
& oldal2000korona

HÉTFŐI NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ARA,

te-ESSÍS POLITIKAI HETILAP
Magyarországon 3 300 K. Jogos ziAviábaa szerkesztik; Dr* ET4F1K HLjGŐ és MANN HUGÓ
1 dinár. Ausztriában2S00 osztrák korona

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL

Szorkosstöság és kiadóhivatal • Budapest*
VIII. kordlot. R8kk Szilárd ucca 3. szá-

Toleióai J. «-»é, vasárnap estet J.OL-M

XVli, évfolyam Budapest, 1926 január 11 2. szám

LefarfózIaftáSi ár. Scliivefz Titar
11 Nilánóhan

Wmsilsgraíz herceg mai vallomása alapján IMózíalásolira készül az ügyészség
A húrom héttel ezelőtt felfedezett 

frankhamisítás nyomozását már 
likvidálja a rendőrség. A főkapi
tányságon befejezték a. nyomozási á 
tetteseket átszállították az ügyész
ségi fogházba, a miniszterelnökség 
egy hivatalos ismertetővel pontot 
tett Európa legnagyobb botrányá
nak rendőri része után. Az ügy 
súlypontja most már nz ügyészségre 
helyeződött át és ha a rendőrségen 
meg kisebb arányú intézkedések 
történnek is, ezeket csak a felcsigá
zott érdeklődés u agyi (ja. meg. Az 
éjjel-nappal tartó permo.nencla; va
sárnap este jUiegszüut., a noltfáradt 
detektívek, akik úgyszólván meg
szakítás nélkül dolgoztak a frank
hamisítási ügyben, valamennyien 
eltávoztak és a nyomozást vezető 
rendőrtiszt viselők, közül néhányan 
boldog önteltséggel tekintenek visz- 
sza az elmúlt lázas napokra, amikoi 
is energiájuk egyrészé.t arra hasz
nálták fel. hogy a sajtó tudósítói 
elől elbarikádózzák magukat.

Ömlik a névtelen levetek 
áradata

A nyomozási időtartalom alatt az 
érdeklődő publikum névtelen leve
lek ezreivel árasztotta el a főkapi
tányságot, hogy adatokat szolga.- 
lássanak és Jó helyről nyert értesd- 
léseikről beszámoljanak- es evvel 
is elősegítsék- a nyomozást. A kévés 
jóhiszemű levél között nagyszámban 
volt olyan is, amellyel haragos 
ellenfelek jelentették fel egymást es 
evve rendkivill nagy és fáradságos 
munkával terhelték meg a rendőr
séget. Minden ilyen bejelentést 
ugyanis pontosan lenyomoznak, de 
ezideig egyik sem hozott — nréfS 
eredményt. Magánosok, kereskedők, 
konkurensek, üzlettársak tettek egy
más ellen feljelentést, csak azért, 
hogy ezzel a zavaros üggyel vissza
élve, ellenfelüket kellemetlenségnek 
tegyék ki. Még. ma is száz számra 
érkeznek a főkapitányságra nóvte- "KCZ11CK » ivzopn®** j .................. •   ______________________
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ien levelek, amelyek szenzációs le
leplezésekről és titokzatos fvynkliar 
inlsítókről lesznek jelentést.

Hz akták százait vasárnap 
vitték át az ügyészségbe

A befejezett frank-ügy aktáinak 
súlya meg haladja az ütvén kilót, 
amelyet ina délelőtt szállítottak, át. 
a bűnjelekkel egyetemben az ügyész

llia&ís letavtázt elások
Bár a rendőrség likvidálta már a 

frankhamisitási világ-botrányt, ma dél
után újabb előállítás történt ez. ügyben. 
A rendőrtisztviselők kijelentése szerint 
ugyanis a nyomozás befejezettnek te
kinthető, de nincs kizárva az a körül
mény, hogy

még néhány előállítás fog történni, 
mert az ügyészségen őrizetben levők 
\ állomásából. egyre több név kerül’ fel
színre. aminek természeteken a rendőr
ség mindig utánajár. Az egyik letartóz
tatottnak: Winklernek a vallomása alap
ján került ma délután a rendőrségre

dr. Schwetz Tibor, az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet 26 éves tiszt

viselője.
ö volt az, aki ifj. <lr. Andorral 
együtt álnéven dolgozott Milánóban 

a frankterjesztés ügyében.
Nyomban megkezdték a kihallgatását, 
amelynek sorén Schwetz beismerte, hogy 
JV.inklcrr.el és Marsovszkyval szoros 
összeköttetésben állott. Ezután eléjctár- 
ták Winkler vallomását, amely szerint

SzörísSií és tizenegy tábsdf 
vasárnap délután átszállították 

az ügyészségre
Vasárnap délután a Markó uccal fog

házba került a l’rankhaniisítási. bünper 
mindou letartóztatott szereplője. A főku- 
pitányság napok óta a Joggyakorlóit-ibb 
rendőrségi emberek elől is elrejtve tar
totta azt a tizenkét letartóztatottat, akik 
előtt még péntek délben kihirdették a 
letartóztatást végzést. Szörtscy József 
kormányfőtanácsos, a Nemzeti Szövetség 
ügyvezető alelnöke, Gerő László, a Tér

ségre. A bűnjeleket: a géprészeket, 
a női ruhadarab okai, amelyeket a 
hamis ezer frankoséi vásárolt a 

‘királyuccai Árvái és Salcer cégnél 
Windiséhgrátz herceg komornyikja, 
a kél.fené.kű bőröndöt és’ a házkuta
tások alkalmával talált levelezése
ket a főkapitányság tárgy kezelő hi
vatala útján összegezték, pontosan 
listára vezették és teherautón elvit
ték a Markó n’ccába.

ő is tudott a frankhamisításról ás né
hány czerfrankosnak Budanosten való 
elhelyezését is elvállalta. Schwetz azon
ban

tagadta, hogy a frankügyről tudott 
Volna.

Miután nyomós indokok merültek fel 
arra vonatkozólag, hogy Winkler val
lomása ftxli a valóságot, Schwetzct a 
rendőrség

őrizetbe helyezte
és intézkedés történt az ügyészségre való 
átszállítása iránt, ami vasárnap este 
meg is történt. Ezzel 21-ro szaporodott 
a letartóztatottak száma.

Értesülésünk szerint a rendőrség to
vább folytalja a nyomozást, mert több 
alaposan gyanúsítható személy nevének 
birtokában van.

Bauer Ernő rendőrtanácsos vasárnap 
este besietett a főkapitányságra, ahol a 
készenlétben lévő detektiveket szétküldte 
a város különböző pontjára, úgy hogy 
valószínűleg

a hajnali órákban Ismét több elő
állítás fog történni.

kópéazcti lutézet műszaki vezetője, ifj. 
Andor Endre, valamint a Térképészeti 
Intézet letartóztatott alkalmazottai sem 
a földszinti őrizetes helyiségben, sem pe
dig a második emeleti, úgynevezett 200. 
számú cellában nem voltak, de nem tar
tózkodtak a deteklivszobákban sem pén
tek éjszaka, sem pedig szombaton egész 
nap.

Vasárnap végre előkerüllek a daktilosz-

kópiát helyiségből a letartóztatottak, A 
kora délutáni órákban

egy rendőrségi autó gördült ki a 
főkapitányság épületéből, 

amelyben négyen ültek. Szortsoy József 
kormány főtanácsos és három detektív. 
Korüiő úton — nehogy az újságírók 
észrevegyék — a rendőrségi autó

a Koháry nccába ment és a fogház 
bejárója előtt állt meg.

Szörtsey Józsefet bekísérték a fogház 
irodájába, ahol Gersy István fogház
gondnok azonnal egy magánzárkába kí
sértette. Negyedóra múlva hasonló mó
don került a főkapitányságról a fogház 
magánzárkájába ifj. Andor Endre, majd 
délután négy órakor Gerő László nyug, 
őrhagy, műszaki tanácsos.

Kettesével szállították később a fog
házba a Térképészeti Intézet alkalmazot
tait, Spanring Lászlót, Párrátgh Ferencet, 
Kiss.Lajost, Virág Jánost, Hála Józsefet, 
Sc.harf Nándort. Velőssy Bélát, Ágoston 
Jánost és Sipik Antalt.

A letartóztatottaknak a fogházban való 
törzskönyvezése és

a külön cellákban való elhelyezésű 
a késő esti órákig tartott.

Most már fogházban van a frankhamisí 
tás ügyének

busz letartóztatottja*
A bűnügyi iratok és a bűnjelek cs'ik 

hétfőn kerülnek az ügyészségre.
A.z óriási érdeklődést kiváltó frankba- 

misitási ügyben most az érdeklődés 
központjába került P. Zadravccz István 
tábori püspök. Ebben az ügyben, mint 
értesülünk, fölmerült annak a lehető
sége, hogy

a katonai ügyészség a polgári 
ügyészséggel közösen járna el. A 
katonai ügyészségbe beosszák a 
polgári ügyészség néhány tagját, 

és ez az ügyészségi bizottság határozná 
el a tovább követendő eljárást.

Az ügynek az üktől egyébként még 
nem kerülhettek a katonai ügyészség 
ólé, arra, minden hizonnnyal csak hét
főn kerül a sor. A katona: ügyészség 
csak az akták gondos átvizsgálása után 
fogja megállapítani, hogy

van-o helye, és ha Igen, milyen el
járásnak van helye Zadravotz püs

pök ellen.
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Windischg^&tz újabb 
- vallomása

A frankhamisítás) ügy páratlan 
érdekesség*’ ÓH páratlan súlyossága 
fokozott munkát ró mindazokra a 
hatóságokra, amelyeknek a bűnügy 
teljes kibogozása munkát ad. A 
rendőrség már lezárta a per aktáit, 
ott most rendezik az iratokat, cso
magolják a bűnjeleket, de

a királyi ügyészségen még ja
vában folyik a munka.

A markóuccai fogházba napról- 
napra szállítják he az újabb letör 
tóztatottakat és Sztrache Gusztáv 
dr. főügyész, valamint Makkal Jenő 
dr. ügyészségi alelnök egy bét óta 
szüntelenül csak a frankhamisítási 
perrel foglalkoznak.

Még vasárnap sem szünetelt a 
munka a királyi ügyészségen. 
Sztrache főügyész a kora délelőtti 
órákban már megjelent hivatalában 
almi várt rá Makkal alelnök, mint 
;> frankhamisítás! per referens ügyé
sze. Néhány aktát mutatott be Mok
kái Jenő dr. a. főügyésznek. Ezek
nek az elintézését megbeszélték, 
'i ajd néhány perccel tizenegy óra 
rlőff Sztrache főügyész sürgős ren
delvényt küldött a fogházba, hogy

azonnal vezessék eléje Windisch- 
grfttz Lajos Imiceget.

A rendel vényt mingyárt levitték a 
fogházba, de utána a fogház vezető 
ügyésze, A’ovdcí Péter cir. Ügyéáz- 

•:i alelnök izgatottan ment vab- 
mit jelenteni Sztrache főügyésznek, 
akihez sürgős, soronkívüli bebocsá
tást. kért.

— Talán nem akar a herceg va
sárnap munkába (értsd, kihallgatás) 
menni •— jegyezte meg valaki a fo
lyósón.

Kovács Péter kihallgatása csak 
néhány percig tartott, azután visz- 
szmnent a fogházba. Tíz perccel ké
sőbb megfordult és hangosan csi
korgóit n kub-r a fogház nehéz vas- 
ajlójának zárjában. A sólyomwenl 
lolyósón vezették végig a frissen 
Borotvált hereeget. Elő) egv foghéz- 
<'i-mcslor. utána a herceg és hátul 
egy oldalfegyveres fogházőr. .1 köz
ismert barna bőrkabátot >-n’g va
sárnap sem hagyta cellájában IVln- 
dlschgrötz herceg.

A folyósón csak két-három ujság- 
író áll és egy fotorlportcr mereszti 
lencséjét a herceg felé. Wimlisch- 
yriitz herceg c.fty pillanatig arra 
néz. azután észrevó.-’e a fényképész 
leselkedíWt. a folyósón végigmenve 
egész Idő alatt kezével eltakarta 
rucát.

Hétfő, óta ül Wii’dlsehgvütz her- 
■ g a markónccni fogházban és a 
hatnapos fogság alaposan megei- 

• 'fe^írra egészen sápadt, szemei 
beesettek, karikásuk.

Idegessé teszt az, hogy előtte is. 
meg utána is foghazíirÖk lepkéd

nél*.
Szinte beugrik a főügyész Hivatalá
nak előszobájábH. hogy ne kelljen 
tovább a rálesclkoüő pillantásokkal 
törődnie.

Az. előszobában lesogítik róla a 
bőrkab lót. Egy pillánál múlva ki
tárni Sztrni’he főügyé'-z ajtaja és u 
herceg mély bajlongdsok lfiizt lepi 
át a küszöböt. Negyed tizenkettőkor 
ment be Wludlscgrittz herceg a 
főügyészhez és utána mingyárt be
zártak a dnpln. párnázott ajtót.

Gusztáv 
az igaz- 

l’esfhy 
ne-

Félegykor Sztrache 
dr. főügyész átsietett

.< ■*ii g.v m I n iszt éri u m ha 
*ál miniszterhez, ahonnan 

gyedkettőkor jött. vissza
.4 herceg kihallgatása rvr< a: idör 
sem szakadt félbe, mert azt Mnld-d 
alelnök tovább folytatta-

Húromnegyd kettőkor végre ki- . 
nyílt az ajtó és újból mélyen meg-1

líer-
elő- 
Rá-

hajolva kilépett Windiscbgratz 
cég, akit mingyárt átvettek az 
szobában várakozó fogházért k. 
segítik a bőrkabátot és a fagyos, 
ideges arc, pillanatra, mosolygósra 
válik. Az előszobában várakozó új
ságírók között észreveszi a herceg 
Telek György dr. ügyvédet, Rába 
Dezső védőjét, akit még Vázsonyi 
Vilmos irodájából ismer. Barátsá
gos mosollyal és fejbiccentéssel üd
vözli a herceg az ügyvédet.

— Mehetünk — adja ki az utasí
tást a fogházőrmester.

A herceg megindul, de nem a ki
járat felé, hanem erővel az ügyészi 
iktatóba akar betneni. Két nappal 
ezelőtt ugyanis nem a folyósón, ha
nem az ügyészi iktatón keresztül kí
sérték a fogház felé vezető csigalép
csőhöz.

— Erre. megyünk — mondja a fog- 
házőrmester és már nyitja is a fo
lyóséra vezető njlét. 4 fényképé
szek már elmentek, nincs a folyó
són senki.

A fogházérmester kilép, utána a
Windischgrátz herceg részletes felvilágosítást 
pántokra, kiegészítette a vallomás homályos részeit, és sok olyan 
momentumot is felemlített, amelyek más kihallgatásokat, tesznek 

most már szükségessé
Ezekre a további kihallgatásokra I 

hétfőm vagy kedden kerül a. sor. | 
Mindenesetre megvárja az ügyész-1 
ség. míg a rendőrségről megkapja!

Kufíz Sdndo^í és ILafost a
vizsgálő&iró is ietartőztatta

adóit a tisztázatlan

A Térképészeti intézet volt igaz
gatóját, Haits Lajos nyugalmazott 
tábornokot és az intézet jelenlegi 
igazgatóját, Kurtz Sándor volt ezre
dest péntek este tartóztatta le a 
rendőrség és a legnagyobb diszkré
ció mellett azonnal átszállította a 
niarkóuoeai fogházba. Haits a bank- 
hamisítási biinpör hetedik és Kurtz 
Sándor a nyolcadik lagja abban a 
sorrendben, ahogy a szereplők a

1 fogházba kerültek.
A fogházi törzskönyvezés során 

j Haiis Lajos személyi adatait úgy 
(diktálta be. hogy 186-s-ban iglón 
' született. ág. ev. vallású, nős, nyu
rgái ma zott vezér! anácsr ok. Kurtz 
Sándor a fogházi törzskönv szerint 
1881-ben Budapesten született róm. 

ikalh. vallású. nős, fötanácsnok. A 
| fogházi törzskönyvezés után mind
keltőjüket cgv-egy második emeleti 
magánzárkabn kísérték.

Makkai .lenő dr. ügyészségi alel- 
nők. a frankhamisítás! ügy referens 
ügyésze, a rendőrségi iratok átta
nulmányozása után szombaton el
készítette Haitsra és Kurtzra vonat
kozó indítványát. E szerint a kirá
lyi ügyészség azt indítványozta b 
vizsgálóbírónak, hogy úgy Haits 
Lajost, mint pedig Kurtz Sándort 
tartóztassa le, illetve hogy tartsa 
fenn rc'iik szemben továbbra is a' 
rendőrség által foganat  ősit ott. b 
t.irtóztatást.

Vasárnap délelőtt Lengyel Ernő 
dr. vlzsgálóbí.ő az ügyév.l ind*! 
vány értelmei en kihallgat:: előbb 
Haits Lajost, majd Kurtz Sándort. 
Felni vasi a előttük a rendőrségen 
tett vallomásukat, melyeket mind 
kelten fentartottali ú-. ismételten

Dánái* Méla mint hercegi védő 
nyilatkozik zsidó újságnak is

H indiachgrcift Lnjos herceg védője 
tudvulcvőlcg Dúncr Béla dr., az egy
kori fajvédő képviselő és volt kiráJjl 
Ügy<*«z. Dánér Béla a f--ankh.i.nlsít:i-.,l 
ügj kezdet óta úgyszólván minden nap 
megjelent az ügyészb e-, n. mórt hiszen 
6 nnir az első naptól kezdve védőként 
szerepelt. Amikor Kovács Gáspár ko
mornyikot és Rába Dezső herceai tit-

Iíerceg, aki idegesen néz johbra- 
balra, hogy leselkedik-e valamelyik 
ajtómélycdósbcn fgy fotográfus. A 
fogházban már várt. Windischgrátz 
hercegre a finom vasárnapi ebéd, 
amit a hercegi autón egy óra után 
hoztak az Országházuccai palotából.

Windischgratz két. és félórás ki
hallgatása soronkívüli eseménye a 
frankhamisítási per teljes tisztázá
sának. Értesülésünk szerint azért 
vált szükségessé a. herceg vasárnapi 
kihallgatása, mert :j Térképészeti 
intézet letartóztatott alkalmazottai
nak, de különösen az intézet élen 
állott Haits nyugalmazott tábornok
nak, valamint Kurtz Sándornak a 
vallomása alapján kellett felvilágo
sításokat adnia.

Éles ellentétek mutatkoztak 
ugyanis a herceg korábbi vallo
mása és Kurtz Sándor vallo

mása között
A Kurtz Sándor vallomásában fog
laltakat más vallomások és konkrét 
bizonyítékok is sok részben alátá
masztották és ezzel a herceg vallo
másában mutatkozó ellentétek érté
két teljesen 
sárnap déli 
után

lecsökkent ették. A va- 
kí hallgatás során az-

az összes iratokat és azok alapján 
egészíti ki a hatalmas bűníigy anya
gát.

hangoztatták, hogy nekik
nem volt tudomásuk arról, hogy 
a Térképészeti intézet pincéje* 

ben mi történik.
Haits Lajos kifejtette, hogy ő már 
közel egy esztendeje megvált a Tér
képészeti intézet igazgatóságából és 
ha történt ott valami, azért Ő inár 
nem vonható felelősségre. Kurtz 
Sándor ezzel szemben azzal védeke
zett, hogy a bankjegynyomó gépei a 
szuterrén helyiség elfalazott részébe 
akkor állították fel. amikor ő niég 
nem vólt a. Térképészeti Intézet 
igazgatója.

A vizsgálóbíró úgy Haits Lajos, 
mint Kurtz Sándor élőtt mingyárt 
ki is hirdette végzését. E szerint az 
ügyészség indítványának 
adva,

a vizsgálóbíró fentartja 
szemben továbbra is wz 

tes letartóztatást.
Haits Lajos és Kurtz Sándor jegy
zőkönyv aláírása, után kijelentették 
a vizsgálóbíró előtt, hogy o. fogva
tartóéi végzést nem veszik tudomá
sul, hanem az ellen

fdfolyamodásf jelentenek be
a. bűnt diatörvény szék vádtanácsá
hoz.

A föl folyamodást a vizsgálóbíró 
tudomásul vette intézkedett, hogy 
Haits Lajost és Kurtz Sándort ve
zessék vissza a fogházőrök a cellá
jukba. Vasárnap délelőtt harmadik 
emeleti, úgynevezett vizsgálóbírói 
folyósón senki sem tartózkodott, így 
tehát az egykori tábornoknak és ez
redesnek nem kellett tartani a kü
lönben mindennapos kiváncsi toll 
kódoktól.

helyt

VfiJii’f 
előze-

kíirt letartóztatták. Dán ér Béla rögtön 
védőként jelontkozott. A komornyik és 
n titkár letartóztatása után a fogházba 
korült n herceg is é8 akkor Ddn^r 
Hét a >v r a herceg védelmet in vallatta.

TI indischgriit:. Lajos hercegnek va 
surii'ip délben órákig tartó kihallgatása 
alatt védője egyáltalán nem mutatko
zott. A kihallgatás befejezése után ta-

nyilai-

Dauer
Külön- 
arcán 
végig

Ulkortunk vele a Vilmos ...stri, uton_ 
i i <*, vedö, csak egy kötelostegem 
ehet, hogy mindenre való* tekintet néL 

kul vcdeaoom, Wiudisoügriits Lajos 
harcos védőimét süolsáljam. f;ppC11

rolni a horrag védője, erre az Időre 
leirtiggeegtein azt a korábbi illáé. 
Pontonul, hogy ujeágiróval

nem állok szóba,
cs ;sMő Uiságlrú rémvre ucm Kozom.

Ezl nem mosolyogva, mondja 
13010, hanem egészen komolyan, 
ben is a volt fajvédő képviselő 
csak a legritkább esetben fut 
egy-egy futó mosoly. Mindig komoly, 

rainto Iroragos a tekintse. 
Az előbbi, nem éppen barátságos beve- 
sekTe-° "n’ S2séL’so1 telo,t a kérdé-

-- Mit szól, ügyvéd ur — kérdeztük 
tőle -, a kormány hivatalos jelentásó. 
bez, amely szerint Witidtschprdár La. 
.fos herceg, frankhamlsUási úgu ér- 

misitas eszméje o hercegtől ered!
Irt nem lehet disétingválni   .jk, 

loszoltá Dánér Béla —,
egyformán bűnös mindönki, akinek 
bármilyen szerepe is volt ebben a 

perben,
bilnösségröl besajlünlc. 

Ííat™ sa-U ..dl“ztl“kválunk, akkor ázó- 
oX - a/£i "■ tekintélyt

mint, akinek agyából, esetlen n esetleg kiránt. íki a lekim 
L*.' kX*? ''zze) a hatalma, és értó- 
űetob csak eiősegitette az
■igyek létrejöttét. Nem az a pénz a iog. 
““‘yosabl', amit a herceg erre a célra, 
adott, hanem sokkal értékesebb volt eu- 
kinnMv ^bonyolításánál a le-
kintéiy, a hatalmi pozíció tudata, mórt 
Mezen a maga teljes egészében kialaki;

*
l nagyszabásúvá teunj 'layei, nem 

Ponaaol, hanem a közismerten ki. 
láltságos pozícióval és a pozíció 

erkölcsi súlyával lehetett.
,;a,z ttáko. Dezső. vcdclmCvel'J 

, a Dy-sö hercegi titkár védői
méről lemondtam, és erro nagyon su. 
boa okom volt. Kába Dezső magatartás 
íz11,/ ngtunis meglátszik származása.

,uizCtem szeri.ll, a l.anciak mvara tett vallomást. rCv iát. 
tani, hogy Bába vallomáséban arra tö
rekszik, hogy minél több magyart ke
verjen bele ebbe az ügybe, és ián 
mentse magát. ilycu körülmények kö
zött nem vállalhattam a védő szerepéi 
is lemondtam a megbizatösról.

-7 Iyaz-e, hogy Vlain Ferenc fs vó- 
doje lett a licrcűgnekj
, — Ez igaz. Szombat délben a fogház 
bán hosszasabban beszélgettem ifin- 
disohgrutz herceggel, akivei a védelom 

rss»letesen wMzeztom. .áogbeszéltuk a védelem előköMntésónek 
anyagát, és önnek során említette mes- 
a. herceg, hogy a. védelem nagy munkás 
.tanuk owzegyiUtéM felülmúlja egy eme 
XÍ.4m“nkaS?poa*yét A boszélgetós 
alapján azután a herceg aláirt egy meg- 
hatalmoMst Ulaln Ferenc dr. részre 
IS, aki így velem együtt, mint tarsvédá szerevei ezután. uir.vmui

Zadnavetz vallomása a 
f‘‘*dse”cgflipaoancsno*saatm 

A Hétfői Napló munkatársa va
sárnap délelőtt a Margitkor úti kar 
tonai ügyészaégen érdeklődött P- 
Zadravetz István ügye iránt Föl- 
dcs "Rezső dr. alezredes-hadbíró 
ügyész, kérésünkre kijelentette,hogy 
a. tábori püspök ügyéről nincs tudó- 
má«a cs

ilyen iratuk ez ideig inégr nem 
érkeztek a katonai ügyészségre.
Értesülésünk szerint az a jegyző

könyv, amelyet a rendőrség P. Zad- 
ravetz István vallomásáról felvett, 
még mindig Janky Kocsárd had$&- 
regfőparancsnoknál van. ö fogja 
ni egűi láp! tani, hogy ha a vallomás! 
jegyzőkönyvben foglaltak után még 
további eljárásra van szükség, me
lyik katonai ügyészség folytassa, la 
ez! az eljárást.

Illetékes helyről szerzett értesülé
sünk szerint

Zadravetz püspök iiletékessé- 
trenek kérdése n döntő tényezők 
előtt nem vitás, meg pedir 
olyan formában, hogy kétségte
len Zadravetz püspöknek a ka» 
fenn; bíráskodás alá való tartó- 

zandósága
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„fíla a frankügy nyomozását megállítják, 
ez a legng^yobb szerencsétlenség volna" — 

mondja Vázsonyt Vilmos
Ellenzéki, kormánypárti, legitimista és fa/védö képviselők nyilatkozatai a frankhamisítás 

politikai fejleményeiről
A kormány terjedelmes hivatalos je

lentésével, amely a nyomozás befejezé
sét jelenti be, a frankhamisítás világ
szenzációvá dagadt bűnügye még nem 
tekinthető elintézett ne k. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy a nyomozati anyag fel
dolgozása és a t.ovábbi kihallgatások 
és tanácskozások során újabb •'momen
tumok is felmerülhetnek, amelyek a 
nyomozás kiegészítését teszik szüksé
gessé. De nem tekinthet^ clintézottnek 
a frankügy azoknál a politikai vonal 
hozásoknál fogva sem,, amelyeknek 
fonforgását éppen a kormány első hi
vatalos jelentésére!: az a passzusa bizo
nyítja, amely szerint az érdekelte! 
„nem. egyéni nyereségvágyból, hamm 
általuk hazafiasaknak véli indokokból" 
cselekedtek.

Bár általánosságban meg kell állapi-

„Egyenlő mértéket a sajtóval szemben, 
teljes igazságot a nyomozásban

A 33-as bizottság összehívásáról és 
őzzel kapcsolatban az ellenzéknek a 
frankliainisitás ügyében követendő 
magatartás’’rló a baloldal' pártok ve
zetői a’z alábbi nyilatkozatokat adták a 
Hétfői Napló munkatársának:

VÁZSONYI VILMOS:
— A nyomozás eredménye nem 

elégít ki. Én nem veszem be. azt a 
kefét, hogy a könnyelmű, jószivíi, 
könnyén befolyásolható, de egészen 
befolyási n la n Windischgrüt ■: J >n - 
jós herceg eszelte ki a pénzhamisí
tás tervét? Hogy ő a központ?

ö az a nagyhatalmú férfiú, aki 
i tér ké pcszeí i hiv^ta’ lapuit 

meg tudta nyitni?
t) az a nagyhatalmú férfiú, aki any- 
nyi befolyással sem hírt, hogy a leg
nagyobb erő feszítéssel sem tudott 
magának égy képviselői mandátu
mot szerezni? Mi kiváncsiak va
gyunk arra, hogy

a nagyszerű .irredenta tervet 
Windiscbgralzen és Nádosyn kí

vül'kik eszel iék ki
Windischgrdtz és Nádosy nem vol
tak olyan élcireszóló barátsággal 
ttgybcfüzpc, hogy ne k< (lene keres
nünk az őket egybefüzö további 
hiányzó kapcsokat.

N’f. volna a legnagyobb szeren
csétlenség, ha a nyomozást bár

mely ponton megállítanák.
Az egész világ szeme rajtunk függ. 
Itt csak égy lehetséges: a végleges

Moum 

januári műsorán szerepelnek: 
OUKAWíl-csalácS 

_ JaPáp ekvIHbrí s I á k 
BÉMEFÍFYÍks?ló konferlv
AkSs FRÖHUCM zcnflorahumorlsta 
ftcedemy dcSrgök aiigol táncosok

WÉMfcTH JUUSUA
ALLiS©^ cwscrí 

a világ legkitűnőbb akrobatái 
ftT FERÓIN ' kalapzsonvKrök

Baj v=>n a kréta köt U<
hohózot 1 felvonásban

Duncan, idomított skót kutyái
EMMI.10 -’-veszone csoda
____  30 hang.- z. ren .jatcik_____  * 3

»ÍMRS~ŐÍFkÁR
Vasárnap és ünnepnap 3 előadás : .

3, 6 és 9 órai kezdettel. A 3 és a 6 órai 
előad sok helyárai: 6 tói ód ezer K ig

i tani, hogy

a frankügy izgalmai lecsllíapodóban 
vannak.

I
■ gészen kétségtelen, hogy a további 
fejlemények még meglepetéseket hoz
hatnak. Az ellenzéket ugyanis a leg
kevésbé sem elégítették ki azok a kije
lentések, amelyeket Bethlen István gróf 
miniszterelnök tett az ellenzéki pártok 
vezetői elölt, amidőn a nyomozás ál
taluk vélt ellanyhulása és hézagossága 
miatt panaszkodtak.

Az ellenzék éppen ezért felvetette a 
33-&S bizottság összehív fisának tervét,

, minthogy a Ház összehívásához szüksé
ges 50 aláírás megszerzésére gondolni

| som lehet.

fí 
íl 
á

leszámolás!
— És itt van a kormány magatar

tása az egyes sajtóorgánumokkal 
szemben.

A fajvédő sajtónak „elég volt!“
— a nyomozásból.

Ez a sajtó egyenesen megrendeli 
liberális sajtó megfélemlítését. És 
kormány, amely újesztendő előtt 
fajvédőknek ajándékozta a hivata
los lop nyomatúját, az örök tombo
lát, a szabadkőművest palota Ifi esz
tendős bérleiét' és legnagyobb kin
csét Klebelsberg Kunó grófot: 
sietve engedett a fajvédőknek: be
tiltotta 8 napra a Világ-ot. Jól hal
lunk? A Világot? Hát a bűntettek... , .. .
feldicsérése, lázítás, a felekezet el- P ° -n-un .a a,\a‘?,a. * .............
lenj izgatás, a francia küldöttek ,tákat nem érdekli. Éppen ezért eddig is

elinté- 
az ügy

még

piszkolása nem a fajvédő sajtóban 
folyik?

Ahol az országos főkapitány 
bankóhamisítók cimborája, ahol 
az állami térképészeti hivatal 
a bankóhamisífás színhelye, ott 
a liberális sajtót merik szidal

mazni és megfélemlíteni?
— Mi a kormányt nem zavartuk. 

Egy hétig vártunk minden kritiká
val. Most, azonban követeljük a saj
tóval szemben az egyenlő mértéket, 
anyomozásban pedig a teljes igaz
ság felderítését!

PEYER KÁROLY:
— A kormány hivatalos jelentésé

nek publikálásával a franki1 imisí- 
tás bűnügyét nem tekintjük 
zetlnek. Elintézetlen még ez 
főként azért, mert

a letartóztatottak névsora 
nem teljes.

Kérdezzük a kormánytól:
miért nincs még a letartóztatot
tak közIHt az, a!:í bank jegy ha
misítókat megcsl'ctte arra, hogy 
egymást elárulni nem fogják.

Miért biztosit a kormány ennek az 
egyénnek büntetlenséget? Ezt a kér
dést azért is feltesszük, mert

a miniszterelnök úr szombati 
tárgyalásunk során ennek az 
az egyénnek letartóztatására 
félreérthetirtlen célzásokat tett.

— De feltételezzük hogy a letartóz
tatott alton kívül

még Igen sokan tudtak erről a 
hamisításról

és azzal, hogy tudomással bírtak. 
azt a látszatot keltették a I 

I

I

bírlak, i vasárnapra minőén vu ™ 
u<6(, «. n,v>, v„v,v « hamlsi- Bethlen István gróf miniszterelnök
fóAben. hogy cselekedniük nem bűn- szombaton este 147 órakor Mező he- 

■ * ’ Mindezek a gyesre utazott, ahol a vasárnapottelendő cselekmény. 
szempontok tisztázandók. Mi 

nem engedjük, hogy a frankha
misítás ügyét lezárják néhány 

nyomd ász letartóztatásával, 
akiket esküjük kötelezett arra, hogy 
feljebbvalóik parancsát teljesítsék.

„Túl vagyunk a krízisen: mielőbbi, bírói 
ítéletet kérünk" - mondják a kormányp Írtban

A kormánypárti képviselők most már [hogy ezen az ominózus ügyön tul- 
„ frankíigy gyors likvidálás I köv-telik. ’ l-gyünk, épp-., ezért mielőbb bitói ité- 

A Idró; Ítélet, amely 
az utolsó szót fogja 

" a eszköz a köz-

a frankíigy gyors likvidáláséi köv-telik. ■ i •gyünk, 
Az egységespárt képviselőtagjai, akiketköv 
eziránt megkérdeztünk, a következő . 
nyilatkozatokat adták a Hétfői Napló I 
munkatársának:

ezen az 
éppen e 

’elelü.’k.
ebben az ügyben, 
kimondani — «•_ cggctlc, 
nyugclorn teljes helyreállítására.

S?;aBó SÁNDOR:
— A krízisen csütörtökön 

Pénteken és szombaton már 
volt » nyugalom mindé.ifclé. 
nak a lőtte 
frankok, 
föl van 
egész téuyállás. Már csak az 
várjuk, amit mieden oldalon 
kell! ■

— Lehet, hogy 
történtek mulasztások az 

őrzésre hivatottak részéről.
. ... , hogy nagy hiba

szükséges hatósági eljárásoknak. Nézi - volt olyan sokáig üresen hagyné a ktil
tom szerint mindnyájunk érdeko yügyminiateri s:>éket...

BERKY GYULA:
— Az ország egyetemes érdeke, azt 

követeli, hogy ez az erkölcsi fortő mi
élőbb lecsapoltassék. Erre meg is van 
minden reményünk. A kormánypárt 
tagjai teljes nyugalommal várják a 
fejleményeket. Ez a nyugodt hangulat 
nyilvánult meg Dussenyey 'Léaó 
lyén, amely szombaton este folyt 
kormánypárt klubhelyiségében.

le

toost I
ellen-

Jl legitimistákat nem érdekli a frankíigy
[a

KOVÁCS NAGY SÁNDOR:
— A nyomozás befejezés© után 

már gyorsan kell követniük egymást a i Egyéni véleményem, 
.................................................. ’ ...........

Minhogy bizonyos oldalról a frank
hamisítás ügyével kapcsolatban tonden- 
cióz.nsan kiélezték, hogy \Yindisehgratz 
Lajos herceg legitimista, kérdést in- 
téztiiuk

Gróf ANDR.ÍSSY GYULÁHOZ,
aki a következőket mondotta a 

j Napló munkatársának:
— A frankhamisítás ügye a legitimls-

tartózkodtam ebben az ügyben minden
féle állásfogluástól és ezután, sem va
gyok hajlandó senkivel sem polémiába 
bocsátkozni. Hogy „nekik" nincs közük 
ehez az ügyhöz, azt megengedem, de 
nekünk aztán egyd Italában nincsen. 
Az a hír, hogy a legitimisták értekez- 

! letet tartottak volna a frankhamjsilás 
ügyében, nem. felel meg a valóságnak. 
Egyszerűen beszélgettünk a dologról, 
minden formalitás nélkül.

Ugyanilyen értelemben nyilatkozott 
Hétfői Napló munkatársa előtt

Örgr. PALLAVICINI GYÖRGY
[is, aki kérdésünkre Így válaszolt:
i — Próbálták kezdetben kiélezni és 
■•lanszirozni, hogy Wlndscdigratz hajóz

Hétfői 1 herceg legtiiuistu volt. Egésze^, hiába. 
IPindischgrat másfél év óta tüntetőén 
tartózkodott minden legitim ista-meg 
megnyilatkozástól. Som a körmendi

■ zászlóbontáson, som a jászberényi 
Apponyi-beszámólón nem volt jelen. A

’ frunkhamisitás ügye egyébként is nem 
i érdekel bcnünJceí.

Somogyi Béla, a Idényei kerület fiatal 
1 képviselője, aki fajvédő programmal 
| jutott mandátumhoz, eddig nem hallatta 
| szavát sem a parlamentben, sem a saj-
■ tóban. Alkalmunk volt arra, hogy a 
I frankhamisítás ügyében véleménye iránt 
I érdeklődjünk, miro

Somogyi Béla elítéli Ulain Ferenc 
magatartását

SOMOGYI BÉLA,
a íajvédő képviselő, a következő érde
kes nyilatkozatot tette a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— A frankhamisítás ügyében pártbóll 
képvíselőtársaitatöl eltérőon, külön vé
leményem van.

A leglel,icsabb mértékben elítélem
Ulalu Ferenc nyilatkozatát,

amelyet a frankhamisítás ügyében tett.
Ezt az ngyd bűnügynek tekintem, 
unndy rendkívül sokat árt ennek az 
országnak. Meggyőződésein, hogy

a frankhamisítás bűnügyéi nem le
het. hazafias cselekcdetriek minő

síteni.
Nézetem szerint ebben a kérdésbe'’ min
deneinek gróf Bethlen litván, miniszter
elnök mögé kell állania, mert

a kormányelnök erélyes eljárásának 
támogatása országos érdek.

Ez a nyilatkozat, amely érdeme sze-.... . . . s.
a

rint mond Ítéletet a frr.rkhuTn! i* 
bízón 'ára W.’/ feltűnést fog kelteni 
fajvédő kép'" ■'lök körében.

Ji rr. i terelnök'.égen 
m> den csöndes 

A miniszierelnökri'Ken. ahol i 
elmúlt héten ideg.-s <* i-ztratott han
gulat uralkorlft, elültet- az izgalmuk 

* vasárnapra minden elcsendesedett.

az

vadászattal töltötte. Vasárnap éjjel

Követeljük a szellemi irányítók 
ni<*, büntetését is.

Mindezeket a kérdéseket a legtelje
sebb nyilvánosság1 előtt ól.ríniuk 
szóvátenni. Ezért terveztük a .'Ó-as 
bizotiság- összehívását is, minthogy 
azonban a bizottság összehívására 
úgyis csak a bét vegére kerülhetne 
sor. kedden pe lig összeül a nemzet
gyűlés, holnapi értekezletünkön 
előrelát hatóan úgy fogunk dönteni, 
hogy

elejtjük a 33-as bizottság össze
hívásának tervét.

Be\árjuk a Ház összeillését. Ami 
késik, nem múlik...

á les lünk. 
általános 
■fegvan- 
jépok, a 

— tehát
■k, megvannak a 

nz értelmi szerzők, 
derítve t< ljcs pontossággal uz 

............. Ítéletet 
síi rget ni

\ Bethlen gróf már újra vonatra ült 
és hétfőn délelőtt visszaérkezett 
Budapestre, hogy ismét kezébe ve
gye az ügyek intézését

Hivatalos helyeken a helyzetet 
nyugodtnak ítélik meg. Míg az el
múlt vasárnap állandó perma nencia 
volt a minisztériumokban és főkéül. 
a miniszterelnökségen, most már 
csuk az Inspokciósok teljesítettek 
szolgál Hol. Vasárnapi helyzetjelen
tés: J miniszterelnökségen minden 
csendes...

Csak a jövőhéfen lesz 
kormánypárti értekezlet

\ kormánypárt vezefőségo eredetileg 
úgy tervezte, hogy a remet aluli nem 
hív össze púvtérlck'rz' 'et s január IS án. 
a jövő hétfőn tartják meg. Minthogy 
azonban időközben a frnnkhgy politikai 
aktualitások megtárgyalását tette szük
ségessé, nz n hír terjedt cl hogy a kor
mánypárt már ma. Január 11-én is érte
kezletet tart amelyen Hetiden István gr. 
miniszterelnök rés’lct'-ien fogja ismer
tetni a frankíigy minden vonatkozását. 
Munkatársunk vaná'-mn esto e"é'ora- 
tott a kormánypárti klubba ahol Takács 
Géza I :ii,’!”a "ui! ,'n kívül egyetlen kép- 
viselő sem tartózkodott. A nártiguzgató 
közölte munkatársunkkal, ho-»y hétfőn 
n>'m lesz értekezlet, csak a jövő h'-ffőn. 
A k’nhbnn egyébként vasú-i'HP este In 
karitól lek. mert tíesse; -cg Zénó szóm 
l>nti estélye vasárnap délután 4 órakor 
ért véget — a legjobb hangulatban. Ag
godalomra tehát semmi ok...
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Nem lesz olcsóbb 
az autótaxi

As albizottság vizsgálatának 
eredménye

A Hétfői Napló egyik legutóbbi 
Számában jelentettük, hogy rövidé 
Ken bizottság száll ki az autótaxi 
[vállalat telepére, ahol megvizsgálja 
uz üzleti könyveket annak megálla
pítása céljából, vájjon a legutóbbi 
tarifa megállapítás óta az üzemi 
költségek és a bevételek nem alakul
lak-e oly módon, hogy a 
változás a viteklfjnk leszállítását 
lenné indokolttá. Szombat délután a 
közlekedésügyi bizottság albizott
sága és (tömöri Albert főjegyző 
meg is jelent az autótaxinál és le
folytattál' a vizsgálatot.

A vizsgálat azonban nem járt az 
tál az örvendetes eredménnyel, 
amelynek bekövetkezésében min
denki bízott, mert a bizottság tag
jai arra a megállapodásra jutottak, 
hogy

a bérautók tarifája ezidöszerint 
nem szállítható le.

A vizsgálat során ugyanis meggyő 
tödéet szereztek arról,hogy a lég 
p többi fari famegáll api tás óta

az üzemi költségek semmivel 
sem csökkentek,

Rőt a soffősztrájk miatt emelked
tek, a bevételek viszont csak a kará
csonyi ünnepek alatt voltak a ren
desnél nagyobbak, általában azon
ban nem emelkedtek. A bizottság 
megállapítása szerint tehát

semmi sem indokolja a tarifa 
leszállítását

s ilyen értelemben tesznek jelentést 
« közlekedési bizottságnak.

A vizsgálat eredményét azonban 
lényegesen módosította volna, ha az 
eljáró bizottság rövid utánjárással 
meggyőződik arról is, hogy

reggel kilenc órától délután Öt 
óráig az összes autótaxik állan

dóan forgalomban vannak

és valóságos fölfedező hadjárattal 
zikortil csak ebben az időben egy- 
egy szabad autót feltalálni. Ha ele
gendő. n mostaninál legalább ötven- 
száwdékkal több taxi futna a város 
utcáin, valószínűleg lényegesen na
gyobb eredményt mutathatna fel az 
autóüzem és így feltétlenül indo
kolttá válna a közönség által jogo
san követelt tarifa leszállítás is.

Ügyeljen 
bevAeárUbeeinAI

SztEr esztendő óta
Járja ez a nóta:
Sódar, kolbátz, dagadó, 
FRANCK-r» kávé csak a j9i
n. m o, * 1 - t.. it.

dísztárgyak, 
utUiU, sport, 
és varian,dijak I

Hágában ismét 
pénzhamisítókat tartóztattak le 
Pénzhamisító bandák Belgrádban és Berlinben

latot foganatosítottak. A Pannónia 
Rt. két sikkasztó igazgatója tehát 
a jelek szerint

rövidesen kiszabadul a new
yorki fogházból —

Hága, január 10.
A portugál kormány intézkedésére az. 

illeni rendőrség letartóztatott egy hol
landi és egy olasz alattvalót, akik 
portugál bankjegyek hamisításában vei
tek részt. Egy harmadik bűntársuk 
megszliköit.

A rendőrség továbbá Hágában és 
flotterdanibun több bőröndöt foglalt le, 
melyekben 12.5 millió holland forint 
értékű portugál bankjegyek voltak, to
vábbá okmányok, melyek nyilván ha
misítások, és arra szolgáltak, hogy egy 
angol cégnek megbízást adjanak 25 mil
lió hollandi forint összegű portugál 
bankjegy előállítására. A rendőrség azon 
a véleményen van, hogy sikerült kézre- 
keritonio mindazokat a hamisított bank
jegyeket, melyeket ez okmányok alap
ján előállítottak.

Belgrád, január 10.
Níucsích külügyminiszter tegnap a 

minisztérium épületét elhagyva, az új
ságírók kérdésére kijelentette, hogy az 
ezerdinárosok hamisítása súlyos és ko
moly ügy, annál is inkább, mert másod
szor történik. A hatóságok nyomoznak,

A károsultak nőm hozatják haza 
a Pannónia Amerikában elfogott 

sikkasztó igazgatóit
Több mint százmillióba kerülne a költség

A newyorki rendőrfőnökség teg
nap kábelsíirgöuyben értesítette a 
főkapitányságot, hogy Kovács Sán
dort és Fábián Gyulát a Pannónia 
Mezőgazdasági Rt. két Igazgatóját, 
akik ötinilliárd korona elsikkasz- 

' tó Havai Amerikába szöktek, elfogta. 
Eltűnésükkor a Pannónia rt, ügyész 
Ftsler, Tmre dr. feljelentést tett a 
főkapitányságon, ahonnan a Pannó
nia költségére kábolsürgönyt me
nesztettek Newyorkba és kérték a 
két sikkasztó felikutatását.

A kétszázötven szavas kábelsiir- 
gongért ncpymlllióhatszáieezcr 
koronát fizetett ki a vállalat.

Több mint ogy hónap múlt el a szö
kés óía, míg most a newyorki rend
őrség léprekentetto őket. Newyork 
Brooklyn külvárosának

egy kis zugszállódéjóban fogták 
el Fábiánt és Kovácsot.

A nowyork! rendőrfőnökség erről 
szóló értesítésében kérte a magyar 
hatóságokat, a kiadatási eljárás 
mcgtndf táróra. A kiadatás körül 
azonban némi zavar mutatkozik. 
A kiadatás módja ugyanis a«, hogy 
mikor a kiadatási eljárás befejező
dik,

a károsultaknak deponálni kell 
a hazaszállítás költségeit.

TUNGSRAM
Tunssrtim Dlámpn 

sphálls fonállal 
(is~as-4owatt)

Kapható mindenütt f

ímsiiríiaiim és IHhcíiI Rí iiioesl

Jhogy megtalálják a hamisítások for- 
I rását.

A külügyminiszter jelentést tett a 
királynak a hamisítások ügyéről.

Belgrád, január 10.
Bielefeldből Lazicg rendőrfőnök

től, aki ott a hamis ezerdinárosok ké
szítőit kutatja, távirat érkezett, mely 
szerint titkos nyomdát fedezett fel, majd 
az ottani rendőrséggel letartóztatta azo
kat, akiket dinárhaniisitássai gyanúsít. 
Ez az ügy nincs összefüggésben a ma
gyarországi pénzhamisítással.

Berlin, jenuár 10.
A hamig pénzeket kutató rendőrségi 

osztálynak hosszas nyomozás után sike
rült letartóztatnia egy négytagú ban
dát, mely angol ötfontosok hamisításá
val és forgalomba hozatalával foglal
kozott. A banda tagjai Ságért és Dah- 
ling kereskedők, Gerstenberger mérnök 
és Kuhn kőnyvmdász. A hamisítások 
1924. évre nyúlnak vissza. Eddig ötven 
darab hamisítvány bukkant fel. A négy 
hamisítót, akik eleinte tagadtak, azután 
vallomást tettek, átadták az ügyész
ségnek.

a hazahozatali költségek hiánya 
miatt.

Ez pétiig igen jelentős Összeg. 
Newyorkbó) Budapestig élelmezés
sel együtt harmadik osztályon, sze- 
mélyenkint körülbelül nyolc-tiz mil
lióba kerül az ut és Kovácson és 
Fábiánon kívül pedig még egy 
amerikai kísérő költségeiről ée az ut 
időtartamára járó illetményeiről is 
gondoskodni kell. Az amerikai kí
sérő azonban valószínűen nem elég
szik meg a harmadik osztályon való 
utazással és így a két szökevényt is 
a második osztályon kellene hozni. 
Ebben az esetben közel

százmilliót emésztene fel a haza
hozatal költsége.

Á főkapitányság eddig még hivata
los utón még nem közölte a Pannó
nia Rt.-vol megszökött igazgatóinak 
elfogatásit, de a részvénytársaság 
máris elhatározta, hogy

nem teszi meg a hazahozatalra 
szükséges intézkedéseket,

mert nem akar felesleges költsége
ket okozni magának.

A vállalatot az készteti erre, hogy 
Kovácson és Fábiánon ngysem 
tudják behajtani a kárösszeget és 
meg kell elégedniük azzal a körül
belül egymillárdnyi összeggel, 
amelynek értékében Kovács és Fá
bián lakásberendezése bűnügyi zár-

Belvárosi Söröző 
Vili, Rákóczi ut 1. s. 

Bíró Dénes 
IV, Vámház körút 16. sz. 

Carlton-szálló éttermei és kávé
háza (ezelőtt: Bristol) 

Debrecen-szálló vendéglője 
VII, Rákóczi ut 88. sz.

Erdélyi Borozó
VI, Dalszínház ucca 8. sz.

Élő József
VH, Thököly ut 4. sz.

Frcnrelsz-éttereni 
Goi 1 ért-szálló 
1, Gellért tér 

Grecsák Róbert 
Délivasutl vendéglő 

Juhász Gyula 
VI, Nagymező ucca 19. ez.

Mayer József
VIII, Népszínház ucca 30. sz. 

l’atz Antal
VI, llujOs ucca 31. sz. 

l’osch Ferenc
VIII, József körút 3. sz. 

l’osch Mihály
VII, Dohány uccu 20. sz.

l’osch Rezső
VIII, Baross ucca 7. sz.

l’osch 
„Virágbokor** vendéglő 

V, József tór 1. sz.
Stcfánia-étterem

VI, Toréz körút 15. sz. 
Sturm Ferenc 

V, Berlini tér 4. sz.
Szent István vendéglő
1, Alagút ucca 5. sz.

Werderíts János
X, Bolső Jászberényi ut 16. sz.

Wlnkler István
II, Margit körút 2. sz.

Új évben! Új szerencse!
Húzás feltétlenül két hét múlva 

január 26-án

HÉT KILÓ 
tZINARANY 
az ARANYSORSJÁTfiK 

HAHÓM ELSŐ 

FŐNYEREMÉNYE
1 főnyerem. 4 kg ezinarany
1 nyerem. 2 kg azinarany
1 nyerem. 1 kg szinarany
1 nyerem. 3 vágón •= 300 q búza
1 nyerem, nógyiiléses automobil
1 nyerem, kereezthúros zongora
1 nyerem, telj, felez, motorkerékpár
5 nyerem, teljesen felez, varrógép

10 nyerem, teljesen felez, kerékpár
200 nyerem, arany és ezüst tárgy
Egy sorsjegy ára 1OOOO korona

Sorsjegy in ézöaég:

V, Szabadság tér 6
Midonütt kapható!
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Újabb ajánlat készül az 
elektromos centrálé megépítésére

Néhány héttel ezelőtt, mint ismeretes, 
egy külföldi tőkésekből álló érdekeltség 
előnyös ajánlatot nyújtott bo a főváros
hoz egy nagyszabású áramtermelő köz
pont építésére vonatkozóan. Illetékes 
bolyén érdeklődtünk az ajánlat sorsa 
felől s azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
úgy a tanács, mint az elektromosmüvek 
igazgatósága teljes alapossággal

áttanulmányozta az ajánlat részleteit

B csupán néhány kérdés vár még tisztá
zásra. Szombaton a városházán éppen 
ebben az ügyben

bizalmas tanácskozás volt
"Búzáik János alpolgármester, líorven- 
clcg Ferenc tanácsnok és Deutsch Lajos, 
az elektromosmüvek vezérigazgatója 
részvételével. Értesülésünk szorint a fő
város képviselői

feltétlenül .szükségesnek tartják az 
elektromos centrálé megépítését,

a benyújtott ajánlatot pedig alkalmas
nak ítélik a felveendő tárgyalások alap
jául. A főváros természetesen — na már 
a maga erejéből nem képes a centrálét 
felépíteni — szerelne minél több előnyt 
n koncesszió kiadása ellenében magának 
biztosítani s ezért, ha tárgyalásra körül 
a sor, az ajánlatot benyújtó tőkecsoport
tal, a fővárosnak még sok kívánsága és 
kikötése lesz. A közgyűlési pártok szin
tén nagy figyelemmel tanulmányozzák 
az ajánlat technikai és anyagi részeit. 
Külön technikai és külön pénzügyi szak
értők vizsgálják meg az ajánlatot a de
mokratikus blokk részéről, amely csak 
a szakértők véleményének meghallga
tása után szögezi lo a maga álláspont
ját. Hír szorint a blokk tagjainak több
sége — a szocialisták kivétel nélkül —• 
azt a nézetet vallják, hogy az áramter
melő központot, külföldi kölcsön felvé
telének segtségévcl

magának a fővárosnak kell felépí
tenie.

Egyébként híre jár, hogy
ujabh tőkeérdekeltség alakult.

Amelyben magyar nagybankok is helyet 
foglalnak s ez az érdekeltség egy újabb, 
az előbbit, felülmúló ajánlatot készül 
beadni a fővároshoz. Állítólag ez a cso
port az elektromos centrálé koncesszió
jáért nemcsak a külföldi kölcsönök ter
hét vállalná magára, liánéig, a kórházak 
mindenkori deficitjét is cs a vízmüvek 
clektriflkálását.

Városi körökben nagy érdeklődéssel 
várják ennek az ajánlatnak a benyúj
tását. 

Vésvén azonnal

lllsfitiró-sarslegyet
Húzás január 16-án

Megrendelheti rendes újságkihordójánál is

CsaK

Arnnysorsjeiyel
vegyünk!

Húzás íBifÉíkniii Rét hét mnlvn
Ara 10.000 korona

Mindenütt kapható

VÖRHENY
ellen védjük gyermekeinket '« mos
suk meg kezüket, arcukat naponta 
többször lysoformos vízben. A lyso- 
l'orm hntásos védelmet nyújt, kollo- 
mes szagú, használata veszélytelen 

és a bőrt nem támadja meg.

Óvjuk gyermekeinket!

Raffay püspök nyilatkozik 
Zadravetzról, Albrechtról, a Teszröl 

és arról, hogy miért volt NádosyéKnál 
Nádosy letartóztatása után

„Hozzám is fordultak már azzal a kérdéssel: résztvettem-e 
a frankhamisításban" — mondja a püspök

Raffay Sándor püspökről, akiről az el
múlt hetekben a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége bankettjén tartott Albrecht- 
beszédével kapcsolatban többízben meg
emlékeztek a lapok, a frankhamisítást 
ügy kipattanásakor az a hír terjedt, el, 
hogy Nádosy letartóztatása alkalmával 
titokzatos látogatást tett az országos fő
kapitány lakásán.

Felkerestük Raffay Sándor evangélikus 
püspököt, hogy a személyével kapcsola
tos kérdésekre vonatkozólag meghallgas
suk ŐL

Albrechtról beszélünk. És a uevezetes 
TESz-bankettröl.

— Az úgynevezett öttől siók csináltak 
ügyet az egészből. Rosszindulatból állí
tották azt, hogy én tendenciózusan kér
deztem Albrechttól, hogy „öt várjuk-e". 
Nem erről volt szó azon a banketten. Azt 
mondottam:

— Te vagy-e az eljövendő, avagy mást, 
várjunk?
— De ezt nem Albrecht királyságára ér
tettem. hanem arra, ami akkor aktuális 
volt: hogy ö hajlandó-e betölteni a Tár
sadalmi Egyesületek Szövetségének kor
mányzóelnöki tisztjét, vagy pedig mást 
várjunk.

Eszemágában sem volt holmi király* 
proklamáció.

— Albrechttól azóta nem is beszéltem. 
Hogy a TESz-t és a Magyar Nemzeti 
Szövetséget most miért gyanúsítják meg 
gyanuokok nélkül, az igazán érthetetlen.

-• Tudja azt méltóságom uram, 
nogy Önről beszélnek, egyesek a 
frankhamisítás ügyével kapcso
latban!

— Ezt jól tudom. —• hangzott meglepe
tés nélkül a válasz, —

Hozzám is fordultak már azzal a 
kérdéssel — folytatja a püspök —, 

hogy résztvctlem-c a frankhami
sításban.

Csodálkoztam a kérdésen, hogyan juthat
nak az emberek az ilyen feltevéshez. Eh
hez példátlan perfidla kell. Én azonban 
nem törődöm az Ilyesmivel. Az úton ha
ladó emberre ráfröccsonhc-t az útszéli sár, 
az ember letisztítja magáról és megy 
továb a maga útján.

Csak nem tételezhető tel rólam, az 
ágostai hitvallású evangélikus püs
pökről, hogy egy olyan buta dolog
ban, mint amilyen a frankhamisi- 

tási ügy, résztvettem volna.
— És mi a vőloménye az ügy

ről?
— Az egyáltalán nincsen.
Még annyira Ismeretlen, annyira 
ki nem Kobozott, nagyarányú, szö- 
vevéyeg ügy ez, hogy erről, sem 
pro, sem kontra, nem beszélhetek. 

SZENT 
ISTVÁN 
CIKÓRIA 

KAVEPŐTLÉK 
Különlegesség

Általában nem szoktam vizsgálati stá
diumban lévő ügyekről véleményt nyíl
vánítani,

addig, amíg birói Ítélethirdetés el 
nem haugzik.

Most abszurd találgatások, merő kombi
nációk, alaptalan rágalmak, hazugságok, 
inszinuációk bukkannak fel az ügy 
kapcsán.

Tisztán látni még egyáltalán nem 
lehet.

Komoly, nyugodt embernek még nem le
het ítélete erről a kérdésről. Legfeljebb 
nagyon is egyoldalú, vagy nagyon is 
vérmes emberek alkothatnak véleményt 
már most erről az ügyről.

— A Zadravetz-ügyről nyilat
kozhat méltóságod i

Ízléstelen lenne római katholikus 
püspök ügyéről ágostai evangélikus 
püspöknek nyilatkozni. Mit szólná

nak ehez a híve’
— Azt nem teszem.

— Ez igaz. Egy ténykérdés níól- 
tóságos uram: Nyilatkozzék a Ná- 
dosyék lakáján, a Nádosy letar
tóztatása utáni napon történt 
látogatásáról. Egy újságcikk na
gyon titokzatos színben tüntette 
fel látogatását.

Raffay mosolyog. Feláll és a szobában 
körülsétálva, nyugodt hangon a monda
tokat, szavakat taglalva adja meg a vá
laszt.

— Példátlan insslnuáciá müve a Nd- 
dosynénál tett látogatásomról szóló új
ságcikk.

Nádosyt régen ismerem. Jó bará- 
tóm. Mikor letartóztatták, szüksé
gesnek tartottam, hogy én, a lel
kész, felkeresem feleségét, aki lelki 

vigaszra szorulhatott.
Ilyen jellegű látogatás ellen azt hiszem, 
senkinek sem lehet kifogása.

— Azt írták Méltóságodról, 
hogy Nádosy letartóztatása után 
nyomban autón sietett Nádosyók- 
hoz.

— Ez is teisdenciózus beállítás. Gyalog* 
mentein és félórai látogatás után villa 
nioson mentem haza.

Egyáltalán néni rendőrségi gép
kocsin,

amint azt tévesen közölték. Az sem igaz, 
hogy Nádosy felesége velem jött el laká
sáról. Egyedül távoztam el onnan. Euy- 
nyit mondhatok csak. De kérem, ne írják 
aztán ökölnyi címbctükke), hogy: Raffay 
Sándor püspök nyilatkozik.

Román Kálmán.

Meinl-kávé

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAIL 

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára 

Saönyeg, pokróc, Qggóny, Agy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyngszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernvők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
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Lakáskiutalás
Felvilágosítás a vásárirodánál:
V, Szemere ucca 6
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RoRKant sorsjegyet
3000 K HúiOs Január 32-én
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hí r e k......... . i- lísrclyiék tüntetése
Bih tönha^ok a párizsi magyar követség ellen
(Isikorog a börlönajtó zárja és a 

cellákban ami szegény megziláll 
társadalmunk tel Mélyben, ménbe 
csillésben kiválasztott alakjai fog
lalnak helyet.

A frankhamisítás szörnyű búr. 
ügyi bonyodalmának minden lánc
szeme két i rá n.gban fonódik minden 
becsületes ember elméjéhez és lei
kéhez.

Elsősorban az erkölcsös emberek 
niindenik 'ben lakozó igazságos bíró 
szólal meg és követeli a meg; értett 
jogrend helyreállítását, a b".ncse 
lekmény w< gíorláséd. . InarchIkus 
mc rcnyletneb., közveszélyes bilr.cse- 
lekménynek le nyál i ódéból látja és 
Így a tettes szigorú megbüntetését 
követeli. Ez a becsületes polgármo
rál tehát elégtétellé! nézi, a minden
kire hatályos és érvényes törvény 
diadalát, amely rangra, le 
ízületé, re, származásra tekintet női 
kii! lesújt uzokra, akik ellene vé
tetlek.

A másik érzés lyrai, könny f akasz
tóim szomorú. szive;:!.!>•■■ nw rkolóan 
keserű honfiba. amelyet a börtön
ajtó minden csikorgása, a letartóz
tatott emberek lizá.-nának minden 
szaporodása újra éleszt, h^gy a ml 
veszteit habot ú, deslriiáló forradal
mak és gyilkos béke c’öid-.'.-'e szó-- 
moruságunkat, megtépázott hite 
lünket újabb és újabb válságok, ve
szélyei: ferijegcílk. Mardos a bánat, 
hogy a mi. megcsonkít ott országha
tárunk. a mi véráztatta földünk 
szint révé válik szuverenitásunkat 
tartó idegen beavatkozásoknak, 
amelyek ellen nem tiUakozhalunk, 
mert buszén a. rettenetes büupcr 
gyanusilotljai idegen államok jog
os érdekkörébe hatoltak bűnös ke
zükkel é. ni gbomlolt kalandor szú 
g el dá sokkal.

Nemzeti önérzetünknek szörnyű 
mcgpróbó lafá a ez az Idegen rend
őr és gazdasági asszisztencia mellett 
teljesített nyomozás, és azért a lel
kűn! ben lakozó bíró a törvény dia
dalát a minden, bűnöst egyformán 
lesújtó igazság érvényesüléséi, kő
it olyan, szilárdan, némán vegye, lu
cernásul. Néniül jón el a páriszenve- 

a világit ézleti ellentét harci 
.Irmája. Minden magyar csak azt 

lássa most, hogy a nemzeti presztí
zsünkön ejtett szörnyű sérelmet or
vosolja, ennek a. büepernek mind ’ • 
iészrehajlás és melléitekintet nél
kül lefolytál s» He e'-ből a szomorú

i érből egyetlen párt, egyetlen 
közéleti csoport semmiféle mentali
tás nem kovácsolhat tőkét a maga 
számára . Ez a bünper egy tragikus 
magyar történés, egy nemzeti kál-

Párizs, január 10.

A Párizsban élő emigránsok ma meg- 
tartották előre bejelentett gyűlésüket, 
umelyen u frankhamisítást kívánták 
me/,vitatni. A gyűlésen Apúthy koiionu- , 
nlhta munkás elnökölt. Az első l'clszó-: 
laló Kovács, magyar munkás volt, aki 
czldüszei iDt egy kommunista lap tlt- ’ 
kára. Felhívta a Párizsban élői 
emigránsokat, hogy aki csak teheti, I 
térjen vissza Magyarországra és ott j 
küzdjön a mai rendszer ellen, amelyet 
Párizsból megdöalrni nem tudnak.

Maurlce, Blllancour város szélső1 
szocialista polgármestere, felszólította ' 
a gyűlést, hogy a nemzetközileg szer
vezkedő fasizmus ellen minden szó- , 
clalista árnyalat egyesüljön.

Károlyi Mihály gróf felszólalásában*'
újra meg'ismételte azokat a vádakat, ' véget éri. (MTI.)

amelyeket a mai rendszer ellen hangoz
tatni szokott. Károlyi Mihály grófnő 
sajnálkozásának adott kifejezést, hogy 
a mai rendszer és a hamis frankok 
ügye a nemzetközi világban mennyi 
kárt okozott.

Dragonlts kommunista újra felszólí
totta a kivándorolt munkásságot a 
Idagyarorszáha való visszatérésre és az 
ottani harcra.

Azt a határozati Javaslatot, hogy a 
gyűlés tagjai vonuljanak a párizsi ma
gyar követség elé ős követeljék az 
egész követség távozását, mert a ma
gyar népet ők képviselik, a gyűlés 
többsége nem fogadta ej. A égül a ha
tározati Javaslatban elítélték a mai 
rendszert és a magyarországi szociál
demokrata pártot. A gyűlés, nagy 
rendőri készültség mellett, rendben

Halini Bódog

— /\ Lipótvárosi Társaskör új 
elnöke: T$ron Gábor. Vasárnap 
folyt le ;i Lipótvárosi Társaskör 
Lsztujitása. A választás érdekessége 
az, hogy az, eddigi elnök, báró Szö
rényi József helyébe, Ugrón Gábort 
választották nmg.

- F|»e ‘iil- ctv tesfvérgyiikos elme
beteget. linót István 31 éves napszá
mos ez év elején öec*éf, Péteri kö.sógben 
baltával ngytmülölto. A test verg> ilkost 
a j-< '*v •b ki ügyészségi fogházban őriz
ték, de időközben n ínejílxyelőbo került, 
fihol j>i<-y.á'’.lpii<,it k. Iiq j ün és köz 
v<wZJyes őrüli, mire az ü'.y.'sz, elejtette 
a vádat és óik: • .tette az angyalföldi 
elmrgyógyinl • « tl <'. a'om.an tegnapelőtt 
Ilajós megszökött. A tébolydai/izgató 
Béig bejt leütésére n'rendőrt'ég megiudí- 
lett x a nyomoz: -4 és ma ev.v detektív 
felismerte Hajóst az Hérán és be» állí
totta a IV kari lény.‘-•■•grUi ahonnan újra 
nr. elint g> e-yiné e|l>r \ • • y.

— Hirtelen halál. Uilzkii János is 
éven napszámos a < s f.- >n hirtelen 
ÖBSxefwett és meghalt. Holttestét a ren
dőri bizottság a bonctanl int- !hrt szál 
’í Itatta.

líitfv-..
— Húzás — húzással. Vasárnapra 

három IárffysorsjtUék-hiizást jclen- 
t’ttek a fővárosban ki ragasztott 
pl ideál ok. A sorsjegyárusitók is te- 
h;kiabálták az uccukat, hogy húzás 
vasárnap. És mi történt? ZJí/?/ /?u- 
zást sem tartották meg. Februárra, 
illetőleg márciusra halasztották (‘l 
az „Ipurmüvés’zeti44, ti „Kápolna44 és 
a „Chrité44 sorsjegyek hozását.

— A Dunába ugrott, mert elvesztette 
perét, Csiucsa Pál 27 eves bronzmiives 
néhány nappal ezelőtt cllúvozőít Bajnok 
uccu 2b. szám alatti lakásáról azzal, 
hogy elvcoztctte a polgári bíróság előtt 
a perét és ezért öngyilkos lesz. Eltűnését 
bojcicnteíték u főkapitányságon, ahol 
megindult a nyomozás. .Vasárnap dél
előtt a dunaparton egy fiatalember a 
Dinéin ugrott. A kö'.ölben tartózkodó 
hajósok idejekorán észrevették az. ön- 
’.j i!ko> ielö’tct. akit, a nie.itók a Rókusba 
szállítottak, ahol megái lapították, ho-gy 
azonos Csiucsa Pállal.

— A Földhitelintézet, 35 éves jelzálog- ! 
kölcsönét többnyire dunántúli birtoko-1 
sok keresik. A Földhitelintézet egymil- ■ 
liófontos hosszúiéiáratu záloglevéltől- I 
esőnél többnyire dunántúli birtokosok 
igénylik. Ennek az a magyarázata, hogy : 
a dunántúli nagy- és középbirtokotok < 
vettek igénybo nagyobb mértékben 25— | 
30 széi-ralékos rövidlo’áratu kölcsönöket 
a 9 százalékos bankráta idején és ezeket 
akarjak konvertálni az. olasó és hosszú
lejáratú jelzálogos, kölcsönnel. A tiszán
túli birtokosok köréből eddig alig érke
zett be néhány igénylés a Földhitelinté
zethez.

— Házasság. Rátonyi Klári és Frletl 
Endre-házass'?ot kötöttek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

—• Leesett a negyedik emeletről. 
Horváth János 16 eves tanuló cso
magot vitt a Nagy korona ucca 12. 
számú ház negyedik emeletén lakó 
Műnk József kereskedőhöz. Atadlr. 
a csomakot és hazafelé készült A 
gyerek bizonyára sokallta a sok 
lépcsőt és felmászott a léptwőház 
’ orlátjára. hogy azon lecsússzon. 
Alig ért fel azonban a korlátra, hir
telen e’szédült és lezuhant. Szói ron
csolt. kopnyúval, eszméletlenül te
rült. el in lépcsőházhan a szerencsét
len liu. A kihívóit mentők Horvá- 
thot a Rókus-kórliázba szállították, 
• hol e<ry óra múlva meghalt.

—- Meezíclen őrült az uccán; Teg
nap délután a főkapitányság elöli 
a Zrínyi uccában egy férfi vetkőzni 
kezdett. Az őrszemes rendőr igazo
lásra szólította fel, (le a férfi to
vább dobálva le magáról a ruháit. 
Már teljesen meztelen volt, amikor 
a rendőrnek sikerült a főkapitány
ság épületébe tuszkolni a férfit, aki
ről kiderült, hogy Prohászka .József 
a. neve. A rendőrorvos megállapí
totta, hogy Prohászka örült. Á men
tők az Angyalföldi elmegyógyinté
zetbe szállították.

•— ÖngyUkts,ság a nyomor miatt Pa
tak n Józsefné. 21 éves munkúsn^szon r, 
’lábormk ucca 18. szám alatti Jakásin 
aszpirinnel nirgiiiórgczto magát. Tettét 
állítólag azért, követte cl, "mert nem tu
dott munkát kapni és nagy nyomorban 
élt. A mentők a llókus-kóiszállí
tották.

—• Szerencsétlenül járt tanuló. Hoff- 
mann Edifh, 14 éves tanuló Kerepes köz
ségben a HÉV. egy rocsijáról menc-tköz- 
ben leugrott, de olyaai szerencsétlenül, 
bőgj’ a kocsi ulá került, amelynek kere
kei a kislány mindkét lábát öső/.e-on 
csoíták. A szoreucyétlenül járt Jioffmunii 
Edithot a mentők a Fchér-Kereszt-kór- 
házba szál’í tolták.

— Véletlenül lelőtte menyasszonyát. 
Vasárnap délután a Madách ucca 2. sz> 
házban Ncmcf. Margit 26 eves szobalány, 
a vőlegényével, Bruaner Géza 27 éves ke- 
roskedősogédde! diskurált. A flafaloir-ber 
revolverét mutogatta a lánynak, amely 
váratlanul elsült. A .golyó Néumt Mar- 
gi-tot szívén találta és nyomban megölte, 

i B-runner, mikor öh.ycosni látta meny- 
I asszonyát, annyira megijedt, hogy maga 
ellen fordította a revolvert és mellébe 

[lőtt. Az előhívott mentők Német Margit 
nál már csak a halált konslatá>h:<ták 
Brnnnert beszállították a Rókus-kór- 
házba,’ahova rendőri bizottság szállt ki, 
azonban az eszméletlenül fekvő Brunnert 
nem lőhetett kihallgatni.

örlsetbe vettek egy gázoló s0(őrl. 
Peti János soffőr vasárnap délután a 
Damjanich ucca 43. szánni ház előtt a 
Bp 23-459. jelzi.,ü automobillal elütötte 
(sudvi Anna 14 éves tunulóleri.nykát, 
akit a mentők súlyos sárii lésekkel a Ró
kusba szállítottak. N gázoló soffőrt a fő
kapitány tágon őrizetbe holyezték.
- Vihar és fagy, a Csikóm) Tribüné 

newyorki jelentése szerint az At.a-iti par
ton viharok és fagy következtében 14 em
ber élőiét vesztette. (MTI.)

— Baj ha a körözött kocsis alszik. 
A léo.ienbilicr és Dob ucca sarkim 
:i rendőr figyolines lőtt, fig5r teher
kocsira, amely órák hosszat líJlt az 
ncchsarkán, u kocs’s pedig a bakon 
•iludí. Mikor már érthetetlen volt 
előtte a kocsi hcszu várakozása, fel
ébresztette a kocsist, aki rendkívül 
megijedt s nem tudta magyarázatát 
adni, hogy mire vagy kire várako
zik. Bek isérték a kocsival együtt a 
VJI. kerületi elöljáróságra, ahol a 
kihallgatás során megállapították, 
hogy a kocsist Borsos Jánosnak 
bivják s több lopás miatt az ügyész
ség körözi, őrizetbe vették.

— öngyilkossági szándékból elhagy
ták otthonukat. Vetési Károly 32 eves 
kereskedő Atilla körút 2. szám alatti la
kásáról azzal távozott el. hogy ügyvéd
hez megy. Órák múltán egy hordár je
lent meg a lakásán egy levéllel, amely
ben Vetési Károly bejelentette család ja
niik, hogy öngyilkos lesz. — Koldanics 

I Györgvné 50 éves vasalónő Babér ucca 
C>. szám alatti lakásáról eltűnt. Előzőleg 

[ öngyilkossó-gi gondolatokkal foghilko- 
| zott. A rendőrség mindkét eltüntet kc- 
. rcsi.

— Békéscsabai betörőket keresnek 
Budapesten. A békéscsabai rendőrség 
táviratban éricóitette a főkapitányságot, 
hogy ottan Zólyomi Linót kereskedő 
lakásában betörök jártak, akik több 
százmillió korona értékű ékszert és 
ezüst evőeszközt elvittek és azután 
Budapestre menekültek. A i^tidőrség 
keresi tt betörőket.

— A Rlporler-bál az idény legelő
kelőbb álarcosbálja, február másodikén, 
lesz a Vigadóban. A bálrendező bizott- 
ság már megkezdte munkáját a Ma
gyarországi Ujsági A.'k Egyesületének 
Rákóczi út ló; szám alatti helyiségében 
levő bálirodában.

A nsgy érdeklődésre va ó te
kint, tel, ezú on érted iütí az 

ú hő <yel(et, hogy 

ssií w tab 
ntiél árnsiiása 

még egy hétig tart
2, 3 és 4 mé eres női és férfl- 
szóve*, ny. ri és téli mosó ei- 
méit, valamint se yemm-.ra- 
déKo.t o>y hata tnas mennyi

ségben és oiy 
é ■«•» r> p j>

SOHA NEM LEI EZETT A! KÁLÓM 
í8iö|,ö öruháinhnn 

KíráJy ucca 22S’UX 
Az £ruh&z teljos aláplUre s mcS- 
nag folytán a készletbon levő

nöl köpenysKef, buódőKat 
szövet- és íWziruikiKa 

gyér eXkabétokat, Junuierekei
rendkivlfil olcsó árakon adom ec

Tekintse meg tféUlkónyszor néUUl

GERO
kérőiméit eladásra, ho’y eren 
zembe’ő ő el-ny Kihastná- 
áse, az ú • iiigjeií igá in el

sőrendű érdeliét Képezi

Viszorte'n usi*ót>'raH K .7 1 
g ása c -tk a re '< éli ót állban
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MÁRTON az erszeg le nól-
és *ér!J szí'V-t ruhé a

öuíiip síit Komfeeii a. M1
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A KÚT LEGPl- 
K.ÍNSABB ESEMÉ
NYE. Vészi Margit 
és Molnár Pere ne ta
lálkozása. volt. A ki
váló drámaíró hosszú 
esztendők után Ma
kog Mar pitéknél.

Ml mindketten hivatalosak voltak 
találkozott első feleségével. A szed- 
nát rendező békítő angyal cs a 
nagyszámú statisztéria, izgalommal 
leste, hogy mi fog történni a lalál- 
hozás pillanatában. Kár volt azon
ban izgulniok, mert nem történt 
nemink Az idők során -megbékélt 
már a két haragos lélek cs őszinte, 
örömmel és szívélyességgel üdvözöl
ték egymást. Majd félrevonulva a 
kisszalonban hosszabb megbeszé
lésbe kezdtek arról, hogy mikdr és 
hol tartják meg leányuknak Molnár 
Mártának az esküvőjét. Ezen az es
küvőn az örömanya és az örömapa 
közös örömkönnyeket óhajt hul
latni.

KÉT HÉTTEL EZ- 
!j ELŐTT hírül adtam, 
|| hogy egy fővárosi 
| színigazgató — sze
li rehni bánatát felei- 
I teui — Párizsba és 
• a Kiviérára utazott.

Örömmel jelonthe-
lem, Kőgy a színigazgatónak sike
rült a gyógyitókura. mert úgy lát
szik. hogy szcrelmibáüatÁt a Rivié
rán hagyta. Ellenben hozott magá- 
v-aleg y csinos párizsi nőt, akivel 
a legnagyobb feltűnést keltve szom
bat este megjelent a.körúti művész- 
kávéház café-restaurantjábart.

SZÍNHÁZI fotográ
fusok 'természetesen el
árasztják most a Ro- 
uüissance Színház kör
nyékét, ahol reggeltől 
estig Molnár Ferenc Ri
viérájának próbái foly
nak. Közben egyre kat

tognak a fotografáló masinák, nagyban 
serénykednek a fényképész urak-. Csak 
Molnár Ferenccel van baj, aki egyálta
lán nem hagyj* magát fűtograWni. De 
nem kisebb ernTcödésoikbe került a fény
képészeknek, mig Max Reinhardtot rá- 
vették arra, hogy a gép elé álljon. Végre 
odaáll t, de a. rendező egyéni rendelésé
ben felvett pózzal. A fotográfus sehogy- 
ae volt megelégedve. Jobbra-balra nga- 
aitotta Reinhardt profilját. Reinhardt. 
végre megnta a dolgot és indulatosan ki
fakadt:

— Nekem ís Pestre kellett jönnöm, 
hogy végre egy szer engem is megrendez
zenek.

„KITTY”
Király Színház

Szombaton 30-edszer

Vasárnap délután mérsékelt 
hebárakkal

Régi jó Budapest

SZÍNHÁZ
Éjféli beszélgetés 

Max Reinhardttal 
cigányzene és székelygulyás mellett

A körúti kabaréban apró darabot 
játszanak, amelyben arról van szó, 
hogy a férj azért veszekszik a fele
ségével, mert, sótahinul tálalta fel a 
levest. Lehull a függöny* kiáll a 
konferenszier és elmondja, hogy ezt 
a kis darabocskát, miképpen ren
dezné meg a nagy Rendező, a világ
híres Prof. Reinhardt, aki minden
ben szimbolisztikus mélységeket és 
drámai expanziót keres. Ugyanezt a 
témát azután ténylegesen le is ját
szók a kabaré színészei „reinhardti4* 
slálusban, komor gótikus teremben, 
túlfűtött drámai dialógusok, trans- 
cendentalis persziflázsában. Érd- 
geisttel spékelve. A közönség jól 
mulat, a színészek és az igazgatóság 
pedig azt hiszi, hogy Koiuhardtot 
— sikerült megmutatniuk a görbe 
tükörben.

Bevallom én. is ezt a nagy képű, 
fontoskodó urat kerestem szombat 
éjjel az egyik Kossuth Lajos uccai 
étteremben, amikor elindultam 
Reinhardt felkutatására. Kellemes 
csalódással állapítottam meg, hogy 
a ^minden idők legnagyobb Rende
zője*’ egy

joviális német fiatalúr* 
nifnek, őszül ugyan a haja, de .$?<?- 
me fiatalosan, sőt gyerekesen csil
log, nótákat rendel a cigánynál és 
nagy élvezetiéi már lógatja a tejfe
les székely gulyás levét, amit — 
nemzeti eledelnek rendeltek számié
ra a pesti barátai.

A barátai* elsősorban Molnár Fe
renc, akinek fcbbeu a pílhiúatbun az 
a legfőbb gondja, hogy a jégbehü- 
töft háromcsillagos, francia Uen- 
ucsey milyen színben csillog, az 
örökké jókedvű Martom Miksa dr., 
az álmosan pipázgató Méltat Jenő és 
Bárdos Artúr, aki c pillanatban a 
világ legizgatottabb színigazgatója.

A Kossuth Lajos uccai étterem 
félemeletén, ahol ez az illusztris 
társaság helyet foglal, (Csakhamar 
feléjük fordul minden szem.

— Molnár és Max Reinhardt — 
ezt suttogja táncközben az urtasz- 
szony az udvjarlójának, a démon a 
palijának, a szinésznöcske — a 
„Coll am Marko" üdülőhely leendő 
lakójának.

Molnár és Max Reinhardt — őszre 
se veszik a hódolatot. Az egyik 
iszik, a másik nyugodtan röpogtal- 
ja szivarját. Tempósan* rágyújt. 
Semmi idegesség és encrváltsdg 
sincs ebben a. Professzorban...

— Állapodjunk meg — mondja

Reinhardt üdvözlésem után — hogy
színházról nem beszélünk.

Tudja milyen elég belőle, reggeltől 
estig.

— Tudom. ’ '
—- Képzelje, hogy milyen pecKem 

van. Azért jöttünk ide, mert cigány
zenét akartam hallani és erre a hí
res prímás, aki estéukinl itt hege
dül, éppen ma. este bejein fás nélkül 
nem jött el.

Nagy nehezen szerzett n ven
déglős a kedvemért egy pót- 

prímást
— Mégis mii. szól Molnár és ’Reln- 

hartJ
Közélh’ajol. Még a szivarjai- is le

teszi.
— Zseniális ember. »

Jobban rendez, mint én.
Úgy ért a színpadhoz, hogy szinte 
csodálatos,

•— Mi igaz abból, b.ogy Darvas 
Lili Pestre jön a Riviéra premier
jére.

— Ez lehetetlen. Hiszen Becsben 
ezen a napon éppen a Riviérát 
jáísz’i. Lássa ő róla szívesen beszé
lek. Most

óriási sikere van Becsben
és .úgy li ívják csak: a Báré asz.

— Darvas meg is érdemli. De ta
lán a pestiekről, őszintén?

— Kérem én zavarban Vagyok. 
Egyformán dicsérni kell mindenkit. 
Mégis minden udvariasságon túl két 
színész igen meglepett. Makai Mar
git, akit most láttam először és az 
a... Maliári nevű fiatalember. Ké
rem, az egy originális tehetség... 
Somlait már ismertem, Lenyűgöző 
erejű színész... De könyörgöm be
széljünk másróL

— Kérem. Talon a székelj gulyás
ról?

— No, lássa, erre vonatkozólag 
önnek adom a legfrissebb nyi

latkozatot.
Pompásan ízlett. Kitűnő. Egy kicsit 
zsíros és fűszere?, de... de... félek. 
Csak azt nckóáczze, hogy mi 
lesz holnap a gyomrommal. Égy-két 
pohár eognac azonban ezen is segít.

— És a nők... Pesten?
— Elmosolyodik.
— Nem-csinálok ebből problémát.
Mindenütt egyformák a nők.

Szépek és espuyák. Itt i's...
Stáb Zoltán

ÍME EGY BÜK- 
ÜGY, aminek végre 
nincs színházi vonat
kozása — mondtáli 
büszkén a prímádon^ 
nák és a szubrettek, 
a frank hamisítási
ügy kigaltanásakőr. 

Ezzel szemben meg kell állapíta
nom, hogy a biinügy egyik szellem* 
vezére nagyon szerelte, a kulisszája 
világát. Kevéssel a letartózlaiása 
elölt a. Király Színház öltözőjének
folyosóján laLálkoztam vele, amint
éppen a népszerű cs közkedvelt 
szubrcttpriinadonna ajtaján kopog
tatott. Röviddel utána a, kórus höl
gyei cs a növendékek — statiszták 
boldogan újságolták fünek-fának. 
hogy valódi herceget sikerült meg
ismer ni ök.

Hétfőn, szerdán és csütörtökön

Pénteken, január 15- én először 

Bt SZÜ8Ü l»l 
FODOR. LÁSZLÓ 3 felvonásom vígjátéki). 

Titkos — F^rra^ — Yóífc 
Töi-’zs- CsqzIos—Vendre?

• A Vígszínház jövő hetének nagy 
eseménye, a Drassbound kapitány ■meg
térése szombati, bemutatója, amelyet n 
legnugyobb érdeklődés előz meg. A pro- 
mierig, keddet kivéve, amikor az Ur>- 
einberektít adják, minden este a Híd sze
rep keres egy szerzőt. Pirandello világ
hírű szín játéka kerül ismétlésre. Mobü 
vnsátnap délután az Arcok és álarcokat 
adják mérsékelt helyúrakkal. 

7KITTY”
• Tercziiut hete lesz a Fővárosi Ope

rett szinti űz jövő hete j«. Minden este 
ütroasz Oszkár szenzációs operettjét ját
szók Fedák Sárival a címszerepben. 
Horthy Hanna, tfalmay. Tohiay, Üjváry. 
és Zátony léprc k fel a többi főszerepben. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal 
a .Vidni'í játsszák Vc'Tvss Sári és Tíontá’/ 
Hanna felléptével.

Hiába!

KEVESEN TUDJAK, 
hogy Fodor László, aki
nek d jövő héten, dr. Sza
bó Jti.ci cimeh vígjátékét 
•m fiatja be a Magyar 
Szinlui-, most is, wí«í a 
Jős: i vii asszon y cint H

i vigjűtékában a diákköri
i emlékeit írja meg. Ez a Fodor László,
■ aki a lehetséges Hatat írók közé, stt’niii, 

néhány évvel ezelőtt még orvospiíven-
! dé/„ rótt és of.f találkozott azokkal a 
! egészségest önálló, ..kemény  kiut-C* diák 
| kisasszonyokkal, akik nappal bonckéssel 
. a kezükben Mgdnlédk, este pedig szemük 
I ■vW.avásaival sebezték véresre a. férfiszi- 
i ónkat; akik komoly orvosnak készült ok, 
i de a legelső komoly s vrelent h'-oó szavá
ra, sutba dobták Hz éveit, át vallott élet-

■ prugr anjukat és férjbe:, menteié a lég 
elsőhöz — aki lf '-, ''e okid.

A HÉT KÉT BEMUTA
TÓJA — meglepetést; ho
zott. A KaiíiartwiziTiháí- 
haai Sttfará: Messhtai 
■varga című d«Q*übjúbuu 
a k■">/.<>nstg- fölfedezte -- 
elég későn — Pctlágyi La
jost, a szegedi skuihúz

volt Iffazgi’Ujjút; a Bclvúrc*-' bzinl.ázb: a 
pedig X. V. dó t‘-jc eimíi szíuinüben Pe- 
Cri Bluukii, mint mül'órezö . vortoló, Főt 
Tiázasíúgturő uszony dcbütálí meleg si
kerrel. Péwd Biankó <ú l!zn L«l.;o ki
váló színpadi alnkitów :< ni tudta elhi
tetni velünk á francia dm-dt tűresa mo
rálját: hogy egy férj kölcsönadhatja a 
feleségét csak azói , bog- ez n' csalja 
ruag, és hogy t<; iáiul ulá utos. Jó v.- i?z 
ékttol megtört ass-ony i’-rjer. néhány 
•lóncp nitilva ljozzá vb-ü/a. Elhiszi kd'i" 

• £u nem. Pedig . daraliMn v; 11 h' "i.
Trrrryr^’.’rnrsK'.nr

Robin lói
főszerepében

118*1 ÍÖi B|ll!
Orion Színház 
F.oyal toolío

^SFS 'TK.^ÍW’WBí

ördögiorony
Külcnör.törl'ínrt :t o!c f -r>

Rendezte: REX 1NŰRAM

Corvin világattrakció!
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Varsányi IrénlőS - Berhy Liliig - kerestek 
Erzsébet királynőt a Királyszínházban
Kiss Ferenc nem válik meo a Nemzeti Színházt*'

Tavttly már a vicclapok anyaga volt 
az, hogy a napilapok milyen részletesen 
Sg^-c’iztek informálni a közönséget arról 
az clvitózhatattaD fontos eseményről: 
Kiss Ferenc megválik, vagy nem válik 

a Nemzeti Színháztól. A színházi 
intimpisták úgyszólván Cbak ezzel fog
lalkoztak és a „közvélemény’* retteneté- 
♦ on unta már a kiváló művész ingatag- 
s.igát Néhány nap óta újra felvetődöd. 
Kiss Ferenc távozásának bire — mert 
tr.. egyik beavatott intlmplsta szerint — 
Kiss Ferenc újra — igen rossz viszony
ban van a Nemzeti Színházzal. A dél
utáni lap már le íh szerződtette a Fővá
rosi Operett színházhoz, azonban orrul az 
illetékes helyen semmit se tudnak.

ROBOZ IMRE
vezérigazgató a Fővárosi Operettszinház 
nevében így nyilatkozott:

— Egyáltalában nem felel meg a való
ságnak a hirc^telés. Erthotollen előt
tem. hogy honnan származik ez a hír.

A Nemzeti Színház Igazgatósága 
részéről a következő információt kap
tuk;

— A legjobb viszony van a Nemzeti 
Színház és Kífs Ferenc között -- aauiyi- 
ya. Logy '.núr a jovőóvi szerepeit is nagy
jából megbeszéltük. Annyi igcz. hogy 
átengedtük a Városi Színháznak a Pccr 
Gynt főszerepének eljátszására -S hogy 
a Király Színház is l'^rtc Kiss Ferencet 
a Királynő rózsája című Farkas Imre, 
operett főszerepére. A Király Színház 
kérését azonban sz igazgatóság nem en
gedélyezte.

A Király Színházban megúllapitotttik, 
hogy a Királynő rózsája első próbáját 
hirdető táblán .

valóban szerepelt Kiss Ferenc neve,
do a második próbára már

„PAiflcr olmsuhhaz
(Ncwyork palotával szemben' Tck: József 65-23 
EtimandRo stand halhatatlan remekműbe 

Cgrano de Eergerac 
’ milánói nemzetközi fümkiállitáH cisé dijává’ 
kitüntetett vi’ágattrakció 11 tejezethen. Atomnyi 
Emil lelhalalval; Előadái’ok: 5. 7, 9 órakor

Briiliánsokat, ?tón.í5íí:« 
Hér’ írtéi "rwíbbhaivMii 5Xékc!» Emi 
Király utca »3. sz. Teréz-templommá szemben

Pola Negri
íawjJí óriási 
sikert aratott

A végzet leánya
című uj 

filmjében az

Omnia Corso Tivoli
mai

bemutatóján

Nádor Jenőt írták ki,
aki egy kemény, mokány erdélyi grófot 
alakit a Király Színház legközelebbi új
donságában.

Férfi főszereplőt így hamar talált a 
Király Színház de ann.il nagyobb baj 
volt a női főszerep körül.

Erzsébet királyné alakítására elő-

Mz JVS2 balszerencsével 
felkapott az olasz 

válogatott csapattól 
Olasz válogatott—A!SC 3:1 (íl;1)

egész magyar .sporttáriadalom iz-
* ’ ....................... vasárnap

Az .
gatott kiváaic.-isággnl várta 
este a Torinóból érkező híreket. Mint is
meretes, az olasz futballszovetség az 
KSC-t kérte fel eUcnfc-l'U a Csehország 
válogatottjai ellen kiállítandó olasz vál
togatott együttes próbamérkőzésére.

A mérkőzés Torinóban került eldön
tésre ás az NSC — mint értesülünk — 
méltó ejleufelo volt az olaszoknak’ és

hősies küzdelem után balszcrcttcsé- 
vei 2 : / araánybait végződött félidő 

után-, 3 :1-re vereséget szenvedett.
Az olasz, szövetéógi kapitány a követ

kező együttest állította ki a Ncnizoliek 
cllon: Combi (Juvcntus) — Calllgaris 
(Casale). Rosetta (Juventus) — Jaunt 
(Torinó), Bernardini (Rónia), Bigottá 
íjuvontus) — Cónfi (Infernazionale), 
Baloncieri, (Torino), Schiavio (Bologna),

Afagyarország ifjúsági 
bivftáxóbajnoíssága f

A régi képviselőház üléstermében bo
nyolították le vasárnap este Magyaror
szág ifjútági birkózóbajnokságainak 
döntő küzdelmeit A miting legnagyobb 
eseménye volt a vidék fiainak pompás 
szereplőse.

Részletes eredmény:
Pehelysúly, Bajnok: Janicsofc (MTK). 

2. Széli (Vasas). 3. Plbsck (Ganzgyári TE)
Köniiytírály. Bajnok: KI inger (UTE). 

2. Krooonió (MÁV). 3. Klóin (MTE).
Kishösépsúly. Bajnok: Kellncr (Debre

cent TE). 2. Saly (UTE). 3. Schatu (MÁV)
NaffUk&télMlly. Bajnok: Horváth (Pos

tás). 2. Szettert (Vasas). 3. Hadraba (Sze
ged). ■ ’

Nehézsúly. Bajnok: Tunyogi (FTC).. 2.
W.'llisch (MTK). 3. Korpáéi (Szeged).

Renainance színház
Molnár Faron, új vígjáték*

RIVIÉRA
Mnx Ralrhardt rendezte*

Makay Margit, Somlay, Táray MsklAry 

szőr Varsányi Irént, lemondása után 
Gombaszögi Fridát, majd Tasnádi 

Ilonát kérték fel.
Az említett művésznők egyike som vál
lalta a szerepet, így jutott a Király 
Színház

Öerky Lilihez, aki vállalta $ sze
rep eljátszáaát

és már részt vesz a próbákon. N m ke
vésbé érdekes, hogy hosszú szünet után 
ebben az operettben látjuk újra a Ki
rály Színház színpadán Vadig Ilonát, 
égj’ osztrák gróf kisasszony szerepében, 
aki akaratán kívül csöppen az erdélyi 
nemes-portára.

SPORT~
•Q--xr

Magnozzi (Livorno), Cevcnini (Iptorna- 
zionale).

Az NSC támadásával kezdődik a mér
kőzés. A vezetést ennek ellenére az ola
szok érik el a Kertész II fául-ja 
miatt megítélt tizenegyesből. Rémay II 
azonban rövidesen kiegyenlít egy vá
ratlan lövés eredményeként, majd az 
olaszok Baloncdert lövésétől ismét veze
téshez jutnak.

Szünet után is az NSC volt frontban, 
dacára ennek, Kertész hibájából, Mag
nozzi megszerezte a győztes gólt.

Az NSC-ből Spitz, Rémay II, Ré
may III, Török, Havas és Tímár tűn
tek' ki.

A mérkőzés előtt az olasz válogatott 
csapat kapitánya virágcsokrot nyújtott 
át az NSC-nck. Az olaszokat a magyar 
főkonzul üdvözölte.

R KROE versével 
szettvedeff a JMítü-íál

MÜV -KXOE 5lO(1lO)
A '.második osztályú bajnokság kü'5- 

delmoi . során vasárnap a MAVG&K ke
rült össze a KAOE-vel.

, A njérkőzps általános moglepctésro a 
MÁV” 5;Q (1:0) arányú győzelmét hozta.

A gólokon Ivanics (2), Buff II. (2) és 
Madavin osztozkodtak.

X Újvidék legyőzte Belgrádot Új
vidék válogatott fútbullesapata Belgrúd 
válogatottjait vasárnap 15:2 (6:2) arány- 
ba.n. legyőzte.

XAusztria műkorcsolyázó-bajnokságát, 
ismét Jaroschnc Szabó Herna nyerte, A 
versony .Gíáoban került eldöntésre.

XCsak egy bajnoki futballmérkőzés 
volt Béesben vasárnap. A Rapid a 
Wiener Sport Club ellen játszott és azt 
5:2 (4:1) arányban legyőzte.

Belvárosi Színház
®x Idd plrlstl sxexon tag. 

nagyobb sikere

X. Y. és neje 
Amiéi 3 felvonáso&a 

(Pécsi Blanka, Geltért Laloa, 
»ray)

A Hitelbank tőkeemelése
A Magyar, Általános Hitelbank 

igazgatósága elhatározta, hogy 
részvényeseinek folyó hó 25-ére 
egybehívott rendkívüli közgyűlésén 
az intézet 690 millió korona alap-> 
tőkéjének 575.000 uj részvény kibo
csátása utján 920 millió koronára 
leendő felemelését fogja javaslatba 
hozni. Az uj részvények, melyek.

.1926 január 1-től osztalék jogosul
tak, az alapszabályoknak mea-fAlo-az alapszabályoknak megfele
lően teljes egészükben az eddigi 
részvényeseknek fognak három régi 
részvénynek egy uj részvényhez 
való arányában, a közgyűlés által 
megállapítandó árfolyamon fel
ajánlói tni.

Az alaptőkeemelés keresztülvitele ak. 
kent van biztosítva, hogy a?. intézet a 
veié kezdettől fogva legbenső kapcsolat
van levő S. M. v. Rothschild wieni bank. 
í 7íaLcs. az Oesterreichische Credit- 

Anstalt fúr Handel und Gewerbe wieni 
intézettél,, valamint a banknál évek óta’ 
jelentékeny mérvben érdekalt, a SchneL 
dér et Cte. — Unión Européenne Indus- 
trolié et Financiere*-Banque deVUnion 
Parisienne vezetése alatt álló francia 
csoporttal, továbbá az Industrlal' Fi, 
nance & Invesfment Corporation Ltd. 
londoni, az Intenudional Acceptanca 
Bank Inc. es a Hallgarten & Co. new, 
yorki, valamint az .V. M. Warburg & Co, 
hamburgi cégekkel, nemkülönben a 
hleinworl, Sons <£ Co. londoni és a Men
delssohn á Co. berlini bankházak veze. 
lese alatt álló csoporttal megfelelő meg. 
allapodáfiokat létesített mindazon rész
vények egész mennyiségének átvételére, 
melyekre a régi részvényesek az elővé
teli jogot nem gyakorolnák.

Az Industrial Fináncé et Investment 
Corporation Ltd-nél főként a N. M. 
Kothscbild and Sons, a S. Japhet et Co. 
Ud., a M. Sámuel et Co Ltd., a Pruden- 
tial Assurance Co. Ltd., a Barclays 
Bank Ltd., Sir Alfréd Mond, Bárt., Lón, 
dón, valamint az American and Centi- 
nental Corporation New York van érdé, 
kelve. Az Iriternational Acceptance 
Bank Inc. és a Hallgarten et Co cég ve. 
zetése alatt álló amerikai csoporthoz raj* 
tűk kívül még a Lehman Bros. és a 
Goldmau. Sachs et Co newyorki cégek 
tartoznak,

A 1’entemJitett csoportok kötelezettsé
get vállaltak arranézve, hogy az általuk 
esetleg átveendő részvényeket hosszabb 
időn át piacra nem hozzák.

A Magyar Általános Hitelbank igaz
gatósága erre az alaptőkeemclésre — da
cára azon piacok igen kedvezőtlen hely
zete,nők, melyeken részvényei ezidöszc. 
rint jegyeztetnok — azon megfontolástól 
vezérelv© határozta el magát, hogy az 
intézet üzleteinek az utóbbi időben új
ból nagyon jelentékeny emelkedő terje
delme saját tőkéinek szaporítását célsze
rűvé teszi, sunyival is inkább, mert a 
bank igazgatósága — mely kötelességéi
nek ismeri az ügyfelek állandóan emel
kedő hitel igényeinek kielégítéséről gon
doskodni , ezúttal újból csak elégté
tellel tapasztalhatta azt az érdeklődést, 
mely több elsőrangú nemzetközi pénz
csoportnál az intézet és a hozzá csatla
kozott vállalatok iránt megnyivánuJ.

Az alaptőkeeraeléssel kapcsolata 
bán az intézet, tervbe vette részvé
nyeinek a londoni tőasdére való be
vezetését.

Szerkesztésért felel: 
’b. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
’A „Hétfői Lapok* UjságvARalat.
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