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ZadratEfz Diispöh leíarfúztafásáf 
indítványozta az ügyészség 

A vizsgálóbíró elutasította az ügyészség indítványát — Az ügyészség 
fetfoiyamodott a vádtanácshoz, amely 

ma határoz Zadravetz letartóztatásáról 
Vasárnapi tanácskozások Bethlen miniszterelnöknél
Bethlen István gróf miniszterel

nök vasárnap délelőtt is folytatta 
azokat a tanácskozásokat, amelyek 
a frankhamisitási bűnügyben foga
natosítandó kormányzati intézke
désekről hivatottak dönteni. Hosszú 
idő óta est volt az első vasárnap, 
amelyet a miniszterelnök nem szen
telhetett vadászszenvedélyének.

A miniszterelnökségi palotában 
vasárnap két fontosabb tanácskozás 
volt.

Elsőnek PesthyPál igazságügy
miniszter jelent meg Bethlen 
István gróf miniszterelnöknél.

A miniszterelnöknek az igazság- 
ügyminiszterrel folytatott tanács
kozása a kora délutáni órákig tar
tott. A tanácskozás után

Pesthy Pál fgazságagyminfszter 

kijelentette a Hétfői Napló munka

— A királyi ügyészség indítványt tett Zadravetz István tábori 
püspök letartóztatására. Az ügyészségnek ezt az indítványát a 
vizsgálóbíró elutasította. A vizsgálóbírónak elutasító végzése el
len a királyi ügyészség felfolyamodással élt. A felfolyamodás 
vádtanáca elé kerül, amely Zadravetz István tábori püspök le
tartóztatásának kérdéséről hétfőn délelőtt fog határozni

Teljesen beavatott helyen közöl-1 sával, hogy a kihallgatások a frank
tik még a Hétfői Napló munkatár-' ügyben még folyamatban vannak.

Nádosy Imrét vasárnap 
másfél órán át hallgatta ki 

Sztrache főügyész
Pénteken még éjfél után is refe- [ munkatársával, a frankhamisitási 

fáit Sztrache Gusztáv dr. főügyész ügy referensével, Makkai Jenő dr. 
a minisztertanács után Bethlen j ügyészségi alelnökkcl. Szombat este 
István gróf miniszterelnöknek és 1 négy órán keresztül hallgatták ki 
szombaton is kora reggeltől éjfélig együttesen a pestvidéki ügyészsé- 
dolgozott a főügyész fáradhatatlan | gén Rába Dezső hercegi titkárt és a

társának, hogy a tanácskozás 
anyaga a frankügy volt, arról azon
ban, hogy a tanácskozás milyen 
döntést hozott, nem nyilatkozhat, 
inért arra nem tartja mayát illeté
kesnek. A miniszterelnök ugyanis a 
frankhamisítás ügyében a nyilvá- 
nossag tájékoztatásának jogát ki
zárólag magának tartotta fenn.

Megjelent a minisztereluöknél 
vasárnap délben Csáky Károly 
gróf honvédelmi miniszter is, aki 
azonban rövid ideig tartózkodott 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
szobájában.

A vasárnapi tanácskozások ered
ményéről a miniszterelnökség sajtó
osztályában hivatalos kommünikét 
nem adtak ki. Hivatalos kommü
niké helyett

a legilletékesebb helyen
a következők közlésére hatalmazták 
fel a Hétfői Napló munkatársát;

ncgyórai munka után autóba ültek, 
átsiettek a Markó uccába, folytatni 
a kihallgatásokat, Windiscligratz 
'Lajos herceg kevéssel 11 óra előtt 
került vissza rideg fogházi cellá
jába és az ügyészség két vezetője 
akkor még tanakodni kezdett, hogy 
ne hallgassák-e ki még Nádossy 
Imrét is.

Talán hajnalig folyt volna tovább 
a kihallgatás, ha nem vetődött 
volna fel a főügyész és az alelnök 
tanácskozása közben az a kérdés, 
hogy hátha alszik már Nádosy zár
kájában. Este nyolc órakor a cel
lákban leoltanak minden villany
lámpát, sötétség borul a cellákra 
és a sötétség hamar álmossá teszi 
az embert, különösen ha egy kissé 
megszokja a fogház levegőjét és 
egy kicsit beletörődik a fogház 
szigorú szabályaiba. Pihenni hagy
ták Nádosy Imrét és éjféltájban 
Sztrache főügyész és Makkal alel
nök haza mentek.

Sztrache főügyész és Makkai alel
nök vasárnap a kora délelőtti órák
ban folytatták a munkát, hivataluk
ban. Újból átnézték a szombat esti 
jegyzőkönyveket, amelyeket Rába 
Dezső ötödik és Windischgrdtz La
jos herceg kilencedik kihallgatásá
ról készítettek. Utána, mingyárt el-1 
hangzott a parancs;

— Kisérjék fel a fogházból Ná
dosy Imrét.

Az utasítást azonnal végrehajtot
ták. Nem telt bele öt perc és már 
csikordult a. kulcs «. börtön nehéz 
vasajtajában, a fogházörök már 
vezették a főügyész szobája felé a 
volt országos rendőrfőkapitányt. 
Vékony selyemzsinóron még ott 
fityeg a monokli télikabátja hajtó
káján, a könnyű kabátot pedig 
csak úgy vállára vetve viseli. Sötét 
ruhája gondozott, olyan mintha 
frissen vasalt lenne. Cugos cipő 
van rajta, de olyan fényesre tisz-

titva, mintha lakkbőrből készítették 
volua. Fekete keménykalapja kissé 
már töredezett. Fejét előrehajtja, 
mélyen a. földre tekint és arcából 
nem látszik más, csak a fogházban, 
bozontossá nőtt őszülő szakáin.

Délben negyed egy órakor vezet
ték be Sztrache főügyész szobájába 
Nádosy Imrét A fogházőrök azon
nal eltávoztuk és az előszobában ül
tek le, bent a hivatali helyiségben 
pedig megkezdődött a kihallgatás 

a kérdések szakadatlan soro
zata és a vontatott, meggondolt 

válaszadás.
Negycdegytől félkettőig tartott Ná
dosy Imre kihallgatása, tehát 
ugyanannyi ideig, mint ameddig 
szombat éjjel a hereegot hallgatják 
ki.

Nádosy rabkoszton, 
Wíndichgrátz 

hercegi konyhán él
Pontban félkettőkor kinyílt a íoiigyésJ 

szobájának ajtaja, a főügyész átadta az 
oldalfegyvores őröknek Nádosy Imrét, 
azután becsukódott az ajtó, a fogházőrök 
pedig sietve kísérték vissza cellájába 
Nádosy Imrét. Sietni kellett, "mert kihűl 
az ebéd, hiszen Nádosy a fogházban netn 
külön kosztos, elutasított magától min
den külön kedvezést, és közönséges rab- 
koszton él.

A rabkosztot úgy mérik, hogy pontban 
12 órakor minden cellába beteszik a fo
goly által tisztán tartott, edénybe az ételt 
és Nádosy Imre vasárnapi fogházi mén i- 
zsijál a kihallgatása miatt, hidegen fo« 
gyász tóttá el.

Nem beszél Nádosy Imre senkivel sem. 
Nem panaszkodik sorsa miatt, szótlanul 
telnek napjai, de a 'ogság minden napja 
jobban és jobban megtöri. A börtönök 
lakói különféle szórakozásokat szoktak 
a maguk rőszéro kitalálni, mert a bör
tönben mindenki csak önönmagát szóra
koztathatja. Nádosy Imre szórakozása 
ubból áll, hogy takarékoskodik a kis por
ció rabkenyórrol, összegyűjti a megma
radt darabkákat és reggeli, meg délutáni
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áétajan eteti vele a zord kőkeritcscs fog- 
lú au (ivaron subádon ssáldogáló verebe
ket.

Nádosy Imre rahkoeztot oszik, u fogház. 
Koháryuecal kapuja előtt vasárnap dél
ijén is megállt a 22 S62. w.u,uu remek 
Lancia-autó, amelyen IFÍJídiacá/jrzhjfj 
Lajos Imre g részére rtzállllják’ nap-nup 
után a pompás eledeleket Orsz-ágházuccal 
palotájából. Wladtechgraete lieroeg kül
sejében inúr megtört, arca becseit, sá
padt de? étvágya ma is kifogástalan ón a 
jK)inpú9 hercegi eledeleket nyugalommal 
fogyasztja cl,

A foghátban nagyon sok Ifttartózta- 
tolinak visznek be nap-nap után enniva
lót. Az élőt apró bűnöseinek, akis tolva 
jóknak, betörőkuek éppen úgy elviszi a

Ferdinándy László dr.-t 
Sztrache főügyész vasárnap 

este letartóztatta
fSxtrachc Gusztáv dr. föi^ryéaa va

sárnap délután váratlanul meg- 1 
jelent hivatalában, ahol már vára- 
kanott rá titkára, míg Mokkái Jenő I 
<lr. iigyásjMÁ’rl alel nők, a frankba- 
liúsitúsi ügy referense szobájában 
dolgozott

Egy negyedórával később két fia
talember érkenott az ügyészségre. 
Mindketten azonnal bementek a j 
főügyész szobájába, majd az egyik ’ 
fiatalember, aki államrendőrségi 
detektív volt, két perccel később el- ‘ 
távozott, míg a másik ‘

FERDINANDY LÁSZLÓ dr. j
©tt maradt a főügyész szobájában. I 

A detektív távozása után Sztrache ] 
főügyész zárt ajtók mögött azonnal i 
megkezdik Ferdindndy Ldstló dr. 
kihallgatásdt. A főügyész szobája , 
előtt két fegyveres fogházőr állott < 
akik szigorú parancsot kaptak arra, < 
hogy a kihallgatás alatt senkit se ] 
engedjenek még az előszoba köze- | 
lébe se. A titokzatos vasárnap esti 
lehallgatás, amelynél Makkal, alcl- 
nők nem volt jelen, este félklleno 
óráig tartott.

Fél kilenckor Fcrdinándti László 
dr.. aki harminc év körüli fiatal- 
ember, a főügyész titkárával kilé
pőit az ajtón. A folyóson nem vál
tak el, hanem

az egyik csigalépcsőn lementek 
a fogházba.

Tíz perccel később a titkár egyedül ; 
tért vissza,

Ferdinándy Lászlót tehát a fő* 
ügyész letartóztatta.

Sztrache főiigryéfiz kilenc órakor 
távozott hivatalából. Távozásakor 
mereven elzárkózott a kérdések elől - 
és még a le tar! óz Laláéra vonatkozó 
kérdésre sem adott felvilágosítást. 
Ferdinándy László dr.-ral, a frank- 
hamlsitóaban letaróztatotúik száma ; 
huszonhatra emelkedett Ebből hár
man vannak Hollandiában, egy Né
metországban, ni lg Budapesten most 
már liuszouketten.

A letartóztatott dr. Ferdinándy 
László ügyvéd atyjának, dr. Ferdi
nándy Gejza nyug, honvédelmi mi
niszteri tanácsosnak József körút 
65. tóm alatti lakásán lakott. Egyik 
nagybátyja dr. Ferdinándy Gézu ( 
egyetemi tanár, ismert nevű köz- 
jngáaz, másik nagybátyja pedig dr. 
Ferdinándy Gyula volt igazságügy* 
miniszter.

Ferdinándy László dr., a jogtudo
mányi doktorátus megszerzése után 
a Nemzeti Újság szerkesztőségébe 
lépett, a lapnak politikai munka
társa volt. A hirlapirást azonban 
abbabaryta, fajvédő barátaival lé
pett szoros érintkezésbe. Később a 
jómcgjelenéstt, képzett Í1 fiiul ember 
a Futurónál lett tisztviselő, majd 
ügyvédi gyakorlatot kezdett. Az 
utóbbi Időben mind többel én többet 
érintkezett Mankovichékkal és tár
saikkal. Letartóztatása azért vált 
szükségessé, mert Nádosy mai 
ttgyészpégi kihallgatása során olyan__ _ ______ _ „ •?*<?*■ 1
részleteket mondott el, amelyek , olyan kérdésre, amely az ügy érdé-1 
nyomós gyanuokokat fogtálunk ma’|»*^rr vonatkozik, nyilatkozatot naml, 
gukban amellet, hogy Ferdinándy |adhat,

felesége, anyja, a sovány falatot, mint 
ahogy a megrögzött gonosztevők, a nótá
rius börtönlakók is kapnak kintről élel
met. A nitgykendős, roszul öltözött, letar 
tóztatoitnkéri siráukozó uszonyok között 
nap nap után feltűnést cklt a hercegi 
sofőr hók csomagjával. Megállnak uz 
autó körül az egyszerű asszonyok &> be
szélgetnek u sors íorgandóságáról, uz 
élet különösségéről. Mióta a fogházba 
öleimet hordanak őzök a rongyosruháju 
munkásanzonyok sok mindenre gondol
tak, csak arra nem, hogy a hírneves.‘dél
ceg Windicsligraetz Lajos herceg is a 
fughúaba korül, hogy a Kis János, inog u 
Nagy Péter fogházi ele uózsiájával 
együtt nyújtják be a vasrácsos ablakon 
Wiudlscngraetz Lajos herceg elemózsiá
ját is.

íjászló dr. tagja volt a hamisftánk- 
terjcRztő társaságnak.

Rába védője még nem látta 
védence vallomásáról fel

vett Jegyzőkönyvet
Minthogy egyes lapok hirt adtak 

arról, hogy a frankhamisítás ügyé
ben Bába Dezső kihallgatásáról fel
vett jegyzőkönyvek kőiül több nem 1 
került még Rába Dezső védőjének, 
dr. Telek Győrön ügyvédnek a ke
zébe, a Hétfői Napló munkatársa 
felkereste Telek György dr. védőt, 
hogy erre vonatkozólag: és a frank
hamisítás ügyével kapcsolatosan 
megkérdezze őt

— Védencem kihallgatásáról több 
jegyzőkönyvet vettek fel — mon
datta Telek dr. A letartóztatásának 
első két hetében felvett jegyző
könyvek csak annyit tartalmaznak, 
hogy

Búba nem akart vallani, illető
leg a vallomást megtagadta.

Védencem csak akkor vallott,
amikor elébe tárták mások be
ismerő vallomásait. Tudtommal 
az ő vallomása teljes mérték
ben megegyezik az eddig el
hangzott egyéb vallomásokkal.

Bába Dezső későbbi kihallgatásáról 
felvett jegyzőkönyveket még nem 
láttam.

Kerestem az ügyiratokat, de 
nem találtam reájuk, azok „ván

doroltak**.

Ezért írásbeli beadványban kértem, 
hogy azokat rendelkezésemre bo
csássák, ami bizonnyal a legköze
lebbi napokban meg is fog tör
ténni.

Megkérdeztük Telek György dr.-t 
arra a lappangó hírre vonatkozó
lag, hogy védence, Bába Dezső val
lomásában

egy, a bűnügy kapcsán eddig 
még meg nem nevezett előkelő 
budapesti bankár szerepléséről 

Is
megemlékezett, nevezetesen arról, 
hogy a sióbanforgó bá-nkdr, akinek 
élénk külföldi nexusai vannak,

külföldi utján szerzett tapaszta
latok alapján tanácsot adott 
volna a frank külföldi értékesí
tést lehetőségeire vonatkozólag.

Rába Dezső vallomásában állítólag 
arról is beszélt, hogy

a hamis bankjegyeket Zadrávecz 
püspök Pasaréti úti lakásába 
szállították és nem egyizben ott 
folyt le Wlndhcbgr&tz irányí
tása és Bába közreműködése 
mellett a hamis frankok után- 
számlálása és szétosztása Mar- 
sovszky, Wlnkler, Mnnkovlcs és 

mások kezeibe.
Telek dr. u feltett kérdésekre 

megtagadta a választ azzal, hogy 
ugy érdé-1

Terveket lopott férjétől barátja 
részére egy pesti uriasszony 

4* elvált társ titkos támogatója
cseuiűnyekbeu amúgy U gazdag 

botránykrónika most iámét kihö*

árlejtésnél 
M. L. Most is 
hogy egykori 

és épen étért
a maga «zá- 
szállításokat.

Az 
pesti ........... ....... , _^_.T
vült egy uj esettel, melynek két szerep
lője u férj és feleség között a dráiuairia 
örök törvénye szőrűit ott látható, a há
zibarát. Ebbon ub esetben azonban a 
megszokott háromszög mögött feltűnik 
ogy negyedik alak, u detektív, akinek 
jelenléte igazolja, hogy es a botrány 
hajszálnyi távolságra áll a közönséges 
bűnügytől.

M. L. éa L. L. egy temerfaevü techni
kai vállalat tulajdonosai hat éven át 
társas viszonyban álltak. M. L. nős em
ber volt, L. L. pedig nőtlen As gyakran 
volt vendége M. L.-nek és feleségének. 
A mull évben azután nézeteltérés tá
madt közöttük. I. L. kilépett a cégből 
és külön vállalatot nyitott. Mint ilyen
kor szokás,

a volt üzlettársak igyekeztek minél 
több borsot törni egymás orr* alá.

Kettőjük közül M. L. volt a jobb üzlet
ember, aki az elválás utón számítva, 
hogy L. L. ugyanabban az az üzletben fog 
dolgozni mint ö, igyekezett már előre is 
megakadályozni, hogy az elvált társ üz
lete kooperálhasson. Régi tizlotfeloit ér
tesítette a cégnél beállott változásról 
és minden olyan üzletfelét, akivel szerző
déses viszonyban állt, értesítette, hogy a 
szrződéáben kikötött árnál néhány szá
zalékkal olcsóbban szállítja az anyagot, 
illetve olcsóbban végzi el a munkát. Éa 
az Btler nagyszerűen bevált Régi üzlet
felük megtartották az összeköttetést 4s a 
kivált L. L. v.J vállalata rosszul ment.

Később azután különböző magán- és 
közszállitásokra hirdetett 
Pályázatot nyújtott be 
figyelemmel volt arra, 
társa szintén pályázhat

igyekezett mindenáron 
mára megszerezni a

Erre a célra azután minden eszközt 
igénybe vett. Lehetőleg olcsó árat szá
mított, ehez azonban az kellett, hogy ki
tűnő üzletomberro valló kalkulációt ké
szítsen, molyba az üzleti élet ezer fon
dorlatát heltívigye. Af. L. hosezu hatokon 
ót dolgozott, míg egy-egy ilyen kalku
lációt elkészített és ezt

a kalkulációt igyekezett titokban 
tartani, nehogy a konkurencia bár. 

mit I* megtudjon róla.
Az évatotságban odáig ment, hogy még 
legbizalmasabb alkalmazottjait sem 
avatta bo a kalkuláció részleteibe, ha
nem a pályázatot saját maga gépelte 
le, a pályázat másolatát haza Vitte la
kására, otthon Íróasztala fiókjába zárta 
te várta a pályázat eldőlteft.

A pályázatok eredményének JühirdeM-, 
éteréi azután cgyre-másra meglepetések 
éték.

Minden egyes szállítást volt üzlet* 
társa kapta meg,

tiki rendszerint fél vagy egyszázai ékkai 
olcsóbb ajánlatot adott he. M. L. annál 
különösebbnek éa érthetetlennek találta 
a dolgot, hpgy

L, L. pályatervei uilndeq csotbeu 
hajszálnyi pontossággal megegyeztek 

az övével,
holott az mind a saját ötlete volt és 
gondosan megőrizte az üzleti titkait 
Teljesén érthetetlennek látszott, hogy 
miként juthatott a konkurens cég főnö
ke özekhez a tervekhez, melyről M. 
L.-en kívül senki sem tudott

V. L. természetesen alkalmazottjaira 
gyanakodott és mikor már

mcgsokalte, hogy konkurense egy. 
másután elhalássza előle >7 üzlete- 

két, feljelentést tett a rendőrségen, 
hogy isiuerotlen tette* ellopja üzleti ter
veit és közli idogonokkel. A feljelentés
sel egyldöben azonban egy lsmertnevü 
nyugalmazott államrondőrségi detektiv- 
folügyolö magánnyomozó intézetéhez ter* 
dúlt segítségért, A magánnyomozó vál
lalat

kiküldött egy detektívet, aki mint 
irodaszolga jelentkezett és szolgá. 

latba lépett,
hogy alkalma tegyen megfigyelni az 
irodában te a lakáéban történteket

A detektív pontosan fel Jegy tett min
dent te még csak arra kérte • vállalko
zót, hogy a lakásában is körülnézhessen.

M. L. erre felvitte a lakásra a detektivet 
aki mpst is mint szolga szerepelt a ház. 
beliek előtt.

két hétig állt a vállalkozó szolgála
tában a detektív.

Délután az irodában dolgozott, détetöit 
azonban helyettest állított maga helyett 
és a dó lclőt töket „civil** ruhába öltözve 
a városban töltötte. Korú reggel figyelni 
kezdto annafc a háznak a kapuját ahol 
Af. L. lakott és mikór ai Asszony lejött a 
lakáéból, hogy dáUlölti ,AomtesíidltM él
te tteze, a detektív mindenütt nyomában 
volt

Néhány nap alatt tesrevette. hogy az 
asszonynak különös útját vannak-

Rendszerint betért egy nyilvános tele
fonállomásra, ahonnan ugylátsdk érte
sített valakit azután tovább ment Egye
nesen egy Vörösmarty uccaj házba etetett 
ég felszaladt a lépcsőn. Néháuy porc 
múlva azután megérkezett a házhoz egy 
elegáns fiatalom bor aki egy asszony után 
sietett Egy-két óra múlva azután WiJÖn- 
külön eltávoztak. A szemfüles detektív
ek elég volt ez: itt házassá gtör ősi 
dráma játszódik le. Annál nagyobb volt 
a moglepctése, mikor egyizben az elegáns 
férfi után lopóvra látta amint az illető a 
Vörösmarty uOcából a L. L. cég irodá
jába etetett ég

kiderült, hogy M. L-né gavallérja 
nem máé, mint L. X>, a veszedelmes 

konkurens.
A detektív közölte Af. L.-el a megfigye* 

lés eredményét mert arra várt, hogy 
tárgyi bizonyítékokat szerezKén. Rövide
sen sor került erre te. A legközelebbi al
kalommal egy nagyszabású közszálli- 
tósra hirdettek pályázatot, M. L. elkészí
tette az árajánlatot., az ajánlat másolatát 
hazavitte és íróasztalába zárta. A detek
tív ekkor hozzáfogott a munkához és 
részletes hadttervet kéeeitett A pályázat 
benyújtását megelőző napon Aí. L. * de
tektív utasítására elküldötte otthonról a 
cselédséget, feleségét pedig behívatta na 
irodába. Közben eaután a detektív aa Af. 
L.-tól kapott kulcsául bement a lakásba 
és

elrejtőzött aa íróasztallal szemben 
lévő két Iratszekrény kőié,

W hogy pontosan ütemmel tarthatta an 
íróasztalt. de aki aj íróasztal fiókjához 
akart férni annak háttá! Matt fordulni 
a detektivnek. A déí43ktjv várt a sötét 

M. t p«li« W>«a MMVMrte 
falMbcít. kapuit. 4 p<uMg. Mtekti. 
utaHUM tlapjáa magaatftott Maiiba 

Most mtr íltesMrt gyorsasdesal por- 
méut.
főtt lo ax ogésx tírttóot. A sBtftben vi- 
pakoló déteSttv hallotta, hogy M. h.-ag 
bejött a lakásba, felgyújtotta az ebédlő
ben a Villanyt fo kinyitotta a dólgozó- 
ezoba ajtaját Egyenesen az iróaSztalhoo 
sietett az asszony, kinyitotta a fiókot, 
amelyikben a tervek feküdtek.

A detektív most már tisztában volt 
mindennel. Sl. h.-ni Topta ed a terveket 
és o adta át udvarlójának, hogy segítsen 
rajta. A következő pillanatban hirtelen 
sistergett valami, mint mikor magnézium 
lobban. Az asszony rémülten felsikoltott 
hátrafordult és

maga mögött látta a detektívet,
aki nyugodtan mondotta:

— Ne féljen toagyaágoe aeezouy, nem 
vagyok betörő, adí 4h keresőm o taförö- 
ket.

Az asszony mindent megértett Segíteni 
akart magán. Először könyörgótt a de
lek tivuek, azután pénzt Ígért, majd mi
kor látta hogy nem boldogul vele, meg- 
változtatta hangját áe matt már ranyo- 
san mondta:

Bgyeem megy volem semmire, te. 
tagadom az uram előtt és azt fogom n»on- 
tani, hogy megakart zsarolni. A detek

tív udvarias mosollyal feleltet
• T *ór«m wépen erre te námltottaui. 
Tnteclk látni ezt! - te kivett weebéből 
egy kis fényképezőgépet- Az előbbi »is- 
wcgéit a magnteium lobbaotea okozta.

tefényképsztew nagyságos rrrwwt 
m IróáMtal előtt.

Tabló! Ideggörcg, elájulág! A férj egy 
óra múlva haraérküett te utegdöbbenve 
drttoült • történted a
defoktiy által tumy^jten hussmOUó hóro- 
nds költségszámla vált, nőm is szólva a 
fori ŐNte vdteparWU.

Ság! P«
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„A kormány ürítse ki azt a fészket, ahol pénz
hamisítási botrányok keletkezhetnek**—követeli

.Apponyi Albert gróf
Ji Nemzeti Összetartás Társaskörének közgyűlésén Apponyi 

Albert gróf szenzációs beszédet mondott a jelenlegi jogrendről 
a királykérdésről és a frankhamisításról

Apponyi Albort gróf a Nemzett össze
tartás Társaskörében vásárnál* dóleőtt 
nagyjelentőségű beszédet mondott a kl- 
rélykérdésről és a frankhamisítás poli
tikai vonatkozásairól. A Nemzeti össze
tartás Társasköre ugyanis vasárnap tar
totta ezévi rendes közgyűlését, amelyen 
a következő aktív politikusok jelentek 
meg: Apponyi Albort gróf, Andrássá 
Gyula gróf, Zichy János gróf, Sigraiy 
Antal, Cziráky József gróf, Cziráky 
György gróf, Pallavicini György őr
grófi -Ctrauss István. Jelenvoltak továb
bá Ferdinándy Gyula és Szterényi Jó
zsef báró volt miniszterek, Heine r Já
nos és Angyal Pál egyetemi tanárok, 
báró Lipthay Gyula ezredes, Taszter 
Béla, volt kópvisolök, Huszár Aladár fő-! 
ispán és mások. A közgyűlést

Zichy János gróf,
a kormány támogató keresztény Gazda
da sági Párt elnöke nyitotta meg. Beje
lentette, hogy a régi elnökség, minthogy 
a Társaskör működését a jövőben széle
sebb alapokra óhajtja fektetni. — le
mondott. Uj elnökül Apponyi Albert 
grófot ajánlja, amit a közgyűlés perce
kig tartó éljenzéssel vesz tudomásul. Az 
uj vezetőség ezekután egyhangú vá
lasztás alapján igy alakult meg: Elnök: 
Apponyi Alhert gróf; Alelnökök: Luka- 
chich Géza báró és Sontagh Jenő; Igaz
gatósági tagok: Andráasy Gyula gróf, 
Angyal Pál, Baranyay Jusztin, Bartal 
Aurél, Bonta Károly, Csokonics Iván 
gróf, Hunyady Ferenc gróf, Jankovich 
Besán Endre gróf. Keresztes Artúr, 
Marsovszky Ivor, Ottrubay Károly, Pal- 
Iavicini György őrgróf, Say Viktor, 
Sigray Antal gróf, Zichy Aladár gróf, 
Zichy János gróf.

A választás kihirdetése után, mint 
az uj vezetőség elnöke,

APPONYI ALBERT gróf
állott fél szólásiá. Megköszönte a 
maga és az uj tisztikar nevében a 
beléiük. helyezett bizalmat és a kör 
címébe kapcsolódva a nemzeti ösz- 
szetartás szükségességét hirdette. 
Majd igy folytatta:

— Mi azt az egyedüli eszmét kép
viseljük, amely dis
h: •
támadhat, amely történelmünk év
százados öntudatából fakad: a jog- 
folytonosság eszméjét. Minden más 
„úgynevezett megoldás** szubjekció 
természetű, kiszámíthatatlan meny- 
nyiségü eltérő nézetáramlatoknak 
nyit utat, azokat soha lo nem zár
hatja, a nemzetre a bizonytalanság
nak és kételyeknek végtelen árada
tát zúdítja. Mi tehát azért nevezhet
jük magunkat a Nemzeti összetar
tás Társaskörének, mert

az összetartás megalapozására 
az egyetlen erre alkalmas esz

mét képviseljük.
Ez az elnevezés a mai körülmények 
között nem jelenti pozitív akiciónak 
megindítását ennek az eszmének 
tényleges megvalósítására, vagyis 
nem jelenti eszméknek napirendre 
füzesét, de jelenti azt, hogy

íz eszmét feledésbe menni nem 
engedjük,

jelenti azt, hogy meg kell Ismer
nünk országszerte ennek az eszmé
nek tántoríthatatlan híveit, jelenti 
azt, hogy

sorakoznunk kell és sorakoztat* 
tatnunk kell híveinket

abból a célból, hogy a kedvező idő 
bekövetkeztével készen álljanak és 
addig is

lehetetlenné tegyenek minden 
kísérletezést és minden megol
dási próbálkozást bármely más 

irányban.

I De jelenti, ez az elnevezés azt a fe- 
I gyemezést is, amely szükséges ahoz, 
| hogy semmiféle meggondolatlan, el- 
| ham árkod ott egyéni akció meg ne 
zavarhassa azt a komolyságot és 
azt az összetartást, amelynek e szent 
és nagy eszme hívei között ural
kodnia kell.. Ennek a fegyelmezés
nek érvényesülésére kérem a kör 
igen tisztelt tagjainak támogatását. 
(Hosszas taps.)

— Mi addig, amíg az egyetlenegy 
definitivum létesítésének ideje meg
érkezik,

tiszteletben tartjuk azt az ideig
lenes jogrendet,

amelyre a nemzetnek szüksége van. 
Semmit olyat nem támogathatunk 
és nem helyeselhetünk, ami annak 
tekintélyét csorbítaná, vagy aláásni 
van hivatva.

Mint ideiglenest tiszteljük ezt a 
jogrendet, mint parenthézist a 
jogfolytonosság folyamatában 
mindaddig, amíg ezt a célzatot 
megőrzi, amíg ezen túlterjesz

kedni nem kivan.
— Ezzel be is fejezhetném beszé

demet, ha az a beteg légkör, amely 
ebben a pillanatban a magyar köz
élet miazmáival telíti, nem tenné 
szinte lehetetlenné, hogy meg ne 
emlékezzem

a frankhamisitási botrányról.
Nem, mintha nekünk ehez bánni 
közünk volna. Megelégedéssel álla
pítom meg, hogy az első pillanat
ban tett néhány tökéletlen kísérlet 
Után elhallgatott minden olyan leg
parányibb véleménynyilvánítás is, 
amely ezzel a botránnyal a legiti
mizmus ügyét bárminő összefüg
gésbe akarná hozni. Amennyire 
visszautasítunk minden részességet 
a legszentebb ügynek is szentségte- 
ien utón való előmozdításával szem
ben, éppen úgy egyértelműen állást

kell foglalnunk a külföldi sajtó egy 
rés/te által ez alkalomból megindí
tott rosszhiszemű rágalmazást had
járat ellen.

Követeljük, hogy a kormány 
járjon végére ennek a botrány
nak és azt a fészket, amelyben 
ilyen botrányok keletkezhetnek, 
alaposan ürítse ki. Percekig 

tartó lelkes éljenzés és taps.
Apponyi Albert beszéde végén 

még egyszer köszönetét mondott 
megválasztásáért, majd javasolta, 
hogy a közgyűlés Zichy János gró
fot válassza tiszteletbeli elnökké. A 
közgyűlés ehez egyhangúlag hozzá
járult. A folyóügyek tárgyalása so
rán a közgyűlés az igazgatóságot 
részletes javaslattételre kötelezte az 
alábbi elvben elfogadott indítvá
nyok tárgyában:

A tihanyi apátságba vt állíttassák 
fel Károly király szobra. Ugyanitt 
abban a három szobában, amelyek
ben Károly király utolsó napjait 
töltötte, össze kell gyűjteni mind
azokat a tárgyakat, amelyek a ki
rály birtokában voltak. Tihany meg
indítandó propaganda utján kegy
hellyé dcklaráltassék és a tihanyi 
apátságban szóljon időtlen Időkig 
a „Kár oly-harang", amely hirdesse 
a szerncsétlen király emlékezetét.

Hasonló formában fogadták el az' 
Ot. tó-otthon ok felállítására vonat
kozó indítványt is.

Politikai körökben a Nemzeti 
összetartás Társaskörének ezt a 
közgyűlését

az országszerte meginduló legi
timista propaganda

zászlóbontásának minősítik. Apponyi 
Albert gróf elnökké választása pe
dig azt jelenti, hogy ennek a harc
nak élére sikerült Apponyi Albert 
grófot megnyerni, aki eddig ebben 
a kérdésben is távoltartotta magát 
az aktivitástól.

Scitovszky Béla házéinak 
vasárnap este hazérkezett és 
nyilatkozott a Hétföl Naplónak 

„Egyetlen célom; az első Illés méltéságtaljes lefolyásé
nak biztosítása1* — mondja Scitovszky

Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés el
nöke, vasárnap esto hat órakor érkezett 
vissza Budapestre gombai birtokáról, 
ahol u karácsonyi szünetet töltötte. A 
„Hétfői Napló" munkatársának alkalma 
volt vasárnap este hosszabb beszélgetést 
folytatni

SCITOVSZKY BÉLA 
húzclnökkol, aki a kovetikozőket mon
dotta:

— Éppen wrtt érkeztem meg, még a 
reggeli lapoka. ■'m volt időm átfutni. A 
nemzetgyűlés keddi ülésének lefolyása a 
púrtiközi konferencia eredményétől függ.

Munkatársunk közölte a Ház elnökével 
a baloldali ellenzéknek azt a határozatát 
amely szerint nem jelennek meg a párt
közi konferencián, mert arra a fajvédő
kot is meghívták. Scitovszky Béla erro- 
vonatkozóan a következőket jegyezte 
meg: 

— A pártiközi konferencia jellege ki
zárja ilyen határozatok lehetőségét. Ha 
valamelyik párt nem képviseltet* magát 
ilyen értekezleten, az elnök számára le
hetetlenné válik bármilyen országos je- uoietieumt viliik oaruiuytu . . . , ..
lentősógü akció lebonyolítása. Akik a Éppen ennek a kérdésnél tisz-.
pártközi konferenciáról távolmaradnak, tézésa egyik főfeladata a pártközi 
megnehezítik az én helyzetemet, aki pe- konferenciának. így tehát •

dig kizárólag a közérdek szempontjából 
óhajtok eljárni. A pártok között lehet
nek súlyos elvi és személyi ellentétek, a 
Húz olőtt azonban, — ha országos nagy 
érdekekről vun szó — ezeknek az ellen
téteknek el kell simulniok.

Ax én célom a békesség elérése 
vagyis biztosítása annak a fel
tétlen szükségességnek, hogy a 
Ház keddi, első ülése méltóság

teljes lefolyású legyen.
Én a keddi ülést nem tndom másként 

elképzelni, mint simának, csendesnek és 
ünnepélyesnek. Ezt a nemzet becsülete 
követeli. A pártközi konferencián jelen 
lesz a 'miniszterelnök ur is, aki megfogja 
adni a szükséges fel világobi tűsokat.

Nem csekélységről, nem párt
szempontokról. az ország becsű* 

letérői van szó.
Arra a kérdésre, hogy kedden napirend 

előtti felszólalások formájúban tehetlk-o 
szóvá a pártvezérek a frankügyet, a ház
elnök Így válaszolt:

nagyon sajnálnám, ha Vázsonyi 
Vilmos, aki mindig objektívon 
szokta megítélni az országos ér
dekeket, távolmaradna a párt

közi megbeszélésről.
Az én akcióm csak arra irányul, 
hogy az első ülés sima és ünne
pélyes lefolyású legyen. A többi ülé
sen aztán lesz módjuk és alkalmuk 
az ellenzéki pártoknak arra, hogy 
kifogásaikat és észrevételeiket elő- 
adják.

Azt biszem, hogy az ellenzék 
szóbanforgó tagjai revidiálni 

fogják álláspontjukat.
és nem csináluak nekem nehézsé
geket Nem szándékozom egyik párt 
szempontjait sem negligálni, én 
csak az első ülés méltóságteljes lo 
folyását óhajtom elérni.

Közöltük végül a nemzetgyűlés elnö
kével, azt a hirt is, amely szerint abban, 
az esetben, ha as ellenzék a pártközi kon. 
f erén cián nem vesz részt, a kormány ked
den kormányzói kézirattal elnapoltatja 
a nemzetgyűlést. A házelnök a követke
zőket jelentette ki:

A Ház elnapolása mellett semmi
féle indok sem szól, legkevésbé az 
ellenzék távolmaradásának indoka. 
Ezt a hírt nem tartom komolynak.

Esti Üzenetváltás 
a házelnök és a baloldal 

között
— Scitovszky Béla házelnök nyi

latkozatát közöltük az ellenzéki pár
tok vezetőségével.

VÁZSONYI VILMOS
környezetében a következőket műn* 
dották a Hétfői Napló munkatárs 
sának:

— Aki olvasni tud, láthatta a kü-* 
lönbséget a szociáldemokraták és a 
polgári ellenzék határozata között. 
Mi nem válaszoltunk az Illetékes 
Hely pénteken éjjel kiadott nyilat
kozatára, hanem kijelentettük, hogy, 

hajlandók vagyunk tárgyalni a 
miniszterelnökkel és a Ház 

elnökével.
Csak arra nem vagyunk Jcaphatók, 
hogy bizalmas megbeszélést foly
tassunk a fajvédőkkel.

— Rendelkezésére állunk a Há'4 
elnökének. Tárgyaljon velünk kü
lön, úgy, hogy értekezletünkön a 
fajvédő képviselők ne legyenek je
len. Minden más párttal készséggel 
tárgyalunk, csak a fajvédő-párttal 
nem.

Ezt az álláspontot egyébként a késő 
eeti órákban a baloldali polgári ellenzéki 
pártok nevében

Létay Ernő közölte Scitovszky 
Bélával a nemzetgyűlés elnöké

vel,
akit Létay a lakásán keresett feL Srci- 
tovszky Béla végül is abban állapodott 
meg Létay Ernővel, hogy hétfőn a többi 
pártokkal folytatott konferencia lezaj
lása után újra érintkezésbe lépnek egy
mással.
A polgári ellenzék kUISn 
tárgyal a Ház és a kormány 

elnökével
— Az üzenetváltás eredményét

SCITOVSZKY BÉLA 
házelnök a következőkben temen
tette a Hétfői Napló munkatársár 
val:

— ügy látszik, külön kell tárgyal
nom a polgári ellenzék tagjaival, 
mert presztízskérdést csinálnak az 
ügyből. Ezt a precedenst sajnála
tosnak tartom. Hétfőn tehát a ház
közi konferencia befejeztével külön’ 
tanácskozás lesz a három ellenzéki 
párt vezetőivel, — ha ennek szük
sége mutatkozik. _______________

Köhögés-«s rekedtségnél
Krünciisn 
, pasztilla

Emsl
tk-pható. Főlerakat 
és Társai Rt 

nagy kertók Bpest, 
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sikkasztó, nklnpostQ helyeit 
nyugtatja a pénzt 

!■ Frankfurti Blrtoilló leleményei 
tisztviselője

Eckhardt Tibor bíróság elé 
állítja Rákosi Jenőt

Rágalmazás címén Vázsonyi Vilmos ellen Is 
port indítanak az ébredőkA Frankfurti Biztosító Társaság szom

bat délután feljelentést tett rendőrségen, 
Jfrack Imre nevű volt tisztviselője ellen.

A Frankfurti Biztosító Társaság szom
baton fizetési meghagyást kapott a Köz
ponti díj- fa illetékszabási hivatalból, 
melyben a hivatal 126 millió korona hát
ralékos illetők mielőbbi átutalását sür
geti. A Frankfurtinál csodálkozással ol
vasták a lóvéiét, mert az intézet birtoká
ban levő postatakarékpénztári csekklap 

'szerint az átutalást még augusztusban 
megejtette. A biztositótársaság’reklorná- 
clójával a postaigazgatósághoz fordult, 
amely nyomban szigora vizsgálatot indí
tott fa ennek alapján megállapította, 
hogy a kérdéses összeget nem fizettók be 
« postán fa Így

a befizetést tanúsító bélyegző csakis 
hamisítás utján kerülhetett a csekk* 

lapba.
. A postaigazgatóság válasza után h 
Frankfurti is házi vizsgálatot indított, 
Amelynek során kiderült, hogy a pénz 
i feladásával Brack Imrét bízták meg, te
hát a 126 millió sorsáról neki kell számot 
jndnla. Szombaton az intézet ügyésze be- 
| jelentette az esetet a rendőrségen fa en
nek alapján Brack Imrét elMdlitolták a 
\főkapltánsúgra.

Brack Imre a rendőrségen töredelmes 
[vallomást tett és elmondotta, hogy a mull 
!év augusztus havában az intézet egyik 
(Igazgatójától megbízást kapott, hogy a 
Központi dij- fa illetékkiszabási hivatal 
Icsekkszámlájára fizessen bo 126 millió ko- 
■ rónát, ö magához vette a pénzt és elment 

főpostúra.
[ Míg a postahivatalban várakozott, ósz- 
E(ívelte, hogy az egyik pénztárfülkéből a 

isztvisolő eltávozott. Brack felhasználta 
kínálkozó alkalmat

I. odalépett a fülkéhez, felvette a gaz- 
1 dátlanul maradt. Íróasztalból a bé- 
i lyegzöt, ráütötte, a kezében levő cseh- 

lapra, majd visszatette a pecsélnyo-
• ímóí a helyére és észrevétlenül eltávo

zott.
Az intézetben beszolgáltatta a lebélyeg

zett csekklapot fa a Frankfurtinál ter- 
mószetesen senki som vetlo észre a csa
lást. Brack elmondotta még, hogy az eset 
itán rövidesen kilépett a cég szolgálaté
iból, 126 millió koronából rfazban kiöltöz- 
Iködött, részben pedig elmulatta fa elkár- 
Ityázta,
| A posta igazgatóságnál megvizsgálták 
|B 126 millió koronáról szóló csekklap 
tayuglaszelvényét és megállapították, 
(hogy arra neon is a boflzotési pénztár, 
|ha nem

u cső mag feladási pénztár bélyegzője 
van ráütve.

Brack Imrét n rendőrség letartóztatta.

Vegyetek sürgősen

Rohhant sorsjegyet
5000 K Húzás január 22-én

Új évben / Új szerencse !
Húzás feltétlenül Jövó héten

január 26-án

HÉT KILÓ 
SZINARANY 
az ARANYSORSJÁTÉK

HATOM ELSŐ

FŐNYEREMÉNYE
1 fönyerom. 4 kg szinarany
1 nyerem.
1 nyerem.
1 nyerem,
1 nyerem.
1 nyerem.
1 nyerem.
5 nyerem.

10 nyerem. 
200 nyerem.

2 kg szinarany
1 kg szinarany
3 vágón ■■= 300 q búza 
nógyüléses automobil 
kereszthúros zongora 
tel j. felez, motorkerékpár 
teljesen félsz, varrógép 
teljesen félsz, kerékpár 
arany és ezüst tárgy

Egy sorsjegy ára 1OOOO korona
Sorajegyintézönég:

V, Szabadság tér 6
Midonütt kaphatói

Jobboldali körökben ma azt a 
hirt korpoltálták, hogy az ébredők 
bepörlik Rákosi Jenőt azért, mert 
azt állította egyik vezércikkében, 
hogy

az ébredők egyesülete fekély a 
magyar nemzet testén*4.

Minthogy Rákosi Jenő örök büszke
sége a magyar újságírásnak és a 
magyar géniusznak, szükségesnek 
tartottuk megállapítani, igaz-e a 
Rákosi Jenő pörbefogásáról elter
jedt hiú,

ECKHARDT TIBOR 
képviselő, az Ébredő Magyarok Egye
sületének elnöke, akit eziránt meg
kérdeztünk, a következőket jelen
tette ki a Hétfői Napló munkatársa 
előtti

A gombamódra elszaporodott apró kár
tyaki ubbok közül ismert neve van a kár- 
tyázók világában az Országos Polgári 
Kaszinó erzsébotköruti fiókjának. Ez a 
kis klub is, a többieknél jól bevált rend
szer szerint dolgozik. Slepperek viszik 
fel ide is az áldozatokat, akik egyszeri 
jelentkezés alapján taggá avattatnak, és 
nyomban a kártyaasztalhoz ülhetnek, 
ahol azután legkétesebb éksziztenciák tár
saságában veszíthetik el pénzüket. Ennek 
a kis kaszinónak azonban megvannak a 
saját specialitásai is..

A "klub az Erzsébet körút 44. szám alatti 
házban van, a Somogyi-félo zenekonzpr- 
vatórinm helyiségében. A zeneiskola tu
lajdonosa a pinka 15 százalékát kapja és 
ennek ellenében este hat órától a ka
szinó rendelkezfaéro bocsátja a helyisé
get. Hat óra körül, mikor az iskola nö
vendékei eltávoznak, kiviszik a teremből 
a kotta tartókat fa

a. zeneiskola átalakul kártyaklúbbá.
Fölállítanak egy kártyaasztalt, melyet 

körülülnek a játékosok- Egy másik asz
talt pedig fehér abrosszal terítenek be a 
biiffé számára, azzal a rejtett céllal, hogy 
ha a véletlenül a razziázó detektívek 
rajtuk ütnek és elviszik az asztalt ne le
gyen fenakadás a játékban, hanem

az állítólagos büfféasztalon folytak 
hassák a játékot.

A helyiségben kora estétől kezdve egé
szen reggelig folyik a játék fa gyakran 
olőfordul, hogy reggel nyolc-kilenc óra 
körül

— Rákosi Jenő a Pesti Hírlap 
egyik legutóbbi számába vezércik
ket irt, amelynek egyes kitételeit, 
sőt annak egész tartamát úgy ma
gamra nézve, mint az ébredőkre 
nézve is, — sértőnek és rágalmazó
nak találom, éppen ezért

Rákosi Jenőt bíróság elé állí
tom hogy, alkalmat adjak neki 

vádjainak bizonyítására.
De rágalmazás miatt port indítunk 
Vázsonyi Vilmos, illetve azok éllen 
a személyek ellen is, akik a balol
dali ellenzék kommünikéjében azü 
állitották rólunk, hogy azért nem 
ülnek velünk egy asztalhoz a párt
köz' konferencián, mert mi feldi- 
csérői és pártfogói vagyunk a frank- 
hamisitóknak.

mikor a zeneiskola növendékei meg
jelennek, még a kártyaasztal mellett 

találják a játékosokat.
A pinkát egy Dénes Nándor nevű volt 

krupié bérli, akinek a feloségc tulajdon
képpen a klub lelke. A harmincöt év kö
rüli molett Dénes Nándorné estétől-reg- 
gelig a klubban tartózkodik

ő dirigálja az egész játékot, játéko
sokat akvirál a megüresedett he
lyekre, irányítja a slepperek munká
ját és résztvesz a pinka ügyében fo

lyó tárgyalásokban is.
A legkedvesebb különlegessége a 

kluboeskúnak a „tormaébresztés“. A já
ték közben letört játékosok ugyanis szo
kás szerint nem távoznak el azonnal a 
helyiségből, hanem a fotolékben lepihen
nek és egész reggelig ott alszanak. Ez az 
alvó tábor nagyon kellemetlen lát
vány a vezetőség számára, mert az újon
nan érkező játékosoknak rossz benyo
mást kelt. Ezen azután úgy segítenek, 
hogy egy bizalmas megállapodás értel
mében a ' leérek, vagy a klub „bizal
ma s“ barmai

egy darab erős tormát dugnak az alvó 
játékos orra alá, akit az orrfacsaró 

illat felriaszt álmából.
Ez a játék annyiszor megismétlődik, 

mig végül a letört játékos felébred és 
otthagyja klubhelyiségek

Mert ebben az Országos Polgári Kaszi
nóban csak — kártyázni sznbad.

Csak.

Aranysorsjegyet
vegyünk!

Húzós feltétlenül lövi héten 
Ara IO.COO korona 

Mindenütt kapható

Legalkalmasabb karácsonyt ajándék

;givai hó- és sárcigókben
Arak ezrekben

.............. ...............  95Férfi sárcipő
Női sárcipö ......................  ... ... ... 85
Gyermek sárcipő _ ................ 50—BO
Női hócipő, amerikai gyártmány 165
Gyermek hócipő 100-150
Wimpassing hócipő, szőrmével L 230
Férfi bőrcipő, rámánvnrrott____ 250
Női bőrclpő, rámánvarrott............... 225
Gyermek la bőrcipö 120,150,180,310 
Toveször házicipő, börtalppal... ... 85

Tornacipők, tornaruhák, svédtorna-szoknya
nadrág legolcsóbban SchSfer-cégnél 

I., Döbrentei tér 4.
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Öt utasával a Dunába zuhant egy 

autó a budai raKpartról 
Izgalmas halálküzdelem a zajló Danán

Vasárnap délelőtt tizenegy óra- emelték au Bt embert és kieveitek
kor teljes sebességgel száguldott 
Végig a budai rakparton az „Ernő** 
Zsiradékáruértékesitő Rt. Bp. 20— 
955. számú fekete luxusautója, ame
lyet Vida Béla 24 éves soffőr veze
tett Az autóban négy .utas foglalt 
helyet: Schullái József likőrgyári 
vegyész, Schullái Kató gyári mun
kásnő, Benedek Sándor műszerész 
és Haiss István segédmunkás. Az 
Utasok mindnyájan a soffőr bará
tai voltak. Vida Béla ugyanis gaz
dája engedélye nélkül kihozta a 
gépkocsit a gyár soroksáriuti tele
péről és megkérte barátait autó- 
turára. Először egy budai vendég
lőbe mentek, ahol több liter bort 
fogyasztottak, utána , pedig autón 
akarták bejárni Budát

A vendéglőben azonban illumi- 
nált állapotba kerültek

es a budai rakparton’ haladva is
mét vissza akartak térni a vendége 
lőbe, hogy folytassák a mulatozást 

A Döbrentei térnél haladtak, mi
kor Vida Béla lefékezte a kocsit és 
mivel a keskeny rakpart nem al
kalmas arra, hogy egy nagy kocsi 
megforduljon. Félkör ivet irt le az 
mteőval, majd hátrafelé kezdett to
latni. A kocsi mái; majdnem telje
sen megfordult,

az autó hátsó kerekei elérték a 
Dunába vezető lépcsőt és így a 
kocsi hátsó része egy pillanatig 
a levegőben lebegett, majd 
egyensúlyát vesztve megbillent 
és a következő pillanatban a 
meredek lépcsőn lefelé a Du
nába zuhant és félig elmerült.

A zuhanás következtében az abla
kok Hangos csörömpöléssel zúzód
tak össze és a szerte hulló szilánkok 
megsebesítették a zárt kocsiban ülő 
Utasokat Az autó azonban szeren
csére nem merült el, mert

egy jégtábla oldalához szorult 
mely a felszínen tartotta a 

kocsit
'Az utasok a zuhanás pillanatában 
a betört ablakokon keresztül ki
másztak a kocsi belsejéből és az 
autó tetejére állva, egymásba ka
paszkodva igyekeztek magukat fel
színen tartani, azonban igy sem 
Volt biztos az életük, mert az úszó 
jégtáblák szakadatlanul összeütköző 
tek az autóval és attól lehetett tar
tani, hogy az erős zökkenés követ
keztében megbillen az autó, utasai 
a vízbe zuhannak és elmerülnek a 
jeges hullámokban. Az öt ember 
kétségbeesett segélykiáltásaira né
hány perc alatt több száz főnyi tö
meg verődött össze a rakparton', 
mentésükre azonban nem siethet
tek, mert az .úszó jégtáblák miatt 
nem lehetett csónakkal megközelí
teni őket

Közel negyedóra hosszat tartott 
az öt ember halálküzdelme a 

zajló Dunán.
A parton álló rendőr értesítésére 
azután megérkezett az I. kerületi 
tűzoltóság egyik őrsége Ausch 
Dezső főtiszt vezetésével.

A tűzoltók elsősorban is kötelet 
vetettek az autó tetején meg
húzódó utasoknak, hogy a hul

lámok el ne sodorják őket.
Többszöri kísérlet ntán sikerült is 
a kötelet megragadni az ijedtségtől 
félig ájult embereknek és igy pilltv- 
natnyilag biztosítva .voltak az el- 
merülés ellen.

A tűzoltók ezután csónakba ülve 
saját életük kockáztatásával 
megközelítették az elmerülőfél

ben levő autót,
leszedték tetejéről, csónakjukba

velük a partra, ahol már vártak az 
időközben megérkezett mentők.

A szerencsétlenül járt utasokat 
a mentők egy közeli vendéglőbe 
vitték, nhql* valóságos segélyhelyet 
rendeztek be. Az öt embert a hideg
től meggémberedett tagokkal, meg- 
dermedten vitték be a vendéglőbe 
és első segítségben részesítették 
őket SchulTci József feje zuhanás 
közben az autó oldalához ütődött, 
úgyhogy koponyaalapi törést szen
vedett, azonkívül a másik négy 
utast mebsébésitették az összetört 
ablak üvegszilánkjai. A mentők 
első segélynyújtás után mindnyáju
kat a Rókus kórházba vitték, ahol

Schullái József éjfélkor belehalt 
sérülésébe.

Haiss Isvdn szintén veszedelmes, 
súlyos sebesüléseket szenvedett, 
míg Schullái Kató, Vida Béla és 
Benedek Sándor könnyebb sérülé
sek árán menekültek meg a vesze
delmes kalandból.
Időközben, míg a mentők a sebesül
tekkel bajlódtak,

a tűzoltók emelődaru és von
tatókészülék segítségével a 
partra húzták az összeroncsolt 

autót,
melyet azután kocsira raktak és el
szállítottak.

A rendőrségen megindították a 
vizsgálatot, hogy 
ségért kit terhel a felelősség. A 
vizsgálat során 
hogy Vida Béla 
okozta a balesetet azzal, hogy köz
vetlenül a Dunához vezető lépcsők 
szélén meg akart fordulni a rak
part síkos kövezetén. A vizsgálat 
befejezése után a gondatlan soffőr 
ellen megindították az eljárást

a szcrencsétlen-

megái 1 a pitottók, 
gondatlansága

.5dWl^ :■

Vtt.&rzséhet 
körút
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I. Sorozat 90®^ 
Suermeklakk nánfcu cinó 
„ 2.6-Z7 <33 31-32. szómban-

, ennek drajt nubuk iiántos 
Cljtö 26-30 és 31 “35 számban. 
NőiJekete box es jqvtó maga • 
cipó 35-36 i-zcxmba.iv-

„ H Sorozat 150
Nóí.fekete box és sevro magas 
Cjibam< box ki-
vágott ci

Női fekete box maqas cino. 
Női fekete ás szürke nubdk 
•W??5 ...... .Ngi fekete box fűzős f etetne. 
Nol fekete sevro kivágott cina

V Sorozat 2.10
box és „

Blaha Lujza agonizál 
Minden percben beküvetkesheUM 

e katasztrófa
Néhány napja, mióta Blaha Lujza 

nagyasszony betegség© katasztrófáikra 
fordult, az egész ország izgalommal lesi 
a Nagyasszony betegszobájából kiszi* 
várgó híreket. A. Hétfői Napló munka
társa vasárnap a késő esti órákban ér
deklődött a Nagyasszony jelenlegi álla
potáról és a következő szomorú infor
mációt kapta:

Kezelőorvosai: dr. Bíró Mihály ée dr, 
Bojta felváltva úgyszólván egész nap a 
rmgybeteg ágya mellett voltak.

Blaha Lujza szombat dél óta nincs 
eszméleténél

táplálékot nem vesz magához.
Vasárnap késő este már mutatkoztak 
rajta az agónia jelei, úgy hogy a ka

tasztrófa minden órában várható
Kezelőorvosai dr. Biró Mihály és dr. 

Bojta, akik egész napon át a nagy beteg 
ágya mellett voltuk, az éjszaka folyamán 
sem hagyják el a Nagyasszony betegszo
báját és egész éjjalen át ott virrasztónak.

A beteg állapota percről-pererc súlyo
sabb. Teljesen eszméletlenül fekszik 

betegágyán.
A Nagyasszony lakásán valóságos bu- 

csujárás van. Tisztelők ós barátok százai 
keresik fel az Erzsébetköruti lakást, 
hogy életében még egyszer láthussák 
Blaha Lujzát. Az olőszobánál azonban 
nem jutnak tovább. Az orvosok minden 
látogató előtt becsukják a betegszoba aj
taját.

Lapzártakor jelenti tudósítónk, hogy 
a nagyasszony állapota mindegyre sú
lyosbodik, ereje percről-percre fogy a 
állandóan mellett© tartózkodó orvosai 
minden pillanatban bekövetkezni vár
ják halálát

Elégedetlen az eéységespárt 
liberális szárnya

A kormánypártban az utóbbi napok 
folyamán erősen megváltozott a hangu
lat. Az ugynovezett liberális Szárny, 
amely a frankíigy első napjaiban a poli
tikai konzekvenciák levonását követelte 
és a kormányzatnak szabadelvű orientá
lódását tartotta szükségesnek, sőt ebben 
az irányban erélyes nyilatkozatokat is 
megkockáztatott. Ez az elhallgatás, mint 
az érdekelt szabadelvű kormánypárti 
képviselőktől értesülünk, azért követke
zett bo, mert

Bethlen miniszterelnök magához hi
vatta Berky Gyulát és Bessenycy 
Zénót, akiket arra kért: ne nehezít
sék meg pozícióját olyan helyen, 
ahol ellenfeleik a baloldali eltoló

dás veszedelmét hirdetik.
Ez az uj szituáció élénk megbeszélések 
tárgya volt a kormánypártban, amclly a 
helyzet megítélése szempontjából két tá
borra oszlott

A kormánypárt egyik része, a libe
rálisok. azt követelték, hogy a kor

mány nyújtsa be lemondását.
Eben az esetben kétségtelen, hogy kor
mány alakításra ismét Bethlen István 
gróf miniszterelnök kap megbízást, aki 
viszont az uj kabinetből kihagyná azo
kat a minisztereket, akk a jobboldallal 
való kacérkodásuk kompromittált. A li
berálisoknak ez az állásfoglalása azt je
lentette, hogy

Nőif 
lakk magas inas bor. sí
vegfúvcnncw’p rámánvarron 
minőség.

. -T^-TqRHáWlHPASSlNG* 
hócipők mélyen leszállított ctrba.ru--' 
Na^válasdekna^

isygm

^Hungária vidéki fiókjau
Ceglód, ősiterqom.Syör, Kaposvár 
Kecskemét. Nagykőrös,.Nu ír eemhaz. a. 
Pália, Pécs. Szeged,özékesfenérvár

Szombathely

Bethlen István grófot a kormány 
rekonstruálására fizóllitották fel.

A bukásra Ítélt miniszterek között első 
helyen Klebelsbetg Kuno gróf ós Ha- 
kovszky Iván szerepeltek volna. Ez az 
akció azonban hajótörést szenvedett.

A kormánypárt többsége leszerelte a 
liberálisok mozgalmát, akik az erő

próbát megküzdőm nem merték.
Ezt az információnkat megerősíti

F. SZABÓ GÉZÁNAK.
a kormánypárt egyik tekintélyes tag
jának a Hétfői Napló munkatársa előtt 
tett következő nyilatkozata:

A részletkérdésekben teljesen beava
tott liberálisok hangoztatják a Hétföl 
Napló munkatársa előtt, hogy Bethlen 
István grőf mellett a végsőkig kitarta
nak, — de nem engedik elütni magukat 
attól a joguktól, hogy a frankügy bírói 
elintézés© utón a politikai konzekvenciáit 
levonását követeljék. A végső konzek
venciák pedig csak a kormány rekon
strukciója lehel.



HÉTFŐI NAP1Ő Budapest, liétfd, január 18.

HÍREK
— Magy arorszúgí építőmesterek 

országos nagygyűlése. A Magyar- 
országi Építőmet.terek Szövetsége vasár
nap délelőtt u régi képvteelőliáz bolygó* 
gében országos nagygyűlést tartott, A 
gyűlésen pcgjolontok gróf Hadik János, 
llipka Ferenc, Lukács György, fíródi 
Ernő továbbá a kereskedelmi és népjóléti 
minisztérium kiküldöttei. A Ipar Lgnúa 
elnöki megnyitója után Itt p ka Ferenc fő- 
polgármester a főváros üdvözletét tolmú- 
* tolta. Ut'nn a mérnökkaajarai kérdés
re], Maiin Mihály cs Károlyi Emil az 
építőipari törvény tervezetéről, IFensfcy 
Vándor a munkaalkalmak létesítéséről, 
Báthory István ha országos szervezke- 
désről, dr. Kálmán László az építőmes
teri felelőst ég kodifikálásáról tartottak 
előadhat. Ezután a közgyűlés elfogadta 
az építői per gyakorlása tárgyában ki
adott törvény ja vslatrá vonatkozó módo
sító határozati javaslatot. Aipár Ignác 
zárószava ival a közgyűlés véget ért.

— Moghalt a miniszterelnök ajtón- 
állója, A magyar királyi miniszterelnök
ség huszonkét éven át volt hűséges mi
niszterelnöki ajtónálióját Krebsz Józse
fet vasárnap délután 3 órakor temettek 
cl n budai farkasréti temető halottas
házából. A gyászszorlartúápn megjelent 
gróf Bethlen Istvánnó, valamint a ma
gyar királyi miniszterelnökség ogéaz 
tisztikara testületileg. Az egyházi bo- 
azentelés után bárcziházl Bdrczy Ist
ván miniszterelnökségi helyettes állam
titkár mondott gyászbéazé.dot. Gróf Beth-1 
Ion lefvijnné a következő folirásu koszo
rút helyezte el a ravatalon: „Hűséges 
jó barátjuknak gróf Bethlen István és 
: róf Bethlen Istvánné‘*. Külön koszorút 
helyezett d a mintszterelnökeég tiszti
kara is.

— A Petőfi Társaság ülése. A Pe
tőfi Társaság vasárnap délelőtt az 
Akadémia nagytermében ülést tar
tott, Pékár Gyula elnöki megnyi
tójában bejelentette, hogy idén lesz 
a társaság félszáaados 4 ibileuma, 
amit a márciusi nagygyűlésen fé
nyes keretek között fognak rricgiin- 
üunepelní. Ezután Jakab Ödön há
rom versének felolvasásával aratott 
nagy sikert, majd Ken*di Géza és 
Bársony István olvasták fel novel
láikat. Ken cd i és Bársony most ■ 
töltötték he hetvenedik életévüket, 
mely alkalomból Pékár. Gyula üd
vözölte a két írót

— Htevunőveg asszony Öngyilkossága. 
Thrummer Adámnó 70 éves háztartás
beli asszony öngyilkossági szándékból 
na Örömvölgy ucca 20. BzÁmu ház első 
emeletéről leugrott. A repdör súlyos 
belső sérüléssel a Rókusba szálittatta.

-- Felakasztotta magát a kávé- 
házban. Tcichncr Jakab 52 éves 
napszámos szombat éjszaka a Do
bozi uccu 27. szám alatt lévő Lisz- 
■■zuver féle kávóhnz fébecső helyéi! 
felakasztotta magát. A kúvéhúz al
kalmazót üd idejekorán észrevették 
az öngyilkossági kísérletet és I 
Teichnert levágták a kötélről. A 
Mókusban ápolják.

Pongőmérlog az Örömvölgy uccában. 
A maga pengőmórlc.sót elkészítette a 
K’tiu.sz—Mo.íkovitz-félo örömvölgy ut
cai szeszgyár is, amint azt a Radnóti 
József szerkc •zié.>rl>cu megjelenő A 
l'a.ik c. le ;! i :-l szcmlo jelenti. Az 
1916-ban 2,500.0'0 t or na alaptőkével ula- 
ku’t vállalat nyilván uj kapcsolatot ke
res és azért produkál tuóst horribilis 
pe gőmi r’cyct a vállalat kitűnő ügyé 
t. nek, a kivz’ó ki • k d''ml jogász
nak inte.T.dv líözremüködéflével. A pcú- 
i őmórk'g n..t állítja, hogy az alaptőko 
MOO.OOO pci’ő tőketartaléka pedig 
5MJ.0O0 pengő. E'/.’ /int égy róbívény 
névórtőke JO pongü; \Qati értéke. ped’g 
11 penoü volna. A tőzsde azonban to
vábbra is amellclí maradt mog, hogy a 
► . i-i, >t változatlanul Ö.‘ pengő ás sí)
i illí r. ]?.• n kü'öiihs '- n pengőmérlog és 
a tőzsde közt wekély negyven százalék.

A budapesti nemzet kitel vásár. Az idei 
hudnp «tl Ncmrotl.Özl Vásár, a buda
pesti Kert Vdclmi é.< Iparkamara, a 
kormány és az ö í-zíj érdekképviseletek 
leözremüködé•■•vei április 17-e /-« 26-n 
között lejz az Iparoarijoj;, a Mürw- 
uuk, n I.joző i< dnsúgi Múzeum és a Kor- 
crtolyacsamok h< lyí; ‘gélben. A vásár 
előmunkálatai már lióut>vok óin seré
nyen folyunk. Mindennemű bejelontó&t 
n közpoti Iroda (V., bzemore ucca 6) e 
hu végűig fogad eh

Havonta töbö mint 5 millió nyugdflot kap o
B-listös zilahi Kiss Jeni, Sthöhetl Ferenc és 

Till Antal
A városházi ügyosztályok össze

vonása során, mint ismeretes, B- 
1 istára került a városházi kurzus 
két kiemelkedő oszlopa, zilahi Kiss 
Jenő alpolgármester és Schöbe-'l 
Ferenc tanügyi tanácsnok s velük 
együtt az önként távozó Till .A.n- 
lai, a köziekénél ügyosztály volt 
vezetője. A bárom B-listás főtiszt-, 
viselő december 31-én továbbra is 
megkapta rendes járandóságait, 
most azonban az elnöki ügyosztály 
felszólította őket, nyilatkozzanak, 
vájjon nyugdijat vagy végkielégí
tést kérnek-e a fővárostól.

Zilahi-Kiss, Schöberl és Till egy
behangzóan a nyugdíj mellett fog
laltak állást.

A főváros hivatalos lapjában már 
meg is jelent „a székesfőváros szol-
galataból szabályszerű elbánás ala 
vonás mellett elbocsátott" Zilahiók 
ügyében a tanácsi előterjesztés.

— Baross János képviselő belé
pett a községi demokrata pártba. 
Baross János nemzetgyűlési képvi
selő, törvényhatósági bizottsági 
tag, levélben értesítette Vázsonyi 
Vilmost mint a községi demokrata 
és szabadelvű párt elnökét, hogy 
belép a vezetése alatt álló községi 
demokrata pártba.

— Szerencsétlenség favágás közhon. 
Poboda István sári községből i napszá
mos az erdőben fát vágott. Munkaköz
ben egy hasábfa az arcának repült, mi
nek következtében PoboJa súlyos álka- 
pocs zuzodást szenvedott Vasárnap fel
száll! lottók Budapestre, ahol a Dolog
kórházban vették ápolás alá.

— Nyilatkozat. Dr. SlauQ Lajos űrről 
irt cikkemre vonatkozólag kijelentem, 
hogy a cikket teljes információk alap
ján irtain meg és sajnálkozásomat feje
zem ki. Kolozs Jenő hírlapíró.

— Fclöklelte a bika. A Közvágó
híd egyik istállójában egy megva
dult. bika felöklelte az ott tartózko
dó Scrfözö András 76 éves etetőt, 
akit a mentők súlyos sérüléssel a 
Telepy uccai kórházba szállítottak.

Jelzálogkölcsönöket 1. helyű, bekebele
zés mellett budapesti bérházakra, mező
gazdasági birtokokra és ipartelepekre a 
Róth Bankház Budapesten, Vilmos csá
szár ut 45.

— öngyilkosságok. Eckhardf, György 
27 éves cipésZBCgód a Banolder uoca 27. 
számú ház első emeletéről, leugrott A 
Rókus-kórházban ápolják. —- Sztankó 
Autalné 23 éves varrónő, rossz anyagi 
helyzete miatt öngyilkossági szándék
ból a gróf Zichy Jenő ucca 39. szám 
alatti lakásán lugkőoldatot ivott. A ki
hívott mentők gyomormosást alkalmaz
lak, azután beszállították a Rókus-kór- 
házba. — Unkel Jánosné. született Fi- 
del Julianna a Tisza Kálmán tér 22. 
szám alatti lakásán lugkőoldattal meg
mérgezte magút A Rókusbán ápolják.

Készpénztőkejét gyümölcsözően kihe
lyezi, Jelzálogkölcsönöket folyósittat a 
Róth Bank, Budapesten, Vilmos császár 
ut 45.

— Elfogtak egy régen körözött lakás- 
fosztogutónöt. Dinnyés JEnosnó, szüle
telt Szikszay Mária 29 éves szakácsnő 
egy évvel ezolőtt albérletben lakott To- 
dorovics Péter sashalmi napszámosnál. 
Dinnyés Jrtnosró 1925 március 3-án To- 
dorovics távollótében kifosztotta a la
kást: elvitte az összes értékes tárgyakat, 
ruha- és fohórnomüket, körülbelül har
mincmillió korona öseze3 értékben. An
nakidején a rendőrség megindította a 
nyomozást, do n szökésbe levő Dinnyés
nél nem sikerült elfogni. Vasárnap dél
előtt a sashalmi nanszámos egyik ba
rátja «a keleti pályaudvar előtt felis
merte nz asszonyt, akit nyomban átadott 
az őr&'/cmos rendőrnek. Dinnyésné a 
rendőrségen belsmorte u lakástosztogá
tast és elmondotta, hogy 'tettének elkö
vetése óta ri'Tékeu bujkált Szabó Erzsé
bet néven. A büntetett nő élotü Dinnyés
nél kihallgatása után letartóz.tafták.

Forduljunk mindennemű tőke kihelye
zési és financiális ügyben a Róth •Bank
hoz Budapesten, Vilmos császár ut 45. 
Alapítási éve: 1906. Üzlnti óráfc: röggel 
Ö órától egyfolytában este 6 óráig.

Ebbol kitűnik, hogy a főváros a 
B-listás főtisztviselőinek egyenként 
és havonként több mint 5 millió 
korona nyugdijat akar megszavaz
tatni s külön elismerést kivan sza
vaztatni Zilahinknak „a főváros 
szolgálatában, a főváros javára 
hosszú éveken át kifejtett müködé- 
sükért“.

A törvényhatósági bizottság tag
jai sorában ezzel szemben mozga
lom indult meg, amely azt célozza, 
hogy a közgyűlés döntése előtt ala
posabban tárgyalják meg ezt a 
Dyugdijkérdést. Schöberl í’erenc és 
Till Antal ugyanis a városházáról 
való távozásuk után nyomban 
újabb, nagyszerű elhelyezkedést ta
láltak a főváros üzemeiben. Schö
berl az Elektromos Müvek egyik 
osztályának lett a vezetője, Till pe
dig az autóbusz üzem vezérigazga
tói székét foglalta eL

— Elcsúszott a sikos járdán. Érben 
Ferenc 53 éves napszámos a Rudolf rak
parton a megfagyott sáros aszfalton el
csúszott és súlyos lábtöréí<t szenvedett 
A Rókus-kórházban ápolják.

— Sörkostolő. A jó söraok ugyan 
nem kell cégér, de mégis tradíció, 
hogy amikor az uj sör megjelenik, 
a régi közismert sörözőhelyek kitű
zik a faforgácsból készült „sör-cég- 
ért“. A városban már szerte látha
tók a hagyományos Dreher-sör cég
érek, melyek a sörivók farsangjá
nak kezdetét jelzik. A sör gour- 
mandjai már tudják, hogy mit je
lent ez és ilyenkor a sörcégéres he
lyek szüreti hangulattal telnek 
meg. Megkezdődött a kóstoló és a 
söröző társaságok nagy szakérte
lemmel mondanak véleményt az 
idei Baksör-termésről. A Kőbányá
ról klszivárgó hírek máris izga
lomban tartják a Baksör kedvelőit, 
mert e hírek szerint a Drehcr-gyár- 
nak az idén pártalan esztendeje 
van: pompásan sikerült az Idei szü
ret. Akik mán megkóstolták, ódá
kat zengenek az idei Baksörről 
amely olyan vidám farsangot va
rázsol majd Budapestre, amilyen 
már régen nem vqlt.

— Elfogtak egy körözött tolvajt A 
rendőrség elfogta Lantor Béla 20 éves 
napszámost, akit a pestvidéki ügyészség 
lopás miatt hónapok óta köröztet Ki
hallgatása után leartőztatták.

— A Riporter-bál fobruár 2-án 
lesz a Vigadóban a szezón legelő
kelőbb álarcos karneválja, a Ripor
ter-bál. Bál iroda Rákóczi ut 10. I. 
emelet. Telefon' Jóasef 103—28.

— Kerékpár tolvajlás. Halló Ferenc 
üzleti szolga az Eötvös ucca 31. számú 
ház előtt felügyelet nélkül künt hagyta 
kerékpárját amelyet időközben ismeret
len tottes ellopott A rendőrségen a nyo
mozás megindult.

— Kifosztottak a Papnövelde uc- 
cában egy lakást. IFeínber/zcr Fri
gyes magántisztviselő Papnövelde 
ucca 1. félemeleti lakásába isme
retlen tettesek behatoltuk és a la
kást kifosztották. Elvitték Wein- 
berger összes ruháit, fehérneműit 
és egyéb értéktárgyait, körülbelül 
hetvcnmillió korona értékben. A 
rendőrség a nyomozást megindí
totta.

—• Eltűntek. A főkapitányság eltűnési 
osztályán vasárnap délelőtt bejelentet
ték, hogy Borissza Gyula 40 éves B-lis- 
tás tisztviselő uz Országház ucca 23. — 
Pető Zoltán 19 óvos kifutó, Ferenc körút 
3L — Mészáros János 20 éves sóffőr, 
Cucor uoca 6. — Gál Sándor 48 évos 
szolga, Köztelek ucca 8. — Govorkovics 
Lajoe napszámos, Földvári ucca 5. — 
Reidinger Béla 24 éves kereskedő, Ba- 
káts tér 9. — Coda. Jolán 21 éves labo- 
ránahŐ, gróf Haller ucca 8. szálú alatti 
lakásáról eltűnt. A rendőrség, a uyomo- 
záat megindította az eltűnési ügyekben.

A farsang 
alkalmából
a párisi divat gyönyörű remekeit 
mutatja be a megnagyobbított

Fischer Áruház

Estélyi és délutáni 
toalettekhez

crepe, saten, georgette, Iámé

Báli és színházi 
ruhákhoz.

belépőkhöz és 
cipőkhöz 

ízléses, színpompás arany- és ezüst
kelmék, brokátok, velour, chitfon, 
velour-pompadour, csipkék, minden 
divatos színárnyalatban, legjobb 

minőségben, de meglepő 

olcsó árban 
kaphatók

Művészi kidolgozású ruhadíszeink 
tökéletesen egészítik ki a 

választott kelmét

BUDAPEST
V., BÉCSI UCCA ÍO. SZAí>



Bud»pe«t héti®, jsuuw 1*- HÉTFŐI HAHÓ 7

SZÍNHÁZ
Somogyi SJlusi és Öonthy ÍDanna 

játszók a „Gsókos assszony" 
főszerepeit a Űárosi Színházban

HATÁROZOTTAN 
pechje van a Főváro
si Operettszinháznak, 
Alig, hogy az egyik 
?r lmodon ndjuk, Billen 
rén felgyógyult a 

haug száloperációból,
most a második nagy primadonná
jukról, Fedák Sáriról süti ki P ól
lal schek professzor, hogy hangszá
lán ^őwaratu** polip amely 
három héten belül sürgős beavat
kozást tesz szükségessé. A hír hal
latára kétségbeesetten kapacitálta 
Szabolcs igazgató Zsuzsát, hogy a 
három hét határidőt, legalább hat 
hétre tói ja ki. Zsuzsa, illetve Póllat- 
sek professzor azonban hajthatatlan 
maradt és végül nagy könyörgésre 
négy hetet enge'fély'zctt. A rossz 
nyelvek szerint Zsuzsa axértkérlel* 
kötetlen, mert a Terezina nem hoz
ta meg a teljes sikert és hogy négy 
hét után bizony sok üres szék fog 
dsitozni a nézőterem Zsuzsa pedig 
ennek nem teszi ki magát. Isten 
ments! Inkább egy — polipot ffi 
hangszálakon.

'ABBAN A'ó ESETBEN, 
ha Fedák Sári tényleg 
rövidesen lemondana, a 
„Tereziva." további elő
adásairól, akkor Honfiig 
Hanna veiéi át a "szere
pét, aki minden bltony- 
nyal új ab közönséget, fog 

vűmzani a színházba. Különben is már 
ma kiosztották a Fővárosi Opcretfsztn- 
hriz legközelebbi újdonságé vak Martos 
Ferenc: ..Csókás asszony" operettjének 
szerepeit, amelben. hosszú idő után ismét 
látjuk színpadon Bittér Irént. A darab 
másik fii iiöi szerepet Honthy Hannára, 
bű-iák — de aki azonban azt még nőm 
vállalta el- Honthy Hanna lemondása 
cselén Barmaik Hilda kapná a szerepet 
és egy másik kisebb szerepet Mészáros 
Felett. így együtt, volna az az együttos, 
amely a ■-Három gráciát" otyen vagy 
sikerre vitte. Csak a ,-Három grácia" 
hiányzik hozzá.

m MINDENKXXKK 
” FUTOTT, a
'í BenaíaBaücó BnlnhAz 
( Kabos Gyulát akit a 
J legnagyobb áldozatok 
' árán esalt el a Vig- 

srinháztól, az egész 
szfezónbau a JSsonkin és a főnyore- 
mény-^ben való nagy sikert hozó 
szereplése után nem foglalkoztatta. 
Kabos oktalan mellőzésének hátteré
ben személyes iigy lappang. - "

- Kabos most a szerződésének 
felbontását követeli, ha kell válasz
tott bíróság utján ls» Kabos egyéb
ként a jövő szezóniól kezdve jjjija 
a. Vígszínház tagja.

ÉRDEKES PREMIER) 
volt szombat esto az új
pesti Blaha Lujza Szín
házban, ahol a Fraskitát 
mutatták be. A Fraskita 
cimpözeix'pét igen szép 
sikerrel Szécsl Bözsi, a

Király Színház most vendégtagja ját
szotta — akinek ez volt az első operett
fellépte. A fiatul művésznő tavaly még 
a Mags ai Színház tagja volt, ahol mint 
drámai hősnő, a Darvas Lili szerepelt 
jáWitta.

Renafoiance Színház
MOLNÁR FCRENC egyik 
legmaradandóbb költői alkotóra

RIVIÉRA
Hétfő; szerda, csütörtök, szómbat, vasárnap 

Mekay Margit 
Somlay 
Táray 

Makláry

Istnoretca az a harc, amely néhány nap 
óta a Fővárosi Operettszinhán és a Vá
rosi Szinhd» között folyt le, Zerkovitz- 
Szilágyi epére ti jéért, a Csábos asszony
ért. Az operettet ugyanis Zerkovitz Béla 
egyenesen Sebestyén. Géza, a Városi 
Szmhd.1 igazgatójának felszólítására 
irta, de mivel nem tartotta ildomosnak 
a saját veaétóso alatt álló színházzal elő
adatni, aziért a Fővárosi Öperottszinház- 
zal folytatott tárgyalást a Csákóé asx- 
szony előadására Vonatkozólag. A Vá
rosi Színház azonban nem engedte ki ke
zéből az oporottet, és amint értesülünk, 
már léire is jött a két ssinhda közölt a 
megegyezés.

Zerkovitz Béla igazgató erről a követ
kezőket mondta munkatársunknak:

Szilágyi László operelllibrettójára So- 
bostyójj hívta föl a íigyolmemet és azt 
ajánlotta, hogy zenét írjak hozzá. A 
zeno elkészült és

ekkor a Fővárosi Operettszluház rí- 
aréröl barátságos felszólítást kap
tam, hogy a „Csókos asszonyt" ré

szükre engedjem át.
Megvallom, nagyon kellemesen érintett 
az invitálás és a mellett a fényes sze-1 
reposztáa is csábitólág hatott rám.

Bilik' Irén, Hegedűs Gyula, Hátkai 
Márton és ‘Kertész Dezső

A RENAISSANCE 
SZÍNHÁZBAN a múlt 
héten mást sem csi
náltak, csak bankét- 
teztek. Reinhardt tisz
teletére kétszer adtak 
bankettet. Egyszer a

Fészekben, egyszer Molnár Ferenc 
szűk környezetébe^ J1 ~ur jelenlété- 
ben. Ezen a banketten történi, hogy 
Hegedűs Gyula így köszöntötte fel 
régi barátját, Max RelnhardtQ'j:

— Őszintén örülök, hogy végre 
annyi ál-Reinhardt után, akikkel 
itt Pesten találkozni vagyok kény- 

! téten, végre egy kamteifatle™ Bein- 
! barátot találok. Hegedűs kijelenté
se miatt a társaságban levő egyik 

; szluigazgató áHitólag sértve érezte 
magát- Ugyancsak ezen a héten, 
csütörtökön, a „Marika? 57-ik elő
adása után tartották meg a darab 
fél százados jubileumának bankett
jét, ahol melegen ünnepelték a bol
dog, fiatal szerzőt,,

•
SZILAGYI OLGA ÍRÓ-

Nö, január 26-án esto 9 
órai kezdettel szerzői es
tet. tart a Központi De

mokrata Kör terózkör- 
fltl dísztermében. A ki
tűnő fiatal írónő mun
káit — akit versei és no

vellái révén jól ismer a magyar olvasó
közönség — r legkiválóbb előadómflvó- 
azok interpretálják. így Pécsi Blanka, 
Havas Klári, Fritz Ödön, Gárdonyi Vil
ma, Msekor Oszkár, Rakó Elemér stb. Az 
előadást Forró Pál dr. író vezeti be, 
Sxentlványl Kálmán konferálja. A zeno- 
kteéretet Orosz Alfréd zeneszerző látja 
el. 

KittyHlary Picklord
ORION
Filmszínház

Prolongálva I

RobinHood
a jelenkór legnagyobb filmje. UlmmflSAla
Főmreplő: Douglas Fairbank IllraQSn

játszották volna az operett főszerepeit.
— Mielőtt a Fővárosi Operettsziuház 

igazgatójának válaszoltam volna, leutaz
tam Miskolcra Sebestyén Gézához, hogy 
vele megtárgyaljam a dolgot,

Sebestyén tiltakozott az ellen, hogy 
a „Csókos asszonyt" másutt elő

adják,
mire én minden tárgyalást megszakítot
tam az Operettszlnhúzzal és a darabo
mat visszavettem.

— Darabomat tehát a Városiban fog
ják játszani, és a szereposztás is ra
gyogó lesz, mert

Somogyi Nuslt és Honthy Hannát 
sikerült az operettre leszerzödtetnl.

Nem igaz az, hogy a darab muzsikája 
mind régi szám, — mondja Zerkovitz. — 
összesen hat régi számomat illesztettem 
bel® a

teljesen nj zenébe.
Elárulom még az a titkot is, hogy* a 
Csókás asszony harmadik felvonása a 
huszonöt évvel ezelőtti Vampeticsben 
játszódik, ahol abban az Időben

Bohó István honvéd karmester ver
senyzett Rádiós Bélával.

Ea a verseny most újra megismétlődik a 
színpadon,

ALEXANDRÁVAL 
ugylátszlk baj var, mert 
éjjel-nappal próbálják a 
Király Színház uj ope
rettjét „A királynő rózsá
ját". Ennek az a külön 
érdekessége, hogy 35 ma

gánszereplő Játszik benne és a szokásos 
operettkórus elmarad.

* A Vígszínház o heti mii sorát) a íí ti 
saazón legnagyszerűbb újdonságai vál
takoznak:

Hétfő, szerda, péntek és jövő vasárnap 
Braasbouud kapitány megtérése.

Kedd és szombat
Hat szereplő keres egy saeraóí, 

^Csütörtök eete és vasárnap délutág

Úriemberek,
♦ Terezina hete les^ a Fővárosi Opc- 

rcttszlnMz mostani hete is. Strauss 
Oszkár szenzációs operettje * táblás há
zak sorozatúval érkezik meg e héten a 
huszonötödik előadás jubileumához. 
Fedák Sáli a oiiuszerepbon, Honthy 
Hunna, Halmay, Tolnay, Ujvdry én Z(ű 
tony minden esto diadalra viszik a vi
lághírű njdonságot Vasárnap délután: 
A nótán kapitány, Péchu Erzsi fellép
tével.

KiftgniargPicRford
• A „Riviéra" ötször ,a „Marika" há

romszor szerepel » Renaissance-szinház 
e heti műsoráu. Molnár Ferenc döntő si
kert rartott uj vigjátéka ~ moly eddig 
előre eladott táblás házukkal került 
színre — hétfőn, szerdáji, csütörtökön és 
szombaton és vaniruap, Zúgón István: 
Marikája, mely 60-ik előadásához e héten 
érkozik el, kedden, pénteken éa vasárnap 
délután (szerepel műsoron.

Király Színház
Minden este a legjobb operett 

a legjobb előadóiban

Vasárnap délután mérsékelt 
helyárakkal

ANNABÁL

Ramon Novarro
hatalmas sikert aratott az

Ördögtorony
című film főszerepében. Továbbá színre kerül

Pokollovat
MozgóWp-Dffhon Uránia 

Capltol Filmpalota

FILMSZIHHfiZ
CNewyork palotával szemben) Tel.: József 65-23

imhoradzsáK harca
Izgalmas tőtténet 7 fejozetbou

A szent hazugság
Madge Betlamyval. Előadások: 5, 7, 0 órakor

Húrom írún út matat 
Húrom írún út kntng 
Húrom órán dt tapsol

a közönség
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Tartott a vasárnapi 
magánforgalom

A kedvező külföldi jelentések hírére 
mér szombaton délben a tőzsde folyóséin 
mozgalmasabb éjét volt A helyi Epeku- 
láció dijbiztositáai üzleteket szeretett 
volna kötni, de Georgiában nehány nap
ra darabonklnt 5—6 ezer koronát is kér
tek, miért is kötés kevés történt. Arbit
rázs papírokban nem volt áru, míg más, . ourv c/t? tzc«/ivovi' a otauau/ utxrt u, 
vezető értékekben alacsonyabb, de ^1-1 árának leszállítását. Bármily
nyomóun vevők pénzkurz-usairúl lehetett sürgetően lépett azxmban fel a köz
hallani. Egy gabonacég részvényeinek lekedésügyí bizottság, a villamos
kényszereladásairól is sok szó volt me-1 nál nem nagyon siettek a követelé
seket a piac simán fel tudott venni. A sek megvizsgálásával és végrehaj- 
fix kamatozású értekek üzlettelenül nem fásával. Csak most, hónapok mul- 
változtak. Az utolsó tájékoztató «<> , 
lyamnak:

Magyar hitei lM—302, C ‘ '
un—121, Földhitelbank 213—115, Keres- m u vAornhn

1 k4dk^i6kaedé8?ufi?it’bir“sá8t-12- kr 
takarék 1805—1310, Alt. takarék 118—120, küldöttje a vallalat igazgatosagá- 
Georgia 260—262, őstermelő 210—212, nak közreműködésével mindenek- 
Salgó 419—421, Urikányi 1135—1140, Kis- előtt a jelenleg érvényben levő 
tárcsái 74—75, Budapesti gőzmalom 119— 
120, Viktóriamalom 321—325, Délivasut 
65—66. Nova 244—246, Ofa 455—460, 
Sohlick 52-5L

Megszüntették a
sérelmes szakaszbEoszlásokatavIlIamosiiál

i
i
II

Ezüst

oszt: L Ványa Pál Term TE 19)4 xntr 
(16.548 p.) 2. Torma Lajos Magy TE 18 % 
mtr (16.466 p.) 8. Kázmér Lajos Termb. Tg 
19 mtr (15.388 p.)

Női sífutás: L Szuppinger Ferencná 
MTE 17 p. 10 mp. 2. BéKessy Magda 
MAC 17 p. 30 mp. .5000 koronás napijegyeket bocsátanak ki

'ezzel egyidejűleg elhatározta, hogy 
eleget tesz a közlekedésügyi bízott* 

I ság követelésének és életbelépteti
a napi tour-retour jegyeket.

Ezekkel a jegyekkel-az üzem meg
kezdésétől reggel 8 óráig lehet az 
utazás céljához utazni, a visszauta
zást pedig délután 2 órától, üzem
zárlatig lehet befejezni. Természe
tesen a visszautazás is csak azon a 
vonalon történhetik, amelyen az 
odautazás végeztetett. A napi tour- 
retour jegyek árát a hetikártyák 
árának egyhetedében,

5000 koronában állapították meg, 
tehát a két ut igy 1000 koronával 
lesz olcsóbb. Különösen a munkások 
és tisztviselők részére jelent előnyt 
ennek a jegytipusnak a bevezetése. 
Elhatározta továbbá az igazgató
ság, hogy a 22.000 koronás tanuló, 
heti kártyák árát 21.000 koronára 
szállítja le, ezzel szemben a bizott
ság a 18.000 koronára való leszállí
tást követelte. Az iskolába járó ke
reskedelmi és ipari tanoncok részé
re szintén megengedik a tanuló 
hetikártyák használatát s igy a ta
noncok egy-egy utazása nem fog 
többe kerülni 1500 koronánál.

A tanács úgy a szakassbeosztások 
újabb megállapításához, mint az uj 
jegyt’pusok bevezetéséhez, illetve az 
egyes jegyárak leszállításához meg
adta a hozzájárulást. A szakasz- és 
tarifareformra vonatkozó iratok 
már a kereskedelmi miniszter előtt 
fekszenek s amint a miniszteri jóvá-

A főváros közlekedésügyi bizott
sága még a múlt év őszén több féle 
reformot követelt a villamosvasút 
igazgatóságától, igy többek között 
a tarthatatlan szakaszbeosztdsok 
sürgős revízióját, újabb jegvlipu- 
sok bevezetését s elsősorban a je~

I fellépése következtében szánta rá
I magát a villamosvasút a követelé- 

Osztrák hitel teljesítésére s a kívánt refor-

dísztárgyak, evő
eszközök, sport
éi versenydijak I 

do« vál ztékban Schlelter silstá ugy£r 
gyári árban VII, Ka inczy a 14. Tel. 135-28.

Birllliánsokat,
bAr Inéi '*rAgAbb»-i vcbxi SZekelv Emi 
Klvfiiy ucca Hl. sz. Teréz-templommá szemben

VÖRHENY
ellen védjük gyermekeinket úb mos
suk meg kezüket, arcukat naponta 
többször lysoformos vízben. A lyso- 
form hatásos védelmet nyújt, kelle
mes szagú, használata veszélytelen 

és a bőrt nem támadja meg.

Óvjuk gyermekeinket!

szakaszbeosztásokat vette reví
zió alá

s miután egyhangúlag megállapí
tották, hogy a mai beosztás élesen 
ellenkezik a közönség érdekeivel,

, teljesen uj szakaszbeosztási ter
vezetet dolgoztak ki.

Ebben nagyrészt visszaállították' a 
régi, hosszú szakaszokat amelyek 
közé a jelenleginél szélesebb határu 
ölelkező szakaszokat ékeltek. Meg
szüntették tehát azt a lehetetlen ál
lapotot, hogy minden 2—3 megálló 
szakaszokat úgy osztották be, hogy 
szakaszokat ngy osztották be, ohgy 
a közönség 2000 koronáért megfelelő,

X Olaszország legyőzte Csehországot 
Vasárnap került oldöntésre az olasz- 
cseh válogatott mérkőzés, amelyet a 
budapesti Ivdncsics Mihály vezetett. A 
nemzetek közötti mérkőzést általános 
meglepetésre Olaszország nyerte meg, 
amely 3:1 arányban győzte le Cseh
szlovákiát.

X A másodosztályú bajnokság állása: 
1. BAK 14 pont, 2. ETSC 11 p., 3. Föv. 
T. Kör 11 p., 4. Testvériség 11 p., 5. 
Zugló Vn. AC 10 p., URAK 10 p., 7. 
UMTE 9 p., 8. MÁV 6 p., 9. URTSE 6 
p.» 10. Világosság 5 p„ 11. BSE 4 p< 
12. EMTK 3 p., 13. KAOE 2 p„ 14. RÁC 
O pont

X Bécsi labdarugó eredmények. A 
bajnokságért vívott, küzdelmek során 
győzött a Sportklub Rudolfshügel fö- 

I lőtt 3:2 (0:0), Waekor Simmering fö
lött 3:1 (30) arányban. A barátságos

1 mérkőzések során Hnkoah győzött Nova 
1 fölött 3:1 (1:1), Admira BAC fölött 3:1 
1 (1:0), VÁC WAF ellen 7:1 (3:1), és Her- 
tha BewogungsBpieler ellen 5:0 arány
ban.

X Eötvös Zoltán győzött a BKE 1508 
méteres gyorskorcsolyázó-versenyen. A 
Budapesti Korcsolyázó Egylet vasár
nap rendezte a városligeti nagyjégen 
1500 méteres gyorskorcsolyázó házi 
előnyversenyét, nagyszámú és előkelő 
közönség érdeklődésé mellett. A verseny 
győztese Eötvös Zoltán lett, aki 2 perc 
39.9 mp. alatt nyerte versenyét, Bihary 
László előtt, aki 2 perc 53.1 mp. alatt 
futotta be a távot. Harmadik Piskor Jó
zsef lett 2 perc 53.2 mp. alatt

a nuAuuovg tűi™ öuruuaci t, uiegieieju, inus & amim a mimszreri jova- 
hosszabb utat tehessen meg. Külö- hagyás megtörténik — előrelátható- 
nősen arra voltak tekintettel, hogy

az uj szakaszbeosztások a for
galmi gócpontoknál legyenek.
A viliamosvasptak igazgatósága

lag 
még február elseje előtt

— a fent ismertetett változások 
életbelépnek.

Szerkesztésért feleli
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok* Ujságvállalat.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

SPORT

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
1926. Április hó 17-26

Rendeli a
Budapesti Kereskedelmi 

és iparkamara
Képviselet Magyarországon éa a külföld 

minden mgjrobb városában 
Kedveimén?.. útnál *■ vízum 

Lukask utalsz
FevilARoaftáa a vásárirodánál:

V, Szamara u«a S. Tel.i 111-32

74 vasárnap 
f útba [[sport a
A korán beállott téli időjárás — mint 

ismeretes — félbeszakította a bajnokság 
őszi fordulóját 6s a Hl. és IV. osz
tályú egyesületek hátralevő mérkőzé
seinek tekintélyes része elmaradt.

Az MLSz ennélfogva a tegnapi téli 
vasárnapra la kénytelen volt mérkőzé
seket kitűzni, ezeknek egyrésze azonban 
a jéggel borított pályák miatt elmaradt.

A MÁV Gépgyári Sport Kör csapata 
találkozott a Rákospalotai Atlétikai Club 
együttesével, amelyet előbbi nyert 4:2 
(2:1) arányban. A mérkőzést a MÁV 
uralta és könnyiiszeiTel győzte le a 
megszokott saját pályán ellenfelét. A 
gólokat a győztos csapat részéről Ruff 
és Madaráét, a RAG részéről PoZ-t és 
Tárnok lőttek.

A Zuglói SE 2:1 (2:1) aránkban győzte 
le a Terézvárosi labdarugók Köre csa
patát A gólokat Horváth II (Zugló) f 
Tóth (TLK) lőttok.

Az Egyetértés SC mérte össze erejét 
az ÉMOSz-ol. A meccs 3:8 (0:1) arány
ban döntetlenül végződött.

PfiL» P8P™
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SiÖmeg, pokroq Oggony, ágy- «a 
asztal térítők, gyermekkocsik, nyúgszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok. ernyők 
és sátrak minden kivitelben kapta tók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST. VII., ERZSEBET KÖRÚT S0 

Nagy kát* 10mist 4000 K ellenében postán ktUdók

B BBTE 
sivepsenye

Tegnap rendezte meg a BBTE a 
versenyét, melynek keretében a Bély— 
Domény vándordíj is lebonyolításra ke
rült. Bár a nagynevű versenyzők távol
maradtak, mégis szép eredményt értek 
el a nagyszámban ben övezett fiatal ver
senyzők. A legszebb eredményeket a 
Természetbarátok TE versenyzői érték el, 
do közülük is egyénileg kiemelendő 
Ványa PáL

Részletes eredmény: Sífutás 9 három
negyed km távon. (Bély—Demény ván
dordíj osapat verseny), L Természetba
rátok TE 39 pont Átlagos idő: 47 p. 37 
mp. 2. BBTE 66 p. átl. idő 57 p. 28 mp.

Az egyéni versenyben: I. oszt, ver
senyt 1. Osváth György Hagy. TE 48 p. 
04 mp. 2. Németh Ferenc Terin. TE 47 p. 
20 mp. II. oszt, verseny: 1; Laozkovits 
Rezső Term TE 48 p. 01 mp. 2. Svabl Ru
dolf. MAO 4v3 p. 71 mp. 8. Mannó József 
KMAO 44 p. OldboJ. L Dlerolf Ágost 
MAC 41 p. 10 mp. 2. Molnár Károly 
Tömb. TE 50 p. SOmpX. Stadler István 
Magy. TE 55 p. 40 mp.

Síugrásban: I. oszt.! L Haberl Aladár 
Pannónia TE 18 H mt (16.638 p.) II.

sl-

F leis chman-iéie étterem
BUDAPEST, VII. 
Péteri? Sándor «. 42

Kitűnő konyha & Nagyszerű, borok 
|Mt,NŰRtNDSZERi & 18000 vOKONA| 
Minden időben frissen csapolt sör ♦ Este zene

Számos látogatást kér FEEISCHMANN J.-né a Magyarország kávéház (Baross tér) volt tulajdonosnője

BUDAPEST. VII. 
Péteri? Sándor n. 42

.TUHAGÜ/JIM' könyvkiadó is nyomda röuvénytáraaaác, Uudapeat, VliL, Bükk SalUurd uoca *. ÜMmveaeUi: Puskás István.


