, állam
titkároknak és másoknak arról, 
limrv titkos kezek kapcsolódnak bele 
u- adminhztrdMba. Mintegy négy 
Int óta hivatali órák után megbe
szélésre maradnak együtt Igen kü
lönböző társadalmi osztályhoz, tar 
lozó tisztviselők. Néhol az osztály
vezető és az írnok, akik csodalatos-

A magyar fasiszták meg
tagadják Marsovszkyékat 

A Wenckhelm-palota rejtelmei
Két hot® már. hogy n láviródrótok 

világgá röpiteltók n hírt: Hágában e - 
rogtok három előkelő niugyar embert, 
okik állítólag huzallá* telbuzdulásukban 
hamis bankókat hoztak torgulomba. A 
húrom fogoly fasisztának vallja mugat 
ím ezzel a magyarországi fasizmus az 
érdeklődés központjába került.

Az első magyar fassiő
Negyedik éve már, hogy u Baross uc

cui Wenckhehu palotában megélénkült n 
magyar fnwúo. Friedrlch István. az el
lő nforradalom atyjánuk párthívei közül 
kerültek ki az olső fasiszták. A szervez
kedés gyorsan ment. Az egyetemi buj- 
társl szövetségek, az Ébredő Magyarok 
Égj esülcte, a keresztónyszoeialista és 
más jobboldali egyesületek képezték a 
fasslo Jrddorjét. A szervezkedés a titkos 
célnak megfelelő formában folyt. Magát 
a szervezkedést központilag irányították, 
a tagoknak azonban nem volt módjuk
ban megismerni mást, csak azt a két ta
got, akik felvételre ajánlották őt. A két 
ajánló tag viszont ugyancsak azokat is- 
xuvrto, nkik Őket, ajánlották, úgyhogy 
a, tagok előtt toljuséu titokban maradt, 
hogy tulajdonképpen ki áll e szervezke
dés mögött.

A* első vezelöségbeu Mészáros 
Gyula, »z angoral egyetem tanára, 
llornyánszky Zoltán, v. nemzetgyű
lési képviselő, Kágyl Aladár, Csury 
Jenő nyugalmazott miniszteri taná
csos, flavady Barnabás tanár, .Tér
kő vita Iván nyugalmazott minisz
teri tanácsos és Pók János foglaltak 

helyet.
A tagok nem ismerték « vezetőséget és 
még íiunál inkább ismeretlen volt előt
tük, hogy begy kik állnak a háttérben. 
Ezt < buk a teljesen benfeutí* emberek 
tudták, őket azonban eskü kötötte a tl- 
loklmlásru. Maga a tagfelvétel közép
korba Illő, hátborzongató külsőségek kö
zött történt. A felvételre jelentkező novi- 
eiust a két ajánlótag húrom hónapon át 
oldat la a fasizmus tulajdonképpeni cél
jairól. és 'módszeréről. Húrom hónap 
múlva azután olvltlék a Wonekhelm pa
lotába. a fassio székhazába. A lépcsőház
iam bokölötték a szemét fekete kendővel, 
u/.utúu elindultak velő egy zegzugos 
hosszú sötét folyoaún, moly a „lovagte
rem” fölé vezetőit, aliol már együtt ült a 
felvételi bizottság. Az uj tagot néhány 
lépésnyire előre kísérték, azután utasí
tották, hogy két vető múlva vegye lo 
K/eméröl n kötést és induljon előre Ezzel 
nzután nmgúra hagyták az újoncot, aki- 
nők hivatalosan „daru* volt a elme. Mi 
kor a durU levette a szeméről a kötési, a 
koromsötét folyosón találta magát. Bo
torkálva előre indult. A kővetkező pilla- 
untban kísérteties sóhajtás, nyögés, láno- 
csöfgetís hallatszott és egy forzforesz- 
kúló halálfej jelent meg előtte. Alig ha
ladt pár lépést* rcvolverlövés dfirrent el, 
i iajd egész halványan égő bengáli tűz 
gyulladt ki éa fellobbanó láng körül ti
tokzatos, félelmetes fekete csuklyás ala
kokat lehetett látni, akik a folyóst) fülű- 
hoz lapulva lesték, hogy a daru elhalad 
jón előttük. Minél közelebb ért a lovag
teremhez. annál súlyosabb megpróbált a- 
tásokon kellett átesnie, sőt végül

A fal mellett meglapuló csuklyásak 

képeu tegeződuek és igen bizalmas 
viszonyban vannak egymással, amit 
sem a hivatali fegyelem, sem a fe
hér asztul barátsága nem. magya
rázhat meg.

Valóságos bizalmi rendszer, fej
lődött ki,

egy eljövendő új. politikai irányzat 
kitermelése és előkészítése céljából. 
Múr-inár az a helyzet, hogy politi
kai okokból sok főt,isz(viselő nyíl
tan. mások előtt beszélni sem mer, 
mert fél a láthatatlan exponensek
től.

Ezeket a híreket, amelyeket a kor
mánypárt egyik vezető tagja nagy 
aggodalmak kifejezése mellett kö
zölt munkatársunkkal, — több tiszt
viselő is megerősítette előttünk.

ököllel estek neki és alaposan eldön
gették.

A toriurának azonban egyszer mégis 
csuk \ége szakadt. Ezzel kiállta a daru 
altnak a tűz próba jut, hogy a fasiszta esz- ■ 
miért szenvedni is tud, A folyosó a lo
vagterembe torkolt. Itt inár várt rá a 
felvételi bizottság. Fekete posztóval be
vont asztal. Körül ültek a bizottság tag
jai.

Fekete selyem csuklya fedte egész j 
termetüket, csupán a szemük lát- . 

szőtt ki a csuklya vágásából. ,

A darunak utána kellett mondani az 
esküt, mely kötelezte, hogy

a fasslo minden dolgát titokban 
tartja, a parancsnoknak vakon en
gedelmeskedik és ha áruló lenne — 
fejeződött be az. eskü — érje utol öt 
a fasiszta bosszú. Végül pedig ujjú
ból vért serkenteitek és ezzel kellett 

aláírni a fogadalmat.
A titokzatos „gyulaszék“
Az eskü letétele után a daru megkapta 

a „levente” elmet és most már közelebb
ről megismerhette a fasMót, mely telje
sen az olaszországi mintára volt meg
szervezve. Budapest területén lakásuk 
szerint tiz-tizenkét lovente alkotott egy 
körzetet.

Minden ilyen körzet élén egy vezető 
állt, akit azonban a leventék nem is
mertek és aki a kerületvezctötől ka
pott utasítás alapján mindig Írásban 
küldötte meg a parancsokat a leven

ték számára.
Az ilyeu kis körzetek parancsnoka a 

lüvészmester, a kcriileivez'tö pedig a 
törzsföhelyettes ciánét viselte. Törzsfő, 
alvezér, vezér, és fővezér — ebben a 
rangsorban következtek egymásután a 
fasiszták, de mindenki csak a közvetle
nül utána köx étkezőt ismerte.

A titokzatosan kiépített szervezet
nek bírósága is volt, az úgynevezett 
„Gyulaszék”, amelynek tagjatt ese

tenként sorsolták ki.
A rendőrség feloszlatja 

a faslsztatábort
A gyulaszék több ízben ítélkezett a 

tagok lelett, akl'k azonban sokszor elé
gedetlenek voltak az ítélet miatt. Egy 
konkrét eset kapcsán egy tag feljelentést 
tett a főkapitányságon és a rendőrség 
meglepetésszerűen rajtaütött a társasá
gon a feloszlatta a tábort. A detektívek 
egész kocsirakományra való titokzatos 
szorszámot,

riasztópisztolyt, kendőt, selyem csuk 
lyát és más holmikat hoztak el a

Welnckhelin-palotából,
ezzel azután megszűnt a fasiszta tábor 
működése. *

A magyar fasiszták ős 
Mussolini

Néhány hónap múlva a régi vezetőség 
nagy része Csáky Gábor gróf személyé, 
vei megszaporodva Magyar Fasiszták 
Tábora óim alatt egyesülési engodélyt 
kért a belügyminisztertől. A benyújtott 
alapszabályok szerint

a Fasiszták Tábora nem politizál, 
kizárólag csak gazdasági téren akar 
küzdeni az Integer Magyarországért.
A bolügyminiszter el Is fogadta az 

alapszabályokat azzal a kikötéssel, hogy 
az egyesület oiméboii nem szabad a fa
siszta” szót használni.' Erre azután 
„Szittyák Tábora” lett az egyesület elme,

A Szittyák Tábora teljesen magáévá 
teszi a fasizmus elveit.

Szervezeteit ugyan komolyabb alapon 
a titokzatos szórta irtások egy részének el
hagyásával, de a régi mód-szer szerint 
építi ki. A tábor jóváhagyott alapszabá
lyokkal működik, nem titkos társaság, a 
tagok azonban teljesen nyíltan beszélik, 
hogy

a Szittyák Táborának működésért 
bizonyos hatást, gyakorolnak a hát- 
térben működő erők és hogy a 
tóbor mögött olyan urak állnak, 
akik előkelő állásuk miatt neiu 
szerepelhetnek a nylvánosság előtt.
A fasiszták időnkint a Szcitovszky tér 

2. számú házban, a Mária Terézia téri 
Pedagógiai Szemináriumban, a Horán- 
szky ucca 20. számú házban és a cukor- 
uccal iskolaépületben tartanak táboro
zást, melyről a szervezetükre jellemző 
formában szöveg,ezett meghívó-rendelet
tel értesítik a tagokat:

■A Szittyák Tábora józsefvárosi 
csoportjának elnöksége, választ
mánya, szervező bizottsága (dátum), 
este 7 órakor Vili, kér., Scitovszky 
tér 2. szám alatt táborozást tart.

Okvetlenül jeleljél meg. Esetle
ges távolmaradásod igazolandó.

Ezen meghívó-rendelet leadandó. 
Tárgy:........................... ....

Bajtársi üdvözlettől: 
Csáky b. k.

A kiadásért gróf Csáky Gábor felel.
A táborozásra csak igazolvánnyal 1* 

hot belépni.
Politikai vouatkozásu működést. 3 

Szittyák Tábora üzeinmciJáthatóau u<m 
fejt ki. Azt som lehet megullapitani, 
hogy az olasz fasisztákkal tartanak-e 
fenn összeköttetést, annyi azonban bizo
nyos, hogy

egyes alkalmakkor üdvözlő távira
tot küldtek Mussolininak.

A fasiszták ás a frank- 
hamlsllók

Mikor az. első jelentős érkezett arról, 
hogy a Hágában és Amsterdamban el
fogott frankliam isitek fasisztáknak mon
dották magukat,

a Szittyák Táborának megbízottjai 
megjelentek a rendőrségen és kije
lentették, hogy Marsovszkyék nem 
tartoznak a hivatalosan elismert 

fasiszta szervezetbe.
A Szittyák Tábora szerint még egy il

legitim fasiszta pért is működik, azonkí
vül néhány fajvédő-képviselő is fasisztá
nak mondja magát.

Ság! Pál.

♦

Meinl-kávé
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Egy óriáskígyó 
kalandos utazása 

Szumátra szigetétől 
Budapestig

Wack Keresstély magyar szárma
zású. Szumatra szigeten élő gumi- 
ültetvényes, aki a távolban sem 
feledkezett meg hazájáról, értékes 
ajándékot akart küldeni a buda
pesti állatkertnek. A múlt ev au
gusztusában Szumatra szigeten 
bosszús küzdelem után elfogtak egy 
óriáskígyói. A kígyó szinte példát
lan volt a maga nemében. Het es ei 
méter hosszú, harmincöt centiméter 
vastag volt és fejét két szarv „díszí
tette'*. Wack megvásárolta az óriás
kígyót és megbízott egy szumatra1 
holland állatkcreskedőt, hogy szak
szerű módon szállítsa Budapestre 
az állatot. A költségek fejében 
nyomban át is adott 150 holland 
forintot.

IFoefc ezután rokonai latogutasara 
Magyarországra utazott- Budapestre 
érve bejelentette a fővárosnak, hogy 
a megérkező kígyót az állatkertnek 
ajándékozza. Az állatkert örömmel 
várta az értékes ajándékot es mikor 
öt hónap múlva, a múlt hét elején 
jelentették Triesztből, hogy a kígyó 
megérkezett, nyomban Triesztbe 
küldték Auer Károly állatkerti fő
felügyelőt Auer Károly Triesztbe 
érve átvette a ládába xcsomagolt 
kígyót és Budapestre hozta. Vasár
nap délelőtt nagy elővigyázat mel
lett át akarták venni az értékes es 
veszedelmes ajándékot. Kellő óva
tossággal felnyitották a ladat es

legnagyobb megdöbbenésre ha
talmas vértócsában, döglötten 

találták a kígyót-

Az állatkereskedő gondatlanul cso
magolta az értékes küldeményt,

négy hatalmas szeg állt ki a 
ládából, melyek halálra sebezték 

a kígyót.

Ezzel azonban még nem volt vége a 
meglepetéseknek. Wack Keresztély ; 
aki jelen volt a láda felnyitásánál, 
megállapította, hogy a kereskedő

kicserélte az állatot, 

a bét és fél méteres helyett csak 
egy öt méter hosszú kígyót küldött, 
melynek a szarvai is hiányoztak. 
Az állatkort vezetősége szomorúan 
vette tudomásul a kárt és a főváros 
elhatározta, hogy a holland követ
ség utján bűnvádi feljelentést, tesz 
a szúrnateái állatkereskedő ellen.

Szomorodott szívvel, fájdalomtól 
eltelve jelentjük, hogy kartárs ónk, 
a. hivatalnokok mintaképe, a 
munka egyik oszlóim, szeretetünk 
és r aga szkod áf-uuk nemes társa 

Grosz Miksáné 
szül. Schwartz Ilonka 

kora ifjúságii bon, szombat éjjel 
meghalt.

Hétfőn délután negyed 3 órakor 
temetjük a rákoskeresztúri i»r. 

temetőben.
Emlékét örökké megőrizzük!

A Világ kiadóhivatali tisztviselői.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflPbAN PflPbAN PftPüAN
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Klebelsberg gróf vasárnap délben 
hazaérKezett és délután 

kihallgatáson volt a kormányzónál 
Közös aKciót tervez Klebelsberg gróf és a szabadságolt 

Nádosy Imre?
Klebelsberg Kunó gróf kultusz

miniszter, karácsony előtt pár nap
pal elutazott a fővárosból. A kul
tuszminiszter vidéki tartózkodásá
ról beavatott körökben úgy nyilat
koztak, hogy a miniszter a nem
zetgyűlés szünetét pihenésre szánta 
és január közepén érkezik vissza a 
óvárosba. A miniszter vidéki tartóz
kodása azonban rövidebb volt, mint 
tervezte.

Klebelsberg Kuné gróf kultusz
miniszter vasárnap délben haza

érkezett •*
Miután megebédelt, a délutáni órák
ban a várba hajtatott, ahol

kihallgatáson jelent meg Horthy 
Miklós kormányzónál.

Poltikai körökben a kultuszminisz
ter váratlan hazaérkezését és kor
mányzói kihallgatását a politikai 
helyzetben beállott változásokkal 
hozzák összefüggésbe.

Klebelsberg Kunó gróf kultusz

Szünőfélben a vizáradás
Részletes jelentéseit az árvizKatasztrófáról

Az árvízkatasztrófa ügyében a külön
böző helyekről a vasárnapi napon beér
kezett jelentések jórészt megnyugtató 
híreket, közölnek. Megállapít ható az az 
örvendetes tény, hogy az úrvizve'szede- 
lem csökkenőben, illetőleg szünöben van.

Az árvízkatasztrófa, jelenlegi állásáról 
a következő tudósításaink számolnak he;

Békéscsaba, január 3.
Több mint egy heto egyébről som fo

lyik szó, mint az árvízről. Tegnapig 
még mindenki a legnagyobb félelem és 
irtózat haugján beszólt az árvizveszede- 
lemről, a katasztrófa rendkívüli mére
teiről -é$ az árvízveszély fokozódásáról, 
mára azonban, mint ez itten és az ide 
befutott jclontések szerint is megálla
pítható, megszűnt, vagy legalább is

szilnőben van az a nagy izgalom, 
amelyet a katasztrófa okozott. A kri
tikus napok elmúltak. Az áradás krí
zise bekövetkezett és most már túl 
vagyunk a legnagyobb veszélyen.

Tiszadobnál és Tiszadada mellett az 
óriási jég-torlaszokat, melyek valóságos 
hegyeket képeztek, a szél széttördelte és 
ez lehetővé tette a víz simább lefolyá
sát. Az Egerből kiszállt utászkatona- 
súg, melynek feladata volt a jégtorla
szok szétbontása, most a jégtorlasz meg
indulása után már visszatért Egerbe. A 
jégzajlás .az eddig beérkezett jelentések 
szerint nagyobb bajt nem okozott, mind
össze a dorozsmai telefonösszeköttetés
ben volt emiatt zavar.

Értesítés érkezőit arról is, hogy 
a Maros apadni kezdett és a közvet
len árvlzveszedelem a Maros vidé

kén is elmúlt.
A román területről érkező hírek sze
rint a legtöbb helyütt az árvizvoszode- 
Jem csökkenőben van, illetőleg teljesen 
elmúlt. A normális forgalom lebonyolí
tásának megkezdése azonban még hete
ket fog igénybevenni.

A magyar területen most már mind 
több és több helyen indul meg a vasúti 
összeköttetés; főképpen uzokon a. szárny
vonalakon, ahol az árvíz első napjaiban 
voltak kénytelenek a közlekedést be
szüntetni.

Az árvizsujtotta falvakkal a postai 
csomagforgalom is helyreállt.

Ma máj kézbesítették és továbbították 
csaknem valamennyi községben a levél- 
és csomagpostát. Minden jel arra mu
tat, hogy néhány nap múlva az árvíz
veszély teljesen megszűnik s nagy áldo
zatokkal és kitartással lassan, több hé
tig tartó gondos és körültekintő munka 
után helyreáll a normális forgalom és a 
lakosság biztonságban érezheti magát. 

miniszter, jobboldali orientációjával 
magyarázzák Nádosy Imre szabad
ságolását is.

Politikai körökben úgy tudják, 
hogy Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter vidéki útját megelő
zően

beható tárgyalásokat folytatott 
Nádosy Imre országos főkapi
tánnyal közös politikai akció 

lebonyolításáról.
Arról, hogy ez az akció milyen kon
krét célt tűzött ki maga elé, nincse
nek pozitív értesülések, kormány- 
pajti liberális képviselők azonban 
bizonyosra veszik, hogy

Klebelsberg. és Nádosy közös 
akciója a középutas politika 
megbuktatására, tehát Bethlen 
pozíciójának megfend itésére 

irányul.
Éppen ezért erős mozgalom Indult 
meg a kormánypártban a helyzet 
tisztázására.

Szeged, január 3.
Vasárnap a déli órákban a Tisza és 

mellékfolyóinak minden számottevő vi
dékéről Szegedre befutott jelotések ar
ról számolnak be, hogy

a Tisza és a Körösök árvizében lé
nyeges változás nincsen.

A helyzet jelen pillanatban ez:
A Tisza Tokajig apadó Jellegű, 
csak Tiszafüredtől lefelé nem indult 

meg még az apadás.
A mellékfolyók, a Szamos, a Bodrog a 
Körösök mind .

apadóban vannak,
azonban Kunszcntmártonnál a Hármas- 
Körösnél a Tisza kissé emelkedő vize 
némi vizduzzadást. okoz. Mindozek ösz- 
szcvctéséből az állapítható meg, hogy 
helyenként ugyan számolni kell még jc- 
lentékteíonobb árvizekkel, azonban 

az árvízveszély .jórészt megszűntnek 
tekinthető.

Utánajártunk egyben annak is, Uogyf 
mi a helyzet a Duna áradásával kapcsa, 
latban. Több helyen történt érdeklődé- 
síinkre kapott hivatalos én magúuváJá
szok a leghatározottabban kijolentik 
azt, hogy

a Duna mentén árvízveszélytől tar
tani nem kell.

A Duna felső folyásán Komáromig az 
apadás általános.

Csupán Komáromtól lefelé árad a 
Duna.

A vasárnap reggoli jelentékenyebb ára
dás is mindössze 1 centiméterrel emeli 
a budapesti kulminációt, úgyhogy hét
főn reggel a Duna vízállása ötszáz cen
timéter magasságban lesz,

ami a normális, maximális magassá
got meg nem haladja.

Ilyen körülmények között a mostani 
megállapítások szerint kizárt az, hogy 
a Duna árvízzel fenyegethetné a fővá
rost.

Albrecht királyi herceg a mai nap fo
lyamán megjelenít Horthy Miklós kor
mányzónál és szülői nevében ötvenmillió 
koronát adott át az árvízkárosultak se
gélyezésére.

Briliánsokat,
Íz őr' inéi ^rőgőbbat vmzi SZékaly Emil 
Király ucca SS. sz* Teréz*templommá szemben
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Földalatti koncert 
a Garay téren 

Budapest majdnem Sodorna 
sorsúra jutott

Vasárnap ette tiz óra körül infcruúlis vej, vasárnap délután 
üvöltés verte lül a Garay tér nyuga
lomba borult kofa álruii. Az iniernális 
üvöltés szóról-szóra értendő, mert a han
gok egyenesen a föld gyomrából törtek 
elő, ég feló borzasztván a kősói járókelők 
hajszálait. Mintha maga a pokol szólalt ' 
volna meg a bűnös város alatt: ének- j 
foszlányok dübörgő és hosszúra nyújtott I 
káromkodó-ok, szitkok, állati röhögés 
törtek elő a ráccsal lezárt c atornanyilá 
sokon. Az emberek megkettőzött léptek
kel rohantak el onnét 8 az emoleti abla
kokból borzas és elborzadt, sápadt arcok 
meredtok a tér pisla fényeibe. Sommi 
kéttfég. Szodoma és Gomorra sorsa érte 
utói Budapestet. A környékbeli kofák 
bűneikre gondoltak és sápadt ajakkal l’o- ; 
gadták meg, hogy sóim többé nem eme
lik oktalanul a krumpli érát. Csak most 
az egyszer könyörülj meg rajtunk. 
Urunk.

Az általános ijedelemében csak a posz- 
toló rendőr nem vesztette el a fejét.’ 
Odament a csatorna rácshoz és leszólt' 
Btontorl hangon:

— Kik vannak ott, hé!?
— Mink! — válaszolt rá egy siri üvöl

tés.
— • Ki az, hogy min/! — kérdezte dü- 

bőrén >i rendőr, de Lu •iter elszabadult 
rémei nem adtak rá értelmes feleletet. 
Ellenben a földalatti koncert tovább ■ 
folytatódott, lmr. ány szitkokkal és vi
dám nótázásnl otegy.

Annyit mc”- lehetőit állapítani, hogyha i 
tényleg c’.«znbadult a pokol, akkor <“ a , 
pokol magyar alosztálya volt. Nem lehe
tetlen, hogy n frankhamisitókért jöttek.

— Gyiijjenck ki! — ordított le n , 
rendőr.

— Egy frászt — mondták alulról.
A rendőr nem sokat teketóriázott. Sza

ladt az őrszobára és telefonált a men
tőknek és a tűzoltóságnak. Azután visz- I 
tszasictett és társaival megszállta a ki- Reifftiiritinn 
járatok Két perc sem tolt bolo és a Kun 
uccu felől kísértet lesen lobogó fáklyák- 
tol Mlrobmrolt '•’y I íukúaún egy
majd hátborzongató szirénázással meg- ...
jelent a mentők hatalmas autója is. A 
rendőrök hamarosan kordont vontak a 
nyilas körül <’•« néhány UtenklFórl.í tűz
oltó létrán leereszkedett a pokol torná
cába.

Néhány percnyi zavaros lárma vlán . ------ --
Ismét felbukkant az első tűzoltó, nyoma- kát, rctiküljéből több százezer koro- 
ban tizenkét sáros, csöpögő#, marcona ’ kilopott és megszökött. A reild- 
munkúskirézésü emberről. Kiderült, ’ ............. —*----- "
hogy csatorna!i.-zdogntók voltak, akik , 
rendes munkájuk elvégzésére leszálltak i 
a föld alá s hogy ko$crvvs mostevságii- .. 
két. elvLclliotőbbó tegyék, részben, hogy az 1925. évre 12W) korona 
a földalatti Budapest bűzeit jobban tűr-1 fizetését határozta cl. 
Jék. előbb alánosán bepálinkáztak.

A rendőr röürla ők 'f. és ciciéit meg
kenni u följelentést éjjeli cscudháborifós 
cinión. A tűzoltók is a Kun ucca 
irányították n táncoló paripákat, 
tizenkét csntoimnnmnkások podH u 
busán leszálltak a mélvbe de keservük 
Mik néhány percig tart halott, mert egy
szerre megint fölbangzolt a föld gyom
rából a stilszevü nóta, hogy:

Sáros az uccdtok,
Rosaeb járjon hozzátok a sötétbe...

Kálmán Jenő.

Korányi Frigyes báró párizsi 
követ vasárnap váratlanul 

Budapestre érkezett
Hétfőn tárgyal a

Korányi Frigyes báró párizsi kö-

váratlanul Budapestre érkezett. 
Korányi váratlan hazatérése politi
kai körökben nagy meglepetést kel
lett. Korányi visszatérését

kapcsolatba hozzák a frankha
misítás ügyével.

Érdeklődtünk a hazaérkező követ
nél visszatérésének okai iránt. Ko
rányi báró azonban minden híradás 
elöl' elzárkózott, arra hivatkozván, 
hogy öt semmiféle kül- vagy belpo
litikai ok nem késztette Budapestre 
való visszatérésre,

kizárólag magánügyben érke
zett a fővárosba.

Illetékes helyen is érdeklődtünk a 
párizsi magyar követ hazaérkezésé
nek okai elől. Itt is azt a választ

miniszterelnökkel
kaptuk, hogy Korányi Frigyes báró 
kizárólag családi okból érkezett Bu
dapestre. Anyja ugyanis súlyos be
teg és ezért a család táviratilag 
hívta haza a követet.

Ezzel a híradással szemben 
sültünk arról, hogy Korányi 
gyes báró hétfőn délelőtt

sürgős kihallgatáson jelenik 
meg a miniszterelnök előtt,

ahol nagy fontosságú külpolitikai 
kérdések kerülnek tárgyalásra.

Korányi Frigyes bárót egyéb- 
ként vasárnap este felkereste a Du
na palotában lévő lakásán Kánya 
Kálmán meghatalmazott miniszter, 
a külügyminisztérium vezetője és 
a késő éjszakai órákig tanácskoztak. 
Tanácskozásukról nem szivárgott ki 
semmi hir.

— Palágyi LMos >rói jubileuma. 
Vasárnap délelőtt a Lipótvárosi 
Kaszinó dísztermében ünnepeltek 
Palágyi Lajos költőt, írói jubileuma 
alkalmából., Az ünnepi beszédek kö
zül kiemelkedett Vázsonyi Vilmos 
és Hevesi Simon dr. főrabbi be
széde, akik rámutattak Palúgyinak 
irodalmi és emberi jelentőségére.

— A párizsi körvasút katasztrófája. 
Párizsból jeleníik: Tegnap este a párizsi 
korvináit egyik állomásán két lokomotív 
isszeülközött, majd az egyik személyvo
nat a 1 okomotivokra futott. Az utasok 
közül tizenkilencen szón védtek sérülése
ket, ezek közül kettőnek u sebesülése sú
lyos.

— Ópiummámorban kirabolták. 
- Mária bejelentette a
rendőrségen, hogy szombaton este 
Pétcrffy Sándor ucca 41. szám alatti 
lukÚBÚn ílatalomber megláto
gatta, akinek a nevét nem tudja es 
megkínálta egy ópiumos cigarettá
val. Amikor a cigarettát elszívta, az 

(ópiumtól elszcdült és ez idő alatt az 
| ismeretlen fiatalember összeszedte a 
szobában található értékes tárgya-

őrség megindította a nyomozást a 
rablás ügyében.

— A llcrme. Bank és VéUöür.let Rt. 
opztalék ki-

— Natzler Lipót meghalt. Bécsi 
tudósítónk telefonjelentése szerint 
Natzler Lipót, az ismert kitűnő szí
nész, aki évtizedek óta gazdag sike
reket aratott a német színpadon, 
vasárnap, 65 éves korában várat
lanul elhunyt. A gyászosét Bécs 
művészi köreiben általános részve
tet keltett.

— Aggasztó az olasz anyakirályné Ál
lapota. fíöwtá&ól táviratozzak: Az
olasz anyakirályné egészségi állapotában 
váratlanul bekövetkezett rosszabbodás a 
legnagyobb aggodalomra ad okot.

— Halálos srapncllrobbanás egy el
hagyott görzi lak (anyában. Rómából 
jelentik: Görzi jelentés szerint Szilvesz
ter éjszakáján két fiú behatolt a Monté- 
Cal varián lévő és a háború óta elhagyott 
kaszárnyába, nme’yben nyilvánvalóan 
évek óla ott heverő nehéz tüzérségi löve
déket találtak. El akarták vinni a löve
déket, amely azonban felrobbant és az 
egyik fiút valósággal széjjclszaggatta, 
úgyhogy testéből csak egyes husdarabo- 
kát tudtak megtalálni. Társát haldokolva 
vitték a kórházba.

— Tűz, a lipótmezei elmegyógy
intézetben. Vasárnap délelőtt a 
Lipótmezei elmegyógyintézetben a 
husfüstölde oldalfalai tulhevítés kö
vetkeztében kigyulladt. Az intézeti 
betegek között nagy pánik- ütött ki, 
de a helyszínre kivonult I. és II. 
kerületi tűzoltóság csakhamar elol
totta. a tüzet. Több métermázsa bús 
elégett. A kár jelentéktelen.

— László Lászlót elütötte egy 
autó. A nemrégiben lezajlott spiri- 
tlzta botrányairól közismert, László 
László, 29 óves fiatalembert, vasár
nap délelőtt a Vámház körút 2. szá
mú húz előtt Szemző István földbir
tokos Bp. 22—509. számú automo
bilja, melyet Szilák Imre sofför ve
zetett, elgázolta. Lászlót a mentők 
súlyos sérüléseivel a Kóku'sba szál
lították.

— 400 kommunistát tartóztattak le 
Athénben. Londonból táviratozzak: 
Athénből érkező lapjelentések szerint az 
ottani rendőrség négyszáz kommunistát 
tartóztatott le, akiket az Égei-tcpger szi
getein fognak elhelyezni.

— Halálozás. Gross Miksáné, szül. 
Schwartz Ilonka, a Világ kiadóhivatalá
nak tisztviselőnője, hosszai szenvedés után 
f. hó 2-án, szombat éjjel meghalt. Teme
tése f. hó 4-én negyed három órakor lesz 
a rákoskeresztúri izr. temetőből.

— Kettős öngyilkosság a Szent László 
kórházban. A Gyűli ut 5—7. szám alatt 
lévő Szent László kórház 26. számú na- 
villonjában vasárnap reggel holtan talál
ták Bergcr József 20 éves kórházi ápolót 
és Schappliauser Lőrinené főápolónöt. A 
rendőrbizoftság megállapította hogy az 
öngyilkosok Veronáit vettek be, majd 
kinyitották a gázcsapot. Tiz levelet hagy
tak hátra, közöttük egyet a rendőrség
nek, amelyben bejelentik, hogy közösen 
mennek a halálba, mert nem lehettek 
egymásé és kérik, hogy közös sirba te
messék el őket boncolás nélkül.

— Kabáttolvajlás. Braun Vilmos rész
vénytársasági igazgató télikabátját a 
Szentkirály ucca 2. szám alatt lévő iro
dából ismeretlen tettesek ellopták. A 
rendőrség megindította a nyomozást.

— Nem fenyegeti árvíz Franciaorszá
got és Belgiumot. Párizsból érkező je
lentés szerint Franciaországban és Bei- 
g hunban a napok óta tartó áradás, mely 
már több vidéket veszéllyel fenyegetett, 
csökkenőben van. A veszélyeztetett terü
letekre a lakosság visszakö’tözött.

— öngyilkosság. Rumpler Lászlónó 
’ 26 éves asszony a Rudolf rakpartról a
Dunába ugrott. A közeibe tartózkodó ha
jósok az öngyilkos jelöltet kimentették. — 
belikat Imre 28 éves tisztviselő a Váci 
ucca 54. szám alatt lévő lakásán veronál- 
lal mogmórgezte magát. — Horváth 
Sándornó 32 éves háztartásbeli asszony 
Szabolcs ucca 11/B szám alatti lakásán 
ismeretlen méreggel meg-nérgezte magát. 
Valamennyinket a Rókusbán ápolják-

— Az Anker Általános Biztosító Rt. 
1924. évi jelentése az intézet nagymérvű 
fejlődéséről számol be. Az elemi díjbevé
tel 101 milliárd s a biztosítéki alap 439 
milliárd kor. Az Anker részvénytöbbsé
gét a Schweizerische Rückversicherungs- 
Gosollschaft váltotta magához. A társa
ság uj elnöke Dr. Escher W., a Schweize
rische Creditanstalt elnöke lett.

— Kcrékpártolvajlás. Dejmaim Sán
dor 21 éves nyomdásznak a Madách ucca 
24. számú ház előtt ismeretlen tettes el
lopta kerékpárját. A rendőrség keresi a 
toljvajt.

— Tudományos kongresszus a mű
egyetemen. Vasárnap délelőtt tar
totta alakuló ülését a József-mű
egyetem aulájában a Természet, 
Orvos. Technikai és Mezőgazdasági 
Tudományok Országos Kongresz- 
szusa. amelyen megjelent Horthy 
Miklós kormányzó, József főherceg 
és fia, József Ferenc királyi herceg, 
Bethlen István gróf miniszterelnök, 
Búd János, Mnyer János, Klebels- 
berfj Kunó gróf, láss József, IValko 
Lajos miniszterek. Ripka Ferenc 
főpolgármester, SipÖc: Jenő pol
gármester és még több előkelőség. 
Horthy Miklós kormányzó ünnepi 
beszéddel nyitotta meg a kongresz- 
sztiHÍ. utána Klebolsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter, dr. Richter Wer- 
ner egyetemi tanár, porosz közok
tatásügyi államtitkár, Tanul Ká , 
rolv egyetemi tanár, dr. Taufer Vii- 
mos egyetemi magántanár é« lovagi 
Kerpel egyetemi ny. tanát tartot
tak eladást. ,

doboz sarkában
Kilogammonknikb.8000 Kr értékben
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vasárnap délután Bu
dapestre érkezett — 
azonban egyedül. Nem 
jött vele Reinhardt, 
akivel együtt fogja a 
Riviéra, próbáit ve

tetni. Reinhardtnak halaszthatatlan 
dolga, akadt Berlinben és ezért csak 
kedden, érkezik, meg Pestre. Molnár 
Ferenc kedden este nagy férfiestély- 
tyel ünnepli a kiváló német rendező 
érkezését. A férficstély szigorúan 
k’rficstély marad — amelyre Molnár 
Ferenc barátain kívül, csak a sajtó 
^képviselői. a napilapok kritikusai 
hivatalosak. Molnár Ferenc kijelen
tette. hogy darabját csak janiid?, 
bégén engedi bemutatni, alapos 
‘bróbák cs elő készítés után,

AZ OTTHON KÖRBEN 
vasárnap délután a ren
des alsóipartijukat, ját
szották; Salamon Béla, 
Komái. festőművész cs 
Rátka.i, de nem Márton, 
hanem Károly, az l-'li 
Kurír és u Hétfői Napló

(politikai rovatvezetője. Korpáit, igen 
szűkmarkú urnák ismerik a Körben és 
fzért Salamon Béla és Ildikói íLszebc- 
bzéltek, hogy .egymást nem, d” Korpái 
Jnindcn partiját megkoutrázzák. Korijai 
egyldeig nem vette észre az ellene irá
nyuló manővert, de mikor már tekinté
lyes összeget veszített, felugrott heh érői 
és igy kiáltott Salamon felt';

— Önökkel többet vem játszom, — min
den pénzemét. elveszítettem. .

Salamon mosolyogva válaszolt vala
mit, mire Kornál felkapta a. kártiiacM- 
totói es Salamon hoz vágta. 'Miudouki 
meghökkent, gibieek arca el fehéredéit 
.és egy pillanat, olt termett az Otthon 
kör játék v<ezetőjo is, hogy az esetleges 
botrányt inégukadúlyozza. Salamon 
fez,ónban lehajolt és. nagy flegmával 
tzedte össze u liozzáhajitott kürti ókat, 
*<ajd nyugodtan így felelt Kofnaiptik: 
j—- Látja Kornál, dowtnóf nem játézáj 
vek magával.

Qilbert STRiller 
oégigpendlizte oosárnap délután 

a pesti színházakat

RRÚDY ISTVÁN, aki 
h eddig a Fővárosi Opc- 

’ re ttesz i nh űz iga zga-tó- 
'\i helyettese és főrendé- 

tájéként szerepelt, bi- 
T rony tálán, időre e:a- 

'' badságöt kapott. Tő- 
vozőAa. után, szobáját átalakították, 
pj bútorokat raktak bele, u i képeket 
szegeztek tálaira, uj tábla került az 
ajtóra- is, A táblán ezúttal ez áll: 

vRoboz Imre vezérigazgató."

FÉLHIVATALOSAN ÉR
DÉ KÉS Hymcn-hirt per- 
traklálnak a színházi 
világban. A kritikus, tiki- 
vek ekö, vagy, lobogó 
szerelme egy színészim 
vall, és oki. csalódván 
vagy szerelmében, ■meg-

cskiidölf, hogy soha ételében szindszuu 
felé sem néz, most visszatért első szerel- 
liléhez: a. színésznőhöz, .1 színésznő, oki 
egy nayy színház starja, szívesem fo
gadta. a kritikus visszatérését és amint 
beszélik, a. szerelem újra a régi. Annyira 
hogy házasságról is suttognak. 

O^’ W”1’> színházak r 

FérfipIIlanfió 
A föszerephens Adolphe fonjon

EoeukívlH

A bűn 
álarcában

B.tty Cömpson Izgalmas tilmujdonziga
2 tzeiuiclós Rtdlns-Paramonnt attrakció

®élelőt( érkezeit
Vasárnap délelőtt érkezett Pestre a 

már nálunk jól ismert amerikai színházi 
tröszt vezére, üilbert Miller, feleségével 
és leányával; Az illusztris vendégek a 
DuuapHlota első emeletén béreltek há- 
romszóbás lakosztályt, de podgyászukat 
ki sem csomagolták, mert még vasárnap 
éjszaka elhagyták a fővárost.•

Az amerikai vendég valóban amerikai 
gyorsasággal fél nap alatt végezte el a 
dolgát: learatta Budapest magyar szín
padi terméeót Vasárnap délután Ince 
Sándor társaságával autóba ült

sorra látogatta azokat a színháza* 
kát, amelyekben magyar szerzők 

darabjait játszották.
Először a Renaissance Színházban « 
Marika első felvonását nézte végig. 
Utána a Magyar Színház igazgatósági 
páholyából nézte végig az Engem szeress 
előadását. A Kiteken raeguzsonnázott és 
közben megállapodott n. Marika és nz 
Engem wzeress szerzőivé! darabjaiknak 
amerikai előadására vonatkozólag.

Estéjét a Nemzeti Színházban töltötte. 
Itt Zilaehy Lajos: Zpnebohócok című 
commedia d'el arteja ment. Később tár
gyalt Marton. Miksával és.

Molnár Ferenccel is. akikkel a 
Riviéra amerikai előadásainak le-

és este elutazóit
he tőségét beszélte meg.

Gilberl, Miller a következőket mondotta 
budapesti impresszióiról, munkatársunk
nak:

—• Becsből jöttem — és Igen meglepett 
engem az, hogy

mennyire javultak ott « színház! 
s iszony ok.

— Sajnos, el kell utaznom az éjjel és 
igen sajnálom, hogy nem nézhettem 
meg Hevesi Sándor; Elzcvirjét.

amire még Pécsben felhívták a figyelme
met. Igen tetszett a Marika, Gaál Fran
ciska művésznőt már ismertem.

— ,.Az engem szeressenek Amerikában 
óriási sikere lesz. Igen t-njnálom, hogy 
Titkos Honát nem lálimtom amerikai 
színpadon. Fölényes, univerzális tehet
ségű színésznő. A ,.Zencboliócok-“on Igen 
jó) mulattam. Azt hiszem, hegy ezt a 
darabot a küllőidnek írták. Jó expoil- 
darab. Moudauom sem kell, hogy mimi 
három darabra opciót szereztem és lehe
tőleg még ebben a szezonban bemutatom 
Amerikában.

- Márciusban visszajövök Budapestre 
és megnézem n további magyar termést. 
Remélem, jó termés lesz.

S. Z.

A LEGKÖZELEBB* 
színházi esemenyek 
A Mugyar Színházban 
Fodor László víg-játékát: 
„Dr. Szabó Jucit'* pró- 
hálják, de erősen készül* 
nek a „Pcer Gynt" feb 
újítására, amiben a;

visszatérő Törzs Jenő és Zahlcr Magda 
jniut Anitra fog debütálni. Ezután Bős4 
quet Afa.t.teqi'mc* cjinü operettjét fog
ják bemutatni, és ezzel azt remélik, hogy, 
ki is húzzák a szezont. A Belvárosi Szín* 
házban viszont az Auiie: „X. Y. ur éi 
neje." chnii vigjátékn után gróf Tlánffy 
Miklós (Kisbán): „Maskara'* című víg
játékénak bemututúsát tervezik. Nem
csak u Magyar Színház, a Városi Szín
ház jg készül a i'cer Gyutct bemutatni^ 
még pedig Kiss Ferenccel a főszerepben. 
Ezután a Bo& herceg reprizo következik. 
Bajor Gizivel a főszerepben, akinek ez 
lesz az el<ső oper.oltprhuadonuai döbüje.

TARJÁN VTLI innét csoda-műsorral 
ajándékozta meg orfeumának közönsé
gét. Csupa attrakció, csupa művészet, 
a moly lenyűgözi és bámulatbaejti a né
zőiket. A közönség biztos válasza: zsú
folt házak egész hónapon át.

EJTliért szerződtette tizenötmillióért 
sziloeszterre a Űigszinház a 9eréz- 
köruti Színpadot és miért maradt 
el az „Gngern szeress' szilveszter 

éjjeli előadása
A VijszíuEás már hetekkel ez

előtt 1-ommünlkértctte, nagy szil- 
tesztért kabaréját, amelyen kitűnő 
egyiltteséusk teljes fel-onub’sát. he 
lyezte kilátásba. A Vigsziuháztény- 
IcS annak rendje és módja, szerint 
beszerezte, az égyfelvonásosokai, ki
írták a próbákat, amelyekbe azon
ban az ig-azzatósáz legnagyobb 
meglepetésére

a szilveszteri kabiné leeixlo 
együttesének összesen csak két 

tagja jelent meg.
Hárul Ödön rendező és Hajnal Gá
bor. A Vígszínház többi tagja távol 
'maradt u próbáról, és levélben kö
zöltek áz igazgatósággal, hogy

a felkínált fertéptt dijat csekély 
nek tartják cs igy a kabarén 

nem vesznek részt.
Mái' hsak néhány nap választotta 

el a színházat Szilvesztertől és az 
igazgatóságnak még fogalma sem 
volt arról, hogy milyen kabaréi ad
nak a- ki>zöns«guek._ A jegyek már. 
elfogytak, de kabaré még nem volt. 
Ekkor Koboz igazgató sürgős tár
gyalást kezdett Salamon Bélával, a 
Terézköjmtl 'ftáinhtiz Igagntójával 
és

tizenöt millió koronáért: lőszer, 
ződtette a terézköruti színházat 

szilveszter éjjelére.

így történt, hogy » Tcrézkörutl

Renaissance színház
Szerdán 

a MARIKA 
50-lk előadása 

(Oiil Franciska. Somlsy)

színház most ntáv Fedák Sárival és 
Gaül Francival kibővítve, óriási &i- 
kert itatott -*• a. Vigszinházbiin.

Az sem érdektelen, hogy miért 
maradt el a Magyar Színházban az 
„Engem szeress'* szilveszter éj jeli 
előadása. Hetek óta közölték a napi 
lapok színházi kommünikéi, hogy 
az. „Engem szeress** szilveszteri elő
adásán külön attrakciók lesznek, a 
közönség a színpadon fog táncolni, 
a közönség vacsorázni fog. Szilvesz
ter éjjelén azonban még sem került 
előadásra az „Engem szeress'* és pe
dig azért, mert a cigánybanda, 
ániely tudvalévőén Földi Mihály ki- 
1iinő vigjátékának egyik lcgna- 
gy.ob erőssége, egyszerűen

lemondta az előadást

é.5 szilveszter éjjelén nem volt haj
landó a Magyar Színházban fellép
ni. A köriül káyéházban azonban 
annál inkább. Még is csak furcsa, 
hogy egy cigánybanda döntse elegy 
„kitűnő** magyar vígjáték sorsát.

* A Vígszínház jövő hetet is a legfris
sebb Fzcnsációs siker, a

Hat szerep keres egy szerzőt 
tlouiinálju. A csütörtöki estót kivéve, 
amikor nz Úriembereket adják, níluőon 
este a Hat. szerep keres egy szerzőt korül 
sziure. Xaniirijop délután az Arcok és 
átuicok szerepel a műsoron. Vizkereszt 
napján délután gyermek előadóéul rend
kívül mérsékelt hely árakkal: A kedélyes 
lovasrendör.

• Minden este: Terczína Fedák Sári*, 
val. A Fővárosi Opcrettszliriiáz világ-' 
bírii operettje, a Terezina. csté.rőLestcro 
kerül szilire J edák Sárival a címszerep- 
ben. Honth.v Hanna, Halmay, Jolnay, 
l jváry és Zátony a főszereplők,

• Néiueth Juliska sanzőnestjo iránt, 
aniei.y j’auuár 19-én 1<a Zeneakadémia 
nagytermében, rendkívül nagy érdeklő
dés nyilvánul meg. Az irodalmi mivón 
álló san?ónest; bevezető előadását Szép 
Ernő tavija. Jeg;-»‘k kaphatók Fodornál, 
Váci ucca 1 és a Zeneakadémiában.

• l’.l szereplő a Romáin Holland dg. 
rabban. A Szerolcm, és Halál játékának 
le.'mlóbbi előadásán uj szereplő mutatko-

I' zott bo a közönségnek. Valiét .szerepét, 
amit eddig Táray Ferenc játszott, egy 
Hajdú László dr. nevű fiatal színész vet-' 

. le ál. Intelligens játékával szép sikevt' 
aratott. Ikijön dr. két évvel ezojöl.t a' 
Magyar Színházban tűnt fel, amikor egy . 
alkalommal bo kellett ugrania SonüaM 
szerepébe a Vörös '.nalomban és l'elud3> 
át dicsérctrvméltó tehetséggel oldot'a

• A portiéi néma, a Városi Szbiháa 
nagy sik< rt ígérő operabemutatóju. pén-' 
leken januá)* 8-án. Auhor gyönyörű zcué- 
jü operája kiemelkedő eseménye le.vz az 
idei zeneéletnek. A bemutatóelőadás je
gyeit ma, hétfőtől kezdve árusítják e 
Városi tízinhúz pénztárai és a jegyire-, 
dák.

I Szeretem a szenlétnéit
Rendezla: MOSJOUKIN

Főszereplő: NATHAT.IE LISSENKO 
JEAN HUGELO (Star attrakció)

A nagy érzés
8 felvonás a

Kamarában

Városi Színház

Belvárosi Színház
Szombaton alözzSr

X. Y. és neje 
(Picii Blnnira9 aellArt M«f> 

Ttray) 

MINDEN ESTE
péntek kivételével

Lábass Judvai

Ártatlan 
öxvegy 
Csupa jókedv, csupa slágci?

Pénteken eite 
Aub«r gyBnySrM operija 

M portlci 
néma



HÉTFŐI NAPLÓ Badarest, héttő, január í.

X. Y. és neje
A Belvárosi Színház szombati 

premierje

Danis Amiéi ,»M. &Mme Un Tar* dmü 
vig játéka as Idei páriád szozónnak két
ségtelenül legnagyobb irodalmi és külö
nbé módon — egyben legnagyobb közön- 
ség-eikere. Négy hónap óta szakadatlanul 
telt házak mellett játsszák ma is Párizs
ban, .

írója, akinek eddig csak az irpdalmi 
körök kivétőles megbecsülésében volt ré- 
aie, ezzel a darabjával, melyet X. Y. és 
ueje címmel szombaton mdtat be a Bel
városi Színház, egy csapással a boulevár- 
dok legnagyobb népszerűségéhez érkezett 
el. Ezt a nobilis színpadi alkotást az 
rjgyondicsérfí jelzők ízléstelen tömege he
lyett a két legtekintélyesebb francia 
kritikusnak — Brlssón-nak és Antoine- 
nak (a nagy szinpadreformátoroknak) —- 
méltatásával mutatjuk be a magyar kö
zönségnek:

„Tulajdonképpen nem nj történet ée 
Amiéi mégis a legértékesebb legszebb és 
legel ragadóbb darabot irta meg belőle, 
melynek évqk óta tapsolhattunk Párizs- ; 
bán ... A francia színpad tiszta tradíciói, , 
a legpuritánabb és legmagasabbrendü , 

. irodalom ... Amiéi egyszerre a inai , 
színpad legelső sorában is kivételes hely
zetbe került.. .*

(Antoine ,,L’information“.)
,Amiéi egészen magasrendíi alkotással 

ajándékozta meg a francia irodalmai. 
MagasTondü a kompozíciója, imponáló az 
egyszerűsége... Milyen egyszerű és mi 
lyen ejragadó...

(Brisson ..Le Tempa*'.)
A Belvárosi Színház előadásának fő- 

ezoreplői: Coliért Lajos, Pécsi Blanka, 
FBldényi László és Vidor Feri.

Meg akarják tiltani a kávéházaknak 
a meleg ételek felszolgálását

Király Színház |

Minden
este a

A fővárosi kávéházakban ~ 
az európai nagyvárosok mintájára 
—- ma már mindenütt bevezették a 
meleg vacsora rendszert, sőt sok 
kávéházban ebédek felszolgálásá/ra 
is berendezkedtek. A közönség szí
vesen fogadta ezt az újítást, már 
csak azért is, mert a kávéházak ol
csó, ízletes és bőséges menüket szol
gáltak fel a vendégeknek, eltérően 
a vendéglőktől, ahol alig ismerik a 
menü-rendszert s a husadagok árát 
még ma is oly magasra, az adagot 
magát pedig oly kicsire szab
ják, hogy

egyszerű polgár csak főnyere
ménnyel a zsebében ülhet le a 

vendéglő asztalához.
Ezzel szemben a kávéházak terített 
asztalai délben, este zsúfoltak, s egy 
zenéskávéház ételforgalma többszö
rösét teszi ki bármely középosztá- 
lyu vendéglő forgalmának. A ven
déglősök természetesen rossz szem
mel nézték, mint hódítják el a ká
véházak törzsközönségüket, s ahe
lyett, hogy az ételek olcsó árával, jó 
minőségével, nagyobb adagjával 
igyekeztek volna visszacsalogatni 
vendégeiket,

keuyérharcot indítottak a ve
szedelmessé váló testvéripar 

ellen.
Egy elavult fővárosi szabályren

delet szerint

meleg ételeket csak e célra be
rendezett helyiségben szabad 

felszolgálni, 
kávéházakban tehát, alíol kávét, 
teát, feketét stb. fogyaszt a közön
ség, csak külön eljárt helyiségben 
lenne szabad a meleg étel felszol? 
gálásá. A vendéglősök most bele
kapaszkodnak ebbe az elavult sza
bályrendeletbe, s erre való hivatko
zással beadványt intéztek a főváros 
tanácsához, amelyben

kérik, tiltsák meg a kávéházi 
helyiségekben a meleg ételek 

felszolgálását

A vendéglősök természetesen meg
feledkeztek beadványukban elmon
dani azt is, hogy ők is konkurál
nak a kávéházakkal, miután minden 
vendéglő feketekávét, teát és éggel; 
kávéházi cikket árusít vendégeinek.

A közgazdasági ügyosztály, mely 
a kávésok és a vendéglősök testvér
harcának mozzanatait kivizsgálja, 
rövidesen az illetékes szakbizottság 
elé viszi döntés végett ezt az érde
kes ügyet. Az

ügyosztály javaslata teljesen 
érthetetlen módon a vendéglő

sök álláspontját védelmezi, 
a közgazdasági bizottság azonban 
értesülésünk szerint el fogja utasí
tani a vendéglősök beadványát

Két asszony harca a 
romén trónörökösén 

dáma, jan. '8.
,-ín trónörökös lomondájsá-

szenzációs utójátékn 
’“?• • •Tónorokt>s december 15-én Milá
nóba érkezett és igaz, nevén a város 
legelőkelőbb hoteljében szállt meg. Ká- 
hfUr. tron“VükotM1 együtt ogy román 
hölgy !S megszállt o hotelben, Luneseu 
Károlv'1 nő Megérkezése óta

|X1 nor<*“ kl ““ünlt » 
szállóból. Úgy sejtik, hogy

o tó Karóin trónörökös első felesége.
Bmóllk, hogy ugyanabban a hotelben 
tjmrati utón rendolt több szobát egy ni 
aki a jövő héten érkezik Milánóba. ’

B hölgy állítólag a trónörökös mos
tani neje. '.

Heléna görög hercegnő. Egész Milánó 
teszu len varja az események további 
ejlodésot, mert nem lehetetlen, hogy . 

két vetelytársnő össze fog csapni.

i SPORT

legnagyobb 
sikerű

Magyar-szinház
HanriKlstcmaekersuinmúvo

MadUi
Fordította: Bíró Lajos

Főszerepekben

Titkos Ilona, 
Törzs, Csortos

Gombaszögi Ella, Tassy Mária, 
Simon Mária. Tarnay, Dénes, 

Z. Molnár. Abonyi, 
Vágó, Rubini

A főváros nagylelkű ajándéka 
a fogaskerekűnek

Ez év őszén jár le a svábhegyi 
fogaskerekű vasút 50 éves koncessziója 
a az engedély ok irat szerint ezzel egyide
jűleg a vasút minden ellentzolg’áltatás 
nélkül a főváros tulajdonába menne át 
A tanács éppen ezért a napokban

átiratot küldött a BESzKÁR Igaz
gatóságának, 

amelyben felhívta, hogy haladéktalanul 
küldjön ki bizottságot a fogaskerekű va
súthoz, vizsgálja meg és vegye jegy
zékbe a található felszerelési, tárgyakat 
és épületeket s egyúttal legyen, előké
születeket a fogaskerekű vasútnak a 
maga kezelésébe történő átvétele ügyé
ben.

Ezzel egyidejűleg, azonban a fogaske
rekű vasút tulajdonát bíró társaság is 
beadványt intézett a főváros tanácsához, 
amelyben
• lejáró koncesszió több évre szóló 

meghosszabbítását kéri.

A városházán
titkolják a beadványt,

aminek az az oka, hogy nagy befolyá
sok környékezik meg az illetékeseket, 
hogy titokban előkészítsék a koncesszió 
meghosszabbítását. Jól informált helyről 
mégis sikerült megtudnánk, hogy

a városházán nem tanúsítanak me
rev clzárkózottságot

a fogaskerekű koncessziójának meghoez- 
szabbitása ügyében,

sőt maga a főváros volt az,
amely a társaságot a beadvány benyúj
tására biztatta. Minden ecetre a törvény
hatósági bizottságé lesz e kérdésben & 
döntő szó, amely neon hisszük, hogy be
lenyugodna abba, hogy egy átitáramló 
sok milliárd értékű közérdekű vállalatot 
a főváros kegyesen visszaengedjen » 
régj tulajdonosai kezébe.

mz nsc 
nagy győzelme 

Nápolyban
A.7. olasz túrán ló vő Nemzeti Sport 

Club sorozatos balsikerei után vasár*- 
nap végre győzött.

A csapat a Losío-kerület bajnokcsap 
pata: a nápolyi „Intet naplóz" elleti 
játszott vasárnap és állandó fölénye* 
valammt a 3:1 arányban végződött féU 

, lao után é:l-re győzte le a kitűnő olasz 
csapatot. *
B^niiXk: Mmay T8,am,D*

X Csak egy másodosztályú bajnoki 
mérkőzés volt vasárnap a fővároabai. 
KAOE-UAC 2:1 (1:1). A másodosztály 
újonccsapata: a Rákospalotai Atlétikai 
Club csak az első félidőben volt méltó eN« 
lenfelo a kereskedő-atléták csapatának. 
A gólokat, a győztes KAOE részéről Vidd 
és Türk, a RÁC részéről Polt lőtték.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok** Ujságvállalat

— A mnnka ünneplése. A közeli na
pokban huszonöt éve lesz annak, hogy 
a Meinl Gyula cég megnyitotta első fiók
üzletét és néhány hónap múltán a buda
pesti háziasszonyok meggyőződtek arról, 
hogy a Melnl-kávó sokkal jobb, mint ,& 
házilag pörkölt, avagy máshol vásárolt 
kávé. 25 év óta, mialatt elviharzott felet
tünk a világháború, a Melnl-cég a maga 
nagyvonalú méreteiben bontakozott ki 
itt Budapcr-' ■ u. A főüzlet még jóval a 
háború kitörcee előtt áttette székhelyét a 
Ferencrendick házából a Kossuth Lajos 
ucca 14—16. szám alatti tágas helyiségbe. 
A Melhl-cégnek a főváros minden kerü
letében, a környéken és az ország legtöbb 
vidéki városában van fióküzlete. A cég 
IX, Dandár ucca 15. szám alatti házában

reudi'zte be nagyszerű kávépörkcldójút, 
laboratóriumát, csomagoló- és válogató
termeit, amelyok egymagákban véve is 
látványosságot képeznek- A vállalatot 
idősb Meinl Gyula 1892-ben Wieubei. ala
pította. Amidőn pedig idősb Meinl Gyula 
19J5 ben elhunyt, már oldala mellet ál
lott nagykbncepcióju fia, ifj. Mo ul Őyu- 
la, akinek egyetemes képzettség® kiváló 
tulajdonságokkal és nagy kereskedelmi 
tudással párosult. A vállalatnak Magyar
országon 30 flóküzleto van, magában Bu
dapesten 21 fióküzlet Saját gyárában ké
szíti kitűnő kakaó, maltinkakaó, praliné, 
főző- és cscmegccsokolndé-gyártmányait, 
úgyszintén gyümölcsízeit, konzervoit, 
tósztaáruit, pótkávéját Pincéiben saját
töltésű finom étolaj tárol. ’

állandó bopvásápl/l//and<í hopi'tísdp/

SALGÓ TESTVÉREK RT.
BUDAPEST, ÍÍÖBÁNYA, X., ÁLLOMÁS UCCA 2. SZÁM

Nagy készleteink ó és új fehér, kadar, vörös és muskotály fajborokban. 
A t. vendéglős uraknak — vételkénysger nélkül — megtekintésre és 
megízlelésre rendelkezésre állnak. — Üzemi idő naponta 8—3 áráig
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