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Bethlen miniszterelnök ellen n frnnMen
Uúzsonul Vilmos öles támadást Intézett

„Mikor tudta meg a mmlszUrelnök a kalandos vállalkozás te ivét 8
A Neue Frele Presse vasárnapi szá

mának első oldalán „Mit kell még tisz
tázni a frankhamisításban'* címmel, Vár 
zsonyi Vilmos szenzációsan érdekes 
cikke jelent meg. A személyes termé
szetű bevezetés után Vázsonyi Vilmos 
cikkében a következőket Írja:

— Legutóbbi cikkemben felvetett kér
déseimre eddig nem kaptam választ, 
kiég mindig nem tudjuk, hogy ki hozta 
össze Windischgratz Lajos herceget Ná
dosy Imre -orwBágor^ökapitántíyal. Még 
mindig rejtély, hogy a gyengeakaratú, 
habozó Windischgratz hogyan tudta rá
beszélni az ' e'rősakaratú, országos főka
pitányt. Még mindig nem kaptunk fel- 
v'lágositást arról, hogy

kinek a befolyására nyitotta meg 
a Térképészeti Intézet kapuit,

hogyan lehetett ott egy teljes esztendőn 
út bankjegyeket hamisítani és hogyan 
adhatták oda magukat erre a célra ma
gasrangú tisztviselők. Még mindig nem 
tudjuk,

ki szervezte a külföldre utazó faj* 
védő flatalemberck társaságát,

és ki vállalt? a garanciát morbizhatósá- 
gukért Windischgratz és Nádosy hallgat
nak. Csak annyit mondanak, hogy tár
sak nélkül dolgoztak és duettet játszot
ták, hogy mögöttük csak egy titkár, egy 
urasági inas és néhány fajvédő ifjú ál
lott, akik az értékesítésre vállalkoztak. 
A hágai jegyzőkönyv körül is sűrű köd 
terjeng. Nem tudjak, mit vallottak Jan
kovics és társai. Nem ismerjük a maga 
egészében Jankovics elkobzott naplóját 
sem. Nem tudjuk, mely személyeket je
löllek meg a hágai letartóztatottak az 
akció részeseiként. Azt hallottuk a par
lamentben, hogy

a franciák túlzott követelésekkel 
léptek fel. Ilyen kontroverzlákat 
eddig diplomáciai utón szoktak el

intézni.
xta eWeiue/c természetesen a nemzeti 
szuverénitds alapján áll és erről soha 
le nem tér. Nem tudjuk, mit kívánnak 
a franciák.

Aligha hisszük, hogy a frankhaml- 
sltók kiszolgáltatását fogják kö
vetelni, ngy, amint annakidején a 
koronás király kiadatását köve

telték.
—. A bűncselekmény teljes kiderité 

Béhez minden segítséget el kell fogad
nunk. Végre

tudnunk kell, hogy a francia nyo
mozóknak mik «z adataik, kiket 
gyanúsítanak, és miket kívánnak. 

Mindezekre a kérdésekre nem kaptunk 
választ a miniszter elnök hosszú beszé
dében sem.

— Parlamenti vizsgálóbizottság kikül
dését javasoltuk, mert meg akarjuk ál
lapítani az ügy politikai vonatkozásait 
és a politikai felelősség kérdését. Mint
hogy az országos főkapitány, aki mel
lesleg megjegyezve a reakció egyik leg
hatalmasabb oszlopa, a hamisítók ví
zőre volt, minthogy a külügyminiszter 
az ő közbenjárására állított ki Janko- 
vicsnak futárigazolványt, minthogy a 
hamisításokat a Térképészeti Intézetben 
végezték, minthogy az értékesítők ro
mán útlevéllel utaztak külföldre, mint
hogy az országos főkapitány december 
21-töl fogva. — amely napon a hágai át
irat már Budapesten volt, és e szerint 
Jankovics Nádosy Imre országos főka
pitányt vádolja —, január 5-ig szabadon 
sétálhatott, minthogy az Igazságügymi
niszter megállapította, hogy a Posta
takarékpénztár elnöke a hamisítókat 
már december elején óvta a hamis fran
kok értékesítésétől: ennélfogva

természetes, hogy az esetleges mu
lasztásokért és a szükséges ellen
őrzés elmaradásáért a politikai fele

lősséget meg kell állapítani.
— Tudnunk kell, hogy mik voltak a 

hamisítók politikai céljai. Amikor az 
ellenzék elejétől fogva a parlamenti bi
zottság kiküldését követelte és czirány- 
ban megegyezést létesített a miniszter
elnökkel nem vezettette magát attól a 
szemponttól, hogy most már a kor
mánynak bizalommal adózik.

— Éppen bizalmatlanságunk folytán 
óhajtjuk az ügyet magunk kézbevenni.

Nem veszünk részt abban a játék
ban, amely különbséget tesz Beth
len István és minisztertársai között.

Ilyen különbséget tenni a parlamentd- 
rizmus elvei alapján nem lehet. Nem fe
lejtjük el, hogy

a miniszterelnök két évvel ezelőtt 
egy bizalmas konferencián meg
ígérte az Ébredő Magyarok Egyesü

letének feloszlatását.
Ezen a konferencián kívülem többek kö
zött L’pron Gábor, fíassay Károly. Szi
lágyi Lajos és Sándor Pál vettek részt. 
A miniszterelnök Ígérete ellenére ezt «• 
szervezetet tovább megtűrte, sőt a fajvé
dők nyomdájának ajándékozta oda a 
hivatalos lap előállítását. A fajvédők el
len ezt a harcot nem vehetjük komo
lyan. A miniszterelnök többórás beszé
dében elitélte ugyan a fraDkhamisitókat 
és a hazaflságnak azt a módját, mely 

nem a saját pénzét áldozza a haza oltá
rán, hanem idegen nemzet pénzét ha
misítja, — azért

jelentékenyen jobbfelő kanyarodott
Legfontosabb szempontja az volt, hogy 
a frankhamisiítást egyéni akciónak ál
lítsa be. Az egész ham isitó társaság a 
jobboldali irányzathoz tartozik. Ezt a 
miniszterelnök nem akarja észrevenni. 
Ha az én titkáromat tartóztatták volna 
le Hágában és ha a hamisító bankje
gyek terjesztői a mi demokrata klub
jaink körébe tartoztak volna, akkor a 
miniszterelnök véleményem szeriut 
aligha emelkedett volna az objektivi
tásnak ilyen nagyszerű fokára, mint 
amely az ö beszédében megnyilatkozik

— A miniszterelnök egyik nyilatkoza
tában kiszolgáltatta velem folytatott be
szélgetésének egyik részét is. Azt mon
dotta, hogy ml még sem lehetünk bi
zalmatlanok a nyomozás iránt, hiszen 
bizonyos új irányt vett a vizsgálat ép
pen az én adataim alapján,

A miniszterelnök tőlem semmiféle 
adatot nem kapott.

Azokat az aktákat, amelyeknek be
szerzését kértem, már előzetesen három 
államügyész ég maga a miniszterelnök 
is olvasta. Én csak az ő intézkedésére 
nyerhettem betekintést ezekbe az ada
tokba. Tehát nem én adtam neki adató- akadályozására.

Jt jrankbizoitság 
ülésének elnapolását javasolják 
a kormánypárton —- a vádirat 

elkészítéséig
Éles össxecsapás várható a hétfői ülésen

A frankhamisitási bűnügy politi
kai vonatkozásainak megvizsgálá
sára kiküldött 25-ös parlamenti bi
zottság hétfőn délután öt órakor 
tartja első érdemleges illését ’a fő
rendiház épületében e célra kijelölt 
helyiségben. A frankbizottság első 
érdemleges ülése elé politikai kö
rökben példátlanul élénk érdeklő
dés nyilvánul meg. Egészen bizo
nyos, hogy

már az első ülésen éles össze
csapásra kerül a sor. 

mert Peyer Károly kifogást fog 

kát, hanem ő boeeájtott egyes adatokat 
rendelkezésemre.

—■ A fajvédő sajtó számára persze ex 
jó alkalom volt, hogy engem, mint 
legnagyobb ellenségét pellengére állít
son. Ez a keserű tapasztalat nem befo
lyásolt engem a azokban a tárgyalások
ban, amelyeket társaim részvételével a 
parlamenti vizsgálóbizottság kiküldése 
érdekében a házéi nőkkel és a miniszter- 
elnökkel folytattam. Az ügy érdekében 
tartottam szükségesnek, hogy ne botrá
nyos jelenetek és parlamenti viharok 
közben, hanem pár iámén ti bizottság 
nyugodt atmoszférájában beszéljük meg 
a dolgokat. Megcáfoltam már azt a 
hirt. mintha a tárgyalások során a mi
niszterelnököt azzal fenyegettem volna 
meg, hogy szóba hozom azt a levelet, 
melyet elutazása előtt báró Perényi 
Zsigmondhoz intézett. Ezeken a tárgya
lásokon ez a levél egyáltalán nem ke
rült szóba. így és nem másként értelme
zendő cáfolatom,

A miniszterelnöknek • parlamenti 
vizsgálóbizottság előtt alkalma 
lesz arra, hogy a báró Perényl 
Zsigmondhoz intézett leveléről nyi
latkozzék, és közölje, milyen formá
ban, milyen Időpontban vett tudo
mást e kalandos vállalkozás tervéről

és milyen Intézkedést tett annak meg

emelni az ellen, hogy a kormány a 
frankbizottság kormánypárti tag
jait az egyes üléseket megelőzően 
informálja. De éles összecsapás lesz 

a munkaprogram megállapítása 
kérdésében is. Az ellenzék ugyanis 
azt követeli, hogy

a frankbízottság naponként 
ülést tartson

és igy legkésőbb tíz napon belül 
terjessze a Ház elé jelentését. Ezzel 
szemben

kormánypárti oldalról hétfőn 
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javasolni Tor,jak, hogy a frank- 
bizottság ülésezéséi napolja el 
addig, anjig hz ügyészség elké

szíti a vádiratot.
Az elnapolásra azonban előrelátba- 
tőnu nem fog sor kerülni, mert a 
-zocláldf mokratapárt ki fogja je
lenteni, hogy az elnapolás egeién a 
mm gcgy< ést megszegettnek minő
sít i és tagjai kilépnek a bizottság
ból.

Az ellenzék a hétfői ülést meg
előzően nem tart semmiféle ér

tekezletet
Erre — mint mondják — nincs szük
ség. Legfeljebb arról fognak beszél
getni, miként lőhetne megfelelő 
munkatervet készíteni a bizottság 
foglalkoztatásának biztosítása cél
jából.

Az első ülés napirendjéről leg

A főkapitány személyesen intézi 
a Rákóczi úti halálmulató 

ügyének nyomozását
A tragikus körülmények között el

hunyt Pdsztory Lola táncosnő ügye inúr 
napok óta foglalkoztatja a rendőrbe get. 
A tegnap történt boncolásról szóló jegy- 
7/íköuyv adataiból igen érdekes dolgok 
derülnek ki. A boncolás ugyanis meg
állapította, hogy a halált az alsó gyo- 
morf&lon levő nyolo centiméteres ropedés 
miatt keletkezett vérzés idézte elő, a re
pedés okút azonban nem lehetett meg 
állapítani.- A nyomorán viszont főként 
azt akarja tisztázni, hogy külső erőszak 
folytán következett © be a sérülés, erre 
vonatkozóan pedig némi magyarázatot 
ed a boncolásról fölvett jegyzőkönyv. 
Ebbői kiderül, hogy Pásztora Lola ha
lála előtt nagymennyiségű pezsgőt fo
gyasztott,

a pezsgőben levő szénsav erősen ki- 
feszítette a gyomorfalat, úgy hogy 
kisebbszorü ülés is elégséges lehe

tett a sérülés bekövetkezésében 
anélkül, hogy az ütésnek külső nyoma 
marad. A bonc Jegyzőkönyv adatai sze
rint Kállai János árlistádgynöknek a 
mentők részér© adott felvilágroeftásávul 
^zeniben, hogy Pásztory Lola a mérték
telen kokain élvezettől lett romul, meg
állapították, hogy a táncosnő egyálta
lában nem volt kohzlnisla.

A főkapitány 
személyesen intézi 

a nyomozást
Marinovich Jenő főkapitány miután az 

elhunyt artistanő hozzátartozói felkeres 
ték hivatalában szigorú nyomozást ren
dolt el ez ügyben.

A főkapitány maga is fokosait fi
gyelemmel kíséri a nyomozó tisztvi

selők és detektívek munkáját.
Utasítására StéMi Lajos dr. rendőrkapi
tány szombaton a hivatalos időn túl a 
késő esti óráig folytatta ez ügyben a 
tanúkihallgatásokat. Többek között ki
hallgatta Fekete Rózsi és Révész Einmy 
táncosnőket, akik vallomásukban

részletesen ismerten ék a mulatóban 
lejátszódott kritikus perceket.

Elmondották, hogy Pásztorit Lola egy
általán nőm volt kokninista.

Vasárnap dólelőtt la folytak a kihall* 
iratiiook a rendőrségen, de még nőm si
került a nyomozóét vásott rendőrtiszt 
viselőnek tiszta kópét alkotni az ügyről.

A halálmulató 
regénye

A Rákóczi út 72. számé hóz félemele
tén van a Pacsirta mulató, ahol a tra- 
gikusvégű eset lejátszódott. A mulató
hely az utóbbi Időben már sokszor sze
repelt a nyilvánosáig elölt külünltöző 
asomorá emlékű botrányokkal hapcsolat- 
ban. Ebben a helységben ;’yilt meg 
Budapesten a*, első búr Exoeltdor-bár cí
men. Egy időig jól ment n vállalat, ké
sőbb azonban győrs egymásutánban 
sűrűn gazdát •'•éréit. Innen indult ki az 
• lialálíxvégft szerelmi dráma, melynek 
anráu Uolc G Lajost a mulatóhely 
akkori tulajdonosát hlőtték. Múa alka
lommal pádig egy táncosnő öngyilkos
ságával kapcsolatban emlegették n mu

utóbb' az a hir terjedt el, hogy 
a bizottság mindenekelőtt Ra- 
kovyzky Iván belügyminisztert 

fogja kihallgatni

Ez a hir korai. A belügyminisztert 
a bizottság ki fogja hallgatni, de 
semmiesetre sem az első ülésen. 
A Hétfői Napló munkatársa telje
sen beavatott ellenzéki körökből 
úgy értesül, hogy a megvizsgá
landó kérdéseket az ellenzék egyes 
tagjai tárgycsoportonként fogják 
előterjeszteni. Ez minden valószí
nűség szerint úgy történik, hogy 
Vázsonyi Vilmos, HegymcgiKi^s 
Pál, Bitpert Rezső és Peycr Károly 
azoknak a kérdéseknek politikai 
hátterére fognak felvilágosítást 
kérni, amelyeket a frankügyben 
bejegyzett, de elhangzott interpel
lációikban felvettek.

latóhely nevét. Ax Éxeeleiorban volt 
szerződtetve Kővári Haha, táncosnő, aki 
néhány hónappal ezelőtt megmórgezto 
magát afölötti szégyenében, mert az 

üzletvezető kevésbé elegáns ruhája 
miatt kiakarta utasítani « njulaló- 

bál.
De ettől a két botránytól eltekintve 
még számos érdekes eseménynek volt 
mór színhelyo ez a hírhedt Rákócziúti 
mulató, melyet rövid’ idővel ezelőtt a 
Pacsirta névre keresztellek és ahol na
ponta találkát adnak- egymásnak

Budapest éjszakai lovátjja-1, kokain- 
csempészek és zug-mor fiumkereske* 
dfik, akik itt bonyolítják le á kétes 

üzleteiket.
Koos Géza dr. i'ondőrtahácwos, a VlL 
kerületi kapitányság vezetője már hó
napok óta

sűrű egymásutánban küldözgette 
súlyos éa terhelő adatokkal ellátóit 
jelentéseit Nádosy Imre vgll orszá
gos főkapitánynak, akinél érthetet
len okból megakadtak etek az akták.

A rendői'fvtánúcsós ugjtyuia több ízben 
jelontotte, hogy a költekező vendégeket 
az Excelsior-búr alkalmazóiul uém en
gedik zárórakor távozni, bánom módot 
nyújtanak arra, hogy mulatozásaikat a 
Szálló különszöbájában folytassák.

Az egymásra halmozódó botrányok 
után ■ -■ ■ -

Marinorich Jenő főkapitány — érte
sülésünk szerint -«• a' mrír 'eddig be
adott és Nádosynál elsüllyedt pa- 
naszjclcnfésekef felül fogja vizsgál

tatni
és azután dönt majd a hálál-íokál to
vábbi aor-áról.

Eltemették 
Pásztory Lolát

Vasárnap délután helyezlek örök nyu
galomra Páeziory .Lolát a rákoskeresz
túri temető halottashdxlból. Édesanyján 
és nővérén kívül nagyszámú rokonsága 
és

pályatársainak száoai vették körül a 
koporsót

és dobtak valouiunnyion cgy-egy fagyos 
rögöt a tragtlnw körülmények között 
véget ért szerencsétlen artistanő kopor
sójára.

Lojíaobb Legjobb Lpgolcaőbb

PAP,.. PAP- PAP...
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

IcinjaaobA-.eiésóoba- .is kei ttom01 ők, ernyők 
ős sátrak minden hlvltrlbBn H-iph tóé 
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Julea Sauerwein 
a frankhamhitáil ügy politikumáról, 
a vizsgálatról és mindarról, amhól 

nem akar nyilatkozni
Beszélgetés a francia újságíróval a Hungáriában

Kél nap óta a fővárosban tartóz
kodik Julés Sauerwohi, a Matin 
külpolitikai rovatvezetője. Termé
szetszerűleg általános érdeklődés 
kíséri ;í francia kormánykörökre és1 
a francia közvéleményre jelenté
keny befolyást gyakorló világlap 
idekiildött külpoiitikutunak tény
kedéseit. Sauorweiu nagyszerű új
ságíró, akinek véleménye döntő
fontossága lehet.

Vasárnap a délutáni órákban 
felkerestük íSauerwelnt Hungária 
szálló 209-es számú szobában levő 
lakásán. Az egyablakos kis szállo
dai szoba asztalánál találtuk őt, 
előtte a Neue Freie Presse. és aPcs- 
ter Lloyd mai száma. Cikkirás köz
ben zavartok meg. Kollégájával, 
Mjchacl Bossau-naJ fogalmazott ép
pen egy újságcikket. Bosclian is a 
Matin munkatársa, ö is a Hungária 
szállóban lakik és a frankügyben 
dolgozik.

A szobában szerte-széjjel kézirat
papírok, irószerszámok, noteszek, 
újságok, köztük több magyarnyelvű 
újság. Valamennyit a Szózat szom
bati száma takarja le.

— Hiába kérdez, hiába interjúvol 
meg,

nem mondok semmit
válaszolja kérdezősködósünkíe.

Miért nemi
•— Mert úgy sem írja meg. Nem 

meri megírni. A lapja nőm meri le
hozni.

Cenzúrázzák azt, amit az ember 
mond.

Ezért nem nyilatkozom.
■— Olyan szörnyű dolgokat mon

dok talán, amit nem lehet megírni?
— Azt tapasztaltam, hogy
nem írják meg felét sem annak, 

amit mondok. Inkább nem beszélek 
semmit Ami közölnivalóm vám 
megírom.

— Mit irt eddig budapesti időzése 
alatt lápjának!

-* Egy hosszabb cikket küldtem a 
Matinnak. Ügy tudom a mai, va
sárnapi számban jelent meg.

— fis ebben mit irt?
— Ha Magyarországnak nem ér

deke az, hogy az én Matinban meg
jelent cikkemről

távirati utón a Magyar Távi
rati Iroda 7. őzvetitésévcl még a 
mai napon a lapoknak tudósí

tást adjon,
akkor én sem beszélhetem el azt, 
hogy mit. írtam .Különben sem tud
nám megismételni cikkem gondo
latmenetét. Ha viszont nem titkó
lód zik a magyar hírszolgálat, úgy 
Önöknek még a mai napon érte
sülnie kell a cikkről.
~ Miért tételez ön fel titkolód

zást és kinek részéről?
Sauerweinuek ez a kérdés nem

lehetett szimpatikus:- nem felelt
— Ittartózkodá'sának célja? 

kérdeztük most.
Hogy véleményt szerezzek 

dolgokról.
— És szerzett?
— Igen. Már

megvan a véleményeu
— Éh a/, milyen?

a

Erre u kérdésre megint neiu felel 
Sauerwein. Ceruzájával, babrál. 
Látszik rajta, hogy kclietnctlonül 
érinti a kérdés.

—■ Beszélt Béthlen István gróf 
mllnsztorelnökkel?

I 
I

Semmi szükségem sem volt 
\fíeihlcu-interjurat hiszen ő már két- 
l három nyilatkozatot adott u Matin- 
nek.

‘ A további beszélgetés során Jules

Sauerwein a hozzáinlézett kérdé
sekkel kapcsolat bán a kővetkezőket 
jelenti ki:

— Tisztán ós kizárólag a vizsgá
lat. hivatott a frankhamisítás ügyét 
felderíteni. A magyar vizsgálat és 
nyomozás '.'redményeitől függ, hogy 
a hivatalos francia körök miként 
ítélik meg a frankhamisítás tényét 
és

milyen politikai konzekvenciá
kat vonnak a frankhamisításból.

Ugyancsak a parlamenti vizsgálat 
és a nyomozás eredményétől függ 
az, hogy Franciaország

milyen magatartást fog tanúsí
tani a magyar kormánnyal 

szemben.
Arra a kérdésünkre, hogy Fran

ciaországot mennyire elégíti ki az 
eddigi vizsgálat, Sauerwein így 
felelt:

— Erre a kérdésre felelni nem 
érzem magam hivatottnak.

Sauerwein megemlítette még, 
hogy Jankovich szenzációs erdőket- 
ségü naplója, amelynek csak egy 
része vált közismertté, már

9 nyomozóhatóságok kezében 
van.

Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy 
a napló eddigelé ismeretlen és leg
érdekesebb részét Párizsból magá
val hozta volna, nem volt hajlandó 
nyilatkozni.

A búcsúzáénál kijelentette, hogy 
miután sok keresnivalója már nincs 
Pesten, egy-két napi ittartózkodás 
után

visszautazik Párizsba.
Távozásunkkor Henry Gravior, a 

Banqué de Francé főlnápaktora 
lépett a szobába, aki Sauorwelnuel 
együtt a francia követnél volt ebe
den és aki ezekkel a szavakkal üd
vözölte Sauerweint és BúöbMU:

— Nos uraim, van valami újság?
•

Sauerwein nyilaikozatának arra 
a részére vonatkozóan, hogy Beth
len gróf miniszterelnöktől nem kért 
interjút, megjegyezzük, hogy érte
sülésünk szerint

Sauerwein ma délelőtt fenjárt 
a miniszterelnökségen, azonban 
nem sikerült Bethlen István 

gróf elé Jutnia.
Román Kálmán

rá.

Bo^aasesíi 
Mernie Wöy'
192S. au, ilm hó il-ih

endezi a
Bu«|.;.pes'.i Kereste étiéin* ■ 

és Ipar^nmara
Képviselet MApvarore. á«p>w «« a kü föld Í 

m1 n l«n nagyobb várnaiban j
Kedvszrn.íwycj ul'»ás s v'im:* •! 

laliásk iCnk’s
FtV'hgo»lt.ia a vi á* odürál-

V, Smmare u ca S. Tel.s ISt.Sí
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Bethlen miniszterelnök junius végéig üi8zo,irol( és emlékművek 
a főváros közterein

Erzsébet királynő, Kossuth Lajos, 
Bliha Lujza szobrai

A háború é.a az azt követő évek sú
lyos gazdasági viszonyai megakadályoz
ták, hogy Budapest újabb műemlékek
kel gazdagodjék. Most azonban, hogy 
az általános helyzet némileg enyhül s 
további javulást igér, az illetékes körök 
művészi téren mielőbb pótolni kíván
ják a nehéz idők kényszerű mulasz
tásait. Az Országos Képzőművészeti Tu- 

, , nács és a főváros közművelődési ügy-
munkatarsaval, osztálya tárgyalásokat folytat, hogy az 

j_i , orszúg, elhunyt nagyjainak szobraival
és emlékműveivel mielőbb feldíszítsék 
Budapestet, Az érre irányuló tanácsko
zások olyan előrehaladott állapotban 
vannak, hogy már a városházi szakbi
zottságok te foglakoztak az egyes em
lékművek kérdésével, sőt azokra a szűk- 

Í séges költségfedezetet is megszavazta te
Legelsőnek

Blaha Lujza márványszobra
I fogja díszíteni a fővárost, # a nagyas

szony tisztelői mindent elkövetnek. 
Az idő tehát sürget és éppen ezért bízó- hogy a magyar színművészet halhatat- 
nyosra veszem, hogy a parlamentnek lan úttörőjének emlékműve mielőbb ott 
július elsejéig igen kevés pihenő napja 
lesz.

felhatalmazással akar kormányozni, 
hogy az ellenzék a nemzetgyűlésen korlátlanul 

ne tehesse szóvá a frankhamisítás részleteit
Bethlen István miniszterelnök, 

minthogy az ellenzék a pénzteki 
pártközi konferencián az appropriá- 
ciós törvényjavaslattal szemben a 
legélesebb kritika szükségességének 
álláspontjára helyezkedett, — úgy 
határozott, hogy, uj > indemnitást 
nyujf’é be. Ellenzéki körökben a 
miniszterelnöknek ezt az elhatározá
sát átlátszó sakkhu”ásnak minősir 
tik. Nyilvánvaló ugyanis — mond
ják az ellenzéken —.hogy

a miniszterelnök azért terjeszt 
be új indemnitást, mert az appro- 
priác’ó elodázásával ki akarja 
vonni a nemzetgyűlésről azt a 
javaslatot, amelynek vitájában 
a frankhamisítás korlátozás 

nélkül volna szóvátehető.

Az tndemnitás ' időtartamúról teg
nap még olyan hírek keringtek, 
hogy a kormány kéthónapos felkar 
talmazá&j kér — a most letárgyalt 
1920—26. évi költségvetés alapján, — 
vasárnap azonban

ellenzéki körökben a legnagyobb 
megütközéssel tárgyaltak arról 
a hírről, hogy Bethlen minisz
terelnök nem két. hanem négy 
hónapi indemnitást kér a parla

menttől.

Eszerint Bethlen junius végéig, te- j 
hát a jövő évi költségvetés kezdeté
ig felhatalmazással alzar kormá
nyozni. Ha ez igy volna, megtörtén
nék az a szinte példátlan esőt, hogy 
a kormány az egész. 1925—26. költ
ségvetési évet a költségvetés tör
vényerőre emelkedése nélkül: in- 
demnitással húzta ki.

Minthogy u kormányzati kérdése
ket minden korlátozás nélkül csak 
a költségvetés, vagy az indemnitás 
vitájában lehet kritika tárgyává 
tenni, — az uj indemnitá3 vitájában 
pedig a frankbizottság ülésezés^ 
miatt a frankügyet a pártközi meg
egyezés kizárta a parlamenti vitá
ból:

az ellenzéknek a frankbizottság 
működésének befejezése után 
nem lesz módja aggodalmait és 
kifogásait kimerítően pertrak- 

tálni,
mert az uj házszabályok a frank- ; 
ügyet csak interpellációk, vagy

napirendi javaslatok 1 perces fel
szólalásaira korlátozzák.

A kormányhöz közelálló helyen, 
ahol az ellenzék aggodalmait szó vé
tettük, a következőket mondották a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A kormány még nem döntött 
arról, hogy az uj indemnitús hány 
hónapra térjed.

Búd János pénzügyminiszter 
hétfőn délelőtt tesz előterjesz
tést Bethlen István gróf minisz

terelnöknek

és igy az a kérdés, hogy az uj in- 
demnitás milyen terjedelmű lesz, a 
hétfői tanácskozáson dől el.

Beavatott körökben közölték még 
a Hétfői . Napló i 
hogy az ellenzék aggodalmai már 
csak azért is alaptalanok, mert hi
szen a frankbizottság jelentése a 
nemzet gyűlés elé fog kerülni és igy 
az az állítás, h^-yy az ellenzéknek 
az apprbpriűció elhalasztása miatt 
nem lesz módja a frankügyet szóvá- 
tenni, nem állja meg a helyét.

Bethlen márciusban Genfbe utazik
A péojzügyininiiraíériuniban még a ka

rácsonyi szünet alatt megkezdték már az 
1926—27. évi költségvetés összeállítását. 
Ez a hatalmas munka, már vége felé 
jár, mert a kormány nagy súlyt helyez 
arra, hogy az. új költségvetés ideje ko
rán tető alá kerüljön. Az új költeégvetés 
elkészítését az a körülmény ifi sürgeti, 
hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök
nek márciusban meg kell jelennie 

Gonfben.
A genfi út céljairól és jelentőségéről

DRÉHR IMRE,
a kormány pénzügyi előadója, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— ügy tudom, hogy a népszövetség 
pénzügyi bjzotsága március 15—20-án 
ülésezik. A pénzügyi bizottság ülésén 
megjelenik Bethlen minJszterUifök és 
Búd János ‘ pénzügyminiszter is, akik a 
szanálási terv alapján

bemutatják az 1926—27. évi költség
vetést.

A népszövetség ugyanis, amint azt a 
miniszterelnök úr legutóbbi genfi jelen
tésében is említette, a külföldi 'kölcsön
ből felveendő összegek felhasznál ásónak 
engedélyezését az Aj költségvetés tör
vényerőre emelésétől telte függővé, il- 
let\%3 a népszövateőg illetékes tényezői 
legutóbb hangsúlyozták, hogy 

kívánatosnak tartják a költségvetés
nek jullus elseje ’ előtt leendő tör

vényerőre emelését.

Napirendre kerül 
a valorizáció

Dréhr Imre, közölte még munkatár
sunkkal. hogy a legközelebb letárgya
landó javaslatok közt fog szerepelni j 
a valorizációról szóló törvény javaslat ' 
is, amely annakidején, amikor azt Búd 
János pénzügyminiszter a nemzetgyűlés 
elé terjesztette, éles vita tárgya volt. A 
valorizációs javaslatot szerdán e6te tár
gyalja az egységespárt, amelynek érte
kezletén előreláthatóan sok kifogás fog 
elhangzani a törvénytervezet ellen — 
különösen a hadik ölesönök és az állam
adósságok kérdésében.

Bnd pénzügyminiszter a valorizá
ció# javaslatnak etedet! formájában 

való megszavazását kívánja
és ki fogja jelenteni, hogy a hadikölcsö- 
nök és az államadósságok valorizációja- 
rét, még a kormánypárt. egy része által 
kívánt 2hr-5 százalékos mértékben sem 
lehet szó.

A valorizációs javaslatot
már csütörtökön tárgyalás alá veszi

,a nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága, 
amelynek jelentését Dréhr Imre előadó 
legkésőbb a jövő hét keddjén a Ház elé 
terjeszti.

Bethlen, Pesthy és Rakovszky vasárnap 
délben a frank ügyről tárgyaltak

ékeskedjen a Népszínház előtti téren.
Kossuth Lajos monumentális szobra 

szinten rövid időn belül elfoglalja meg
illető helyót a főváros egyik leggyönyö
rűbb torén, a Szabadság téren, a fő
város 2.4 milliárdot szavazott meg a 
szobormű befejezésére. A szobormű 
Horvay János művész alkotása.

I
Névtelen Hős emlékműve

még ebben az évben elkészül. A fő
város az Andrássy ut végen, a Mille
náris qmlúkmü tövében szeretné a 
Névtelen Hős sírját elhelyezni, a Képző
művészeti Tanács ellenben Bdnffy Mik
lós gróf tervét pártolja, mely szerint 
az emlékmű monumentális kivitelben a 
Gellérthegy oldalában nyerne elhelye
zést. Valószínű, hogy az utóbbi meg
oldás kerül kivítelro.

A Margitszigeten állítják fel 
Erzsébet királyné emlékművét, 

amely Zala György munkája, s már év
tizedek óta várja felállítását A szobor, 
mely aranyozott bronzból készül, a 
sziget rózsakertjében, nyer elhelyezést.

Előkészületek történtek a
Millenáris emlékmű befejezésére.

A bolsevizmns idején tönkretett szob
rok újra elkészültek s elkészült búrom 

, újabb lovasszobor gipszmintája is, ame- 
ilyek most várják a bronzbaöntést

Rövid időn belül felállítja a főváros
a

Új étiben! Új szerencse!
Húzás feltétlenül holnap

január 26-án

HÉT KILO
SZINARANY
az ARAHYSORSJÁTÉK

HA<0M ELSŐ

FŐNYEREMÉNYE
1 tönyerem 4 kg szinarany
1 nyerem. " **“ 
‘ nyerem 

nye* em. 
nyerem, 
nyerem, 
nverem. 
ny rém.

2 kg szinarany 
t kg szinarany
3 vágón = 300 q bír a 
nógyiilézes automobil 
kereszthúros zongora 
telj, fe'sz. motorkerékpár 
teljesen félsz, varrógép 
tejesen félsz, keié cpár 
arany és ezüst tárgy

1
1
1
1
1
1
5 .

10 nyerem.
200 nyerem.
Egy sorsjegy Ara 1OOQQ korona

Sonjégym ézöség:
V, Szabadság tér 6

Min 'ontttt kiható!

Bethlen István gróf miniszterel
nök vasárnap délelőtt már tiw óra
kor megjelent hivatalában, a|iol a 
késő délutáni órákig megsixikitás 
nélkül dolgozott. A déli órákban 
megjelent u miniszterelnökségi pa
lotában Rakovszky Iván belügymi
niszter, majd néhány perccel később 

\ Pesthy Pál ’ igazságügyminiszter. 
Mindkét miniszter Bethlen István 
gróf dolgozószobájába sietetí), ahol 

tóXwerek 1 ko”krét foganatod
beavatott behjen 

hivatalos, sem félhivatalos közlést I "rm

Scitovszky Béla sem tudja, 
miként alakul a Ház munkarendje

Ellenzéki körökben erősen kifogásol- | nek mcgtUlapitdsa aktuális. Kedden a 
ják, hogy a. kormánynak nincs róunka- . könyvtári bízattaág jelentésót tárgyalja 

-. . ---- .—.ti.-.- a ncinzot-gjrűlés, Görgey István előudó
pedig beterjeszti a közgazdasági, pénz
ügyi és külügyi együttes bizottság jolen- 
tését a franciamé gyár kereskedelmi szer
ződés becikkelyezéséről szóló törvény ja
vaslat tárgyában. Ezt'u javaslatot min
den valószínűség szerint a szerdai ülés 
napirendjéig) fogjuk kitűzni. A francia- 
roagyar kereskedelmi szerződéi után az 
új indemnitás következik, búr uem lehe
tetlen, hogy a valorizációs törvényjavas 
lat tárgyalása, meg fogja, előzni az ín 
demnildr uilőját. A felsőházi töiArényjn- 
vaslat napirendre tűrésinek időpontjáról 
még nios döntőé.

nem adtak ki. A Hétfői Napló 
munkatársa ©lőtt

teljesen beavatott helyen kije
lentették, hogy Rakovszky Iván 
belügyminiszter és Pesthy Pál 
igazságügyininiszter a frankha
misítás ügyében folytatott nyo
mozás legújabb fázisairól refe

ráltak a miniszterelnöknek.

Arról, bogi’ ez a. tanácskozás újabb

Batthyányi örökmécsest
mely Pogány Móric műépftéss tervei 

_ modelljei szerint az Aulich, Hold cs 
Báthory w:cák sarkán lesz elhelyezve 
Az örökmécses költségeit a főváros már 
biztosította.

Két

is, 
és

djszkút
is létesül a fővárosban. Az 
Ferenciek terén állítják fel, 
régebben volt egy díszkút.

egyiket a 
ahol m;í r 
A másik 

gyönyörű kivitelű emlékkutat a Köz
ponti vásárcsarnok előtti téren helyezik 
el. Ezt az emlékkutat a főváros Pclz 
Samu építő művész, a Központi vásár
csarnok nagyszerű alkotójáuak emlé
kére szentelné. Az emlékkút művészi 
tervei Renich Béla és Bcrán Lajos raj
zai alapján már elkészültek,

I

| programja és így a.nemzetgyűlés foglal- 
' koztatúsa bizonytalanná vált. Innen 
‘ magyarázhatók azok a hírek te, hogy a 
kormány a Ház elnapolásának tervével 
foglalkozik. Szükségesnek tartottuk ezért 
hogy a nemzetgyűlés munkarendjének 
alakulásáról a nemzetgyűlés elnökéhez 

) forduljunk felvilágosításért.
| SCITOVSZKY BÉLA

liázelnök. a következőket moudonta a 
Hétfői Napló munkatársának:

—. Hogy a Ház munkarendje miként 
alakul, most még nem tudom, ggyelöro 

\ csak a legközelebbi ülések napirendié-

1

Vegyen Közérdekű 
Liga sorsjegyet 

Ara 5000 korona 

Húzós e hó 30-ón 
összny.eremény

1.200,000.000 korona
Mindenütt kapható

Catogcédulékat kiváltok, éksze
reket mindenkinél d Ágikban 

neszek SZtKRiY EMIL. VH., Király 
ucca 51. Teré^emplommal szembon
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Hamis milliós bankjegyet
találtak a Nemzeti Bankban

Teljesen azonos az olaszllszkal hamis millióssal
Alig csillapodtak le a világbot- 

rúnnyá dagadt frankhamisítást 
ügy hullámai, már ma újabb pénz
hamisítás foglalkoztatja' a buda
pesti rendőrség pénzhamisítóéi 
szakcsoportját. Vasárnap délelőtt 
jelentették a főkapitányságnak, 
hogy a Nemzeti Bank pénztárában 
egy darab

hamis egy millió koronás bank
jegyet találtak.

Nyomban detektívek szálltak ki a 
bankba és felülvizsgálták a hamis 
pénzt, amelyről 
hogy kezdetleges 
teljesen azonos a 
ezelőtt felfedezett

olaazüszkai hamisítással.
Emlékezetes, hogy annakidején a 
nyomozás szálai az olaszliszkai 
csodarabbihoz vezettek, akinek 
azonban sikerült alibit igazolnia. 
A rendőrség tovább folytatta a 
nyomozást és Budapesten, Újpesten 
és a környéken házkutatásokat tar
tott, számos pénzhamisítással gya
núsított. rovottmultu egyént, Galí
ciából bevándorolt kereskedőt hall
gatott ki, de minden kutatás ered
ménytelennek bizonyult. Később 
megállapították, hogy a hamisítást 
Wcingarten Jeremiás követto el, 
aki bűncselekményének elkövetése 
után cseh megszállt, területre szö
kött ki. A budapesti főkapitánysúg 
megkeresést intézett úgy a cseh, 
mint az összes környező államok 
rendőrségéhez, Weingartcnt azon
ban nem sikerült feltalálni. A de
tektívek a nyomozás folyamán 
számos hamis millióst, szedtek ösz- 
sze, amelyekről a hivatalos szak
értők megái lapították, hogy fény
képezéssel, oinkograflai utón állít
tattak elő. A bankjegy durvafogásu 
papirosa nélkülözte a jellegzetes 
selyemstólákat, a hátul só lapján 
levő szerb feliratról hiányzott egy 
ékezet és a bankjegy bal oldalán 
lévő arckép árnyalása feltűnően el
ütött a valóditól. Ebből a nevet
séges hamisítványból nagymennyi
ségű bankjegyet sikerült forga
lomba hozni ok a hamisítóknak.

Vasárnap délelőtt a főkapitány
ságon Schnell József detektivfőfel- 
iigyelő csoportja kezdte meg a nyo
mozást A bűnügyi nyilvántartóból 
összeállították azok nevelt és ada-, 
fait, akik pénzhainisitósi ügyben 
eddig szerepeltek, megáll api lottók 
ezekről, hogy szabadlábon vannak-e 
és hogy jelenleg hol tartózkodnak. 
Átvizsgálták az olaszllszkal csoda
rabbival kapcsolatos pénzhamisítás 
aktáit melynek során kétségtelenül

beigazolódott, hogy ae újonnan 
Iáit bankjegy

minden körülmények között

ta-

_ ____ _____  ............ a
inár gyanúba vett pénzhamisító 

társaságtól származik,

akiknek főnökük az ismeretlen he
lyen lévő Weingarten Jeremiás.

Azután vasárnap kihallgatták 
a Nemzeti Bank pénztárosát, aki a 
hamisítványt megtalálta. A pénz
tárosnak

lényegtelen vallomása

azonban nem mozdította elő a nyo
mozást, mert semmi komoly tám
pontot num tudott adDi arra vonat
kozóan, hiogy ki helyezte el, illetve 
milyen uion került ez a kezdetle
ges hamisítvány a Nemzeti Bank 
pénztárába. A pénztáros csak any- 
nyit tudott mondani, hogy a hami
sítványt pénztárzáráskor — amidőn 
átszámlálta a pénzt — fedezte fel 
és erről nyomban jelentést tett 
felettesének.

A nyomozás első napja teljes 
eredménytelenséggel járt, a rend
őrség azonban fokozott mértékben 
folytatja, hogy mielőbb felderítse 
a veszedelmes hamisitáu bűnügyé
nek tetteseit

megállapították, 
hamisítvány és 

néhány hónappal Beszélgetés a Kovács-flvérakkel 
a Reismann gyilkosságról, a hamis 
szokolról, a zsidókról ős a tetemre- 
hívásról, ahol fik

Még a kommün alatt kezdődött, mikor 
a Vörös Újság és a többi kommunista 
orgánumok mint veszedelmes ellenfor
radalmárokról írtak róluk és azóta, az 

| utóbbi esztendők titokzatos ég zavaros 
i históriáival kapcsolatban minduntalan 
felvetődött a Kovács-fivérek neve, fteis- 
mann Jakab zongoragyáros titokzatos 
halála. Boros igazgató meggyilkolása, a 
dohúnyuccai zsidót"mplom ellen terve- 

, tett ekrazitos merénylőt, pogromok hír© 
alkalmával mindig a háttérben állt ez 
a három név: Kovács Tivadar, Kornél 
és Árpád. Kicsodák hát ezek az embe
rek, akik annyi nyugtalan éjszakát és 
rossz álmot okoztak a zűrzavaros idők 
forgatagában lerongált idegzetű polgár
ságnak.’

Az Aladár ucca 14. számú ház égy 
| második emeloti, polgári egyszerüség- 
(gél bútorozott lakásában szemben ülök 
1 Kovács Tivadarral és Árpáddal, meg 
1 egy kedves, finom arcvonásu, halvány 
i fiatal leánnyal, Máriával, a húgukkal. 
Kornél nem tartózkodik otthon, meg
nősült, külön lakik.

— Hogyan sodródtunk bélé ezekbo a 
dolgokba! —• kezdi Kovács Tivadar. — 
Orosz fogságban voltam, átéltem a 
kommün borzalmait, és mikor visszajöt
tem, a Károlyi-forradalom után láttam, 
hogy mi készül itten. Felajánlottam 
szolgálataimat a rendőrségnek,

a eél érdekében beléptem a kommu
nista pártba

és figyeltem a mozgolódásukat. A vF- 
gadóuccal pártholyiségben, ahol Ceerny 
József, a terroristavezór még esak 
kályhaffitő volt, mint megbízható kom
munistát ismertek. Természetesen min
den lépésükről informáltam * rendőr
séget.

tóttá az ellenforradalmárokat, minket 
egy ideig még bentartottak.

Tudták, hogy ldk vagyunk, attól 
tartottak, hogy vérfürdőt rendezünk.

— Utána mind a hárman műkedvelő 
detektívek lettünk — folytatta Kovács 
Tivadar. — Én hallgattam ki először 
Korvin-Klefin Ottót a rendőrségen. Kép
zelheti, hogy nem örült neki. Azután 
jött a többi. Később egy olasz misszió 
bizalmasai lettünk.

A mlhszió megbízásából többször 
jártunk Siófokon, ahol az olasz- 
inagya r kapcsolat kiegészítéséről 
tárgyaltunk. Komoly, súlyos idők 
voltak azok, óriási hatalom volt a 

kezünkben.

de mondliátom, soha semmi szabályla- 
lanságot ' fiem követtünk-cl. Nem keres
tünk, nem panajuúztunk, csuk a nemzet 
érdekében dolgoztunk.

Erre a sonkára kell emlékezni azok
nak, aklV tudják, hogy az ország 
érdekében- nem hozakodhatunk elő 

ebekkel a dolgokkal.
Egy ízben Bécaben jártam. Néhány 

társammal
el akartam rabolni a Becsben tar- 
tózkodó Kun Bélát, azután Magyar- 

országra akartam hozni.
Az osztrák rendőrség leleplezte tervün
ket és elfogtak, azonban sikerült meg- 
szökuRm,. Az osztrák hatóságok még 
inoet is köröznek emberrablás kísérlete, 
miatt. A körözésekből különben ©léggé 
kijutott .nekünk. Irredenta mozgalmak 
miatt töUb utódállamban

eljárás folyik ellenünk, halálra in 
vagyunk Ítélve.

— Ml történt később, hogyan keve
redtek ’.bole a Retsmann.féle gyilkos
ságba — kérdezük.

— A nyugatmagyarországi fölke
lés idiején letartóztattunk két tisztet, 
akik raboltak. Ezek később szabad
lábra kerültek, és akkor jelentkez
tek a rendőrségen és bejelentették, 
hogy mi

elmondottuk nekik, hogy pteg. 
gyilkoltuk Relsmann Jakab 

zongoragyárost.
— Erre azután letartóztattak bcimün- 

kot. tata nyolc naM fogság után szaba
dultunk l-i. Ez volt az első és most már 
egymásuftin következett a többi.

— Mondja el 
okrazitM ügy 
dolga, amelyről 
beszólnak! — 
Tivadart.
— Irrcklenta célra szövetkeztünk ak

koriban d8 az n tizennyolc kiló okrazlt, 
amit, dípany Sándor városatya ágya 
alatt megtaláltak, erre a célra kellett 
©a nem zsinagóga felrobbantására, 
Vázaonyfi, Rassay, meg Bethlen meg
gyilkolására.

A diktatúrát sem akartuk kiki áltant 
pedig essel vádoltak.

A azokol ilgy pedig mindössze annji, 
hogy felkeresett engem egy megszállt

lelepleztem, hogy a rendőrség ak
kori egyik vezetőjének az öccse ve
szedelmes kommunista és nem en

gedtem eltussolni a dolgot
piszkálni kezdtek, végül is abbahagytam 
a munkát Azután jött a kommün. A 
vörösök halálra vertek bennünket. Mi 
pedig egymásután szerveztük az ollen- 
forradalmi mozgalma kitt. Gömbös Gyu
lát, majd Dormándy Gézát nyertük meg 
egy ellen forradalmi mozgalom céljára, 
melyben Marsowtky György lg nagy 
azercpot játszott Minden el volt ké
szítve, hogy átvegyük a hatalmat a 
vörösöktől. néhány ellen forradalmár 
tiszt azonban előre ivott a raodve bő
rére: a Himnuszt játszatták a Ilun- 
ffária-szúlló'bun, mire a vörösök elfog
ták őket és ezzel lelepleződött a moz
galmunk. Monekülni kellett A legfan
tasztikusabb módon bujkáltunk a vörö
sök elől. Revol veres harc után szaba
dultunk kt a kezükből és Árpád úgy 
menekült meg ogy időre, hogy

a kapucinusok rendiönüke mint ka
pud nua barátot rejtette el a terro

risták elöl.
Közben letartóztatták az egész csalá
dunkat. Nővéremet irtózatosan megki- 
nozták, a fogházba csuk Iák, ahol tüdő
bajt azeraetl, azután minket is elfog
tak és bebörtönöztek.

— Korvin-Kl^a Ottó parlamenti 
kinzókamrálban eltöltött borzalmas éj- ___ ____ ____ w___________
Hzakák után jött a kommün bukása, területen működő irredenta szervezet 
Mikor a Peidl-kormány szabadonbaotó-1 tagja és i

őszintén, mi volt az 
és a szokolhamísitáa 
mostanában is sűrűn 

kérdezzük Kovács

egy ötvenszokolos hamis bankjegy 
üveglapra lehúzott másolatát meg

mutatva,

előadta, hogy a szokolok értékesítésével 
akarnak céljukhoz pénzt teremteni és 
kérdezte, uiucs-e erre szükségem.

Én megfelelő helyen megemlítettem 
a dolgot, a magam részéről azonban 

nem foglalkoztam tovább vele,

de később emiatt mégis csak letartóz
tattak.

— Sokszor teljoíon érthetotleii előt
tem, hogy mit akarnak tőlünk.

ügy látszik, van néhány ur, akinek 
az útjában vagyunk, 

másként nem tudom megmagyarázni, 
hogy bármi ta történjen, minket vesznek 
elő, és a közönség is minket emleget.

A kommün alatt üldöztek bennün. 
két, néháuy üldöző eltűnt, az ö ba

juk, ne üldöztek volna.

De es nem jelenti azt, hogy most te 
rajtunk keressenek embereket. Semmi 
olyan dolgot nőm követtünk el, amit 
szegyein! kellene.

Sleggyözödésos antiszemiták va
gyunk, a zsidók ellenségeink, azon- 
hsa urcsl Igazoltatásokat nem ren. 

deztllnk,

és hiába Igyekeznek ránk fogni, ngyno- 
vezett atrocitásokban sem vettünk részt 
Ilyesmiért nem ls Ítélt el a bíróság. 
Mindig egyenes utón haladtunk.

A Kettős Kereszt Vírszövetsteben
Is rend volt ha kellett, ökölcsapás 

és néhány bottltés árán ta.

— Türfietotlon már ami velünk törté
nik. Folyton molesztálnak bennünket. 
Amikor a Hágában elfogott Jankovich 
Arisztid naplójában egy Kovács névre 
szóló utalást találtak, azonnal minkot 
vettek elő.

Házkutatást tartottak a lakásun. 
kon, a fökapltányaágon detektívek 
vallattak, faggattak, liogy mit tu

dok a hamis frankokról,

— Igaz ugyan, hogy már megszokott 
dolog nálunk, hogy detektívek járnak a 
házunkban. Néhány nappal ezelőtt ön
gyilkos akart lenni édesapám, aki hosszú 
ideje betegeskedett.

öt is nagyon bántotta, hogy folytoa 
meghurcolnak bennünket

— Azután négy éve már, hogy a la
pok ta belénkkötöttok — folytatja — 
Idáig tűrtök a dolgot, de most már elég 
volt. Ezentúl minden támadást, meg fo
gok torolni valamilgetb módon.

Tizenhat cikk miatt már aajtópört 
indítottam és életveszélyes fenyege
tés miatt feljelentettem egy újság
írót, aki tanuk előtt azt mondotta, 
hogy cikkeivel a halálba fog ül

dözni bennünket

Hát csak tessék! Folytassa a haj- 
stót mindenki, aki akarja, addig, mis 
meg nem unjuk. Bennünket ne sajnál- 

nem vaíyunk szánalomra- móltók,
•mit tettünk, semmit sem bántunk

meg;
Különben » lesz még t©tcmrohivás, de 
akkor mi leszünk az urak...

Sán pái

VÖRHENY
ellen védjük gyermekeinket és mos
suk mer kezüket, arcukat uapouta 
többször Jysoformos vízben. A lyso- 
form hatásos védelmet nyújt, kelle
mes szagu, használata veszélytelen 

és n. bőrt nem támadja meg.
Óvjuk gyermekeinket!

nincs halasztás

első húzás januári
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Szombatra elkészül 
a frankhamisítás ügyének vádirata 

Sztrache Gusztáv dr. főügyész nyilatkozata
A frankhamisítás ügyének nyo

mó zása a rendőrségen már teljesen 
befejeződött és !ugy látszott, hogy 
az ügyészség is befejezte munkáját, 
amikor pénteken és szombaton 'vá
ratlanul újból élénkebb lelt a mun
ka. Windischgraetz Lajos herceg 
védőinek a franciákkal folytatott 
tárgyalása nem tisztázta az ügyvé
dek által óhajtott célt, a kártérítés 
kérdését, de viszont ezek a tárgya
lások további nyomozati munkát 
tettek szükségessé.

Vasárnap délbeji alkalmunk volt 
beszélni Sztrache Gusztáv dr. fő
ügyésszel, a budapesti királyi 
ügyészség elnökével, aki a Hétfői 
Napló munkatársa előtt

megcáfolta azt a hirt, hogy a 
vádirat elkészítése halasztást 

szenvedett
— A vádirat e hét végére, való

színűleg szombatra okvetlenül ké- 
*zen lesz — mondotta Sztrache fő
ügyész. Személyesen ki fogom ugyan 
hallgatni még egyszer az összes ter
helteket, hogy igy a franciák által 
feltett harmincnál több kérdőpont 
tisztáztassék és hogy az egész tény
állás rekonstruálható legyen, de 
ezek a kihallgatások semmiképen 
sem befolyásolhatják a vádirat ké
szítését

— Hogy mi van ezekben a kérdő
pontokban, arra nézve nem szolgál
hatok felvilágosítással. Annyit 
azonban elárulhatok, hogy

a franciák e kérdőpontokra

A harm'nc kérdőpont között 
nincs lényegesebb kérdés

Ml van a franciák kérdőpontjaiban?
Erre a kérdésre vár választ a frankha

misítást üggyel rendkívüli módon fel
izgatott közönség-. A franciák kérdő
pontjai — harmincnál több kérdés van 
— nem tartalmaznak semmiféle szen
zációs uj adatot és csak kis részben 
vaunak ezek a kérdésok kapcsolatban a 
Térképészeti Intézetben történt bank- 
jegyhamistiássat A kérdésekből főként 
azt szeretnék tudni a franciák, hogy

milyen kapcsolatban van a francia 
bankjegyek hamasltása bizonyos 
nőmet politikai csoportok mozgal

mával.
A franciák nem a hamisítás bűnügyi 
részét akarják egész tisztán látni, hanem 
messzemenő politikai nyomok után ku
tatnak, és az ő feltevésük az, hogy nem 
véletlenül használtak a bank jegy hami
sításhoz német gyártmányú gépet és 
nem véletlenül szerezték be a bankje
gyek papírját Németországban.

— A franciák okkal, ok nélkül, win- 
denebn politikát látnak — mondották 
beavatott helyen munkatársunknak —■ 
és a németekkel szomben való bizalmat
lanságuk mindenben megnyilvánul. Ha 
bárhol a világon valami történik, ami 
a francia érdekekkel ellenkezik, vagy 
ami a franciákra nézvo kellemetlen, 
ott mingyárt a németek titkos munká
ját sejtik. Már szinte ideges félelem 
fogja el őket, és sokszor gyerekes rém
látásai vannak komoly francia politiku
soknak is.

— A franciák kérdőpontjai majdnem 
végig a németországi kapcsolatokra vo
natkoznak, és ahogy a Budapestre kül
dött francia rcndörtlsztviselők ezt a 
kérdés-sorozatot összeállították, már ön
magukban elkészítették a feleleteket is. 
Ha más válaszokat kapudnak Win- 
dlschgrütz hercegtől, Rába Dezsőtől, 
vagy a többi terheltektől, semmi körül
mények között sem hinnék el, hogy ezek 
a válaszok őszinték és hogy ezek meg
felelnek a valóságnak. Az érthető <•« 
természetes, hogy

a Banqne de Francé mIvmc 
állana WlndlachgrMtz bor' 
szemben a kártérítés követeié 
ha esen a réven sikerülne eií 
céljukat ée siker ülne — okkal, vmjj

adott válaszokból akarják meg
tudni a frankhamisítás egész 
processzusát, kezdve a hamisí
tásra való szövetkezéstől és 
technikai készülődéstől, egészen 
a hamisítás fényéig és a hamis 

bankók terjesztéséig.

Ami a kártérítés, illetve a Banque 
de Francé magánjogi igényeit il
leti, arra nézve nincsenek részletes 
információim, mert hiszen ez a kér
dés nem is tartozik rám. Azt hang
súlyozták a francia kiküldöttek, 
hogy kártérítési igényüket a 'törvé
nyes keretek között kizárólag a ter- 

i keltekkel, helyesebben a vádlottak
kal szemben kívánják csak érvénye
síteni.

Sztrache főügyész szombat este 
közel húrom és fél óra hosszat hall
gatta ki Gerő László nyugalmazott 
őrnagyot, a Térképészeti Intézet 
műszaki vezetőjét. Ez a kihallgatás 
kétségtelenül kapcsolatban volt a 
francia kérdőpontokkal.

Vasárnap délelőtt senkit sem 
hallgattak ki az ügyészségen,

hanem a főügyész hosszasan tanács
kozott Makkal Jenő dr. ügyészségi 
alelnökkel, a frankhamisitási ügy 
referens* ■ Ügyészével. A tanácskozás 
befejezése után Makkai ügyészségi 
alelnök kijelentette munkatársunk
nak. hogy nagyon sok aktát kell 
tanulmányoznia, ’ ezért vasárnap 
egész nap dolgozik, de egyetlen ki
hallgatást sem foganatosít

ok nélkül —, de súlyosan kompro
mittálni Németországot

A Banque de Francé képviselő i * 
francia rendőrtisztek segítségével állí
tották össze azt a kérdőkomplexuniot, 
amely harmincnál több pontból áll. 
Ezeket a kérdőpontokat eljuttatták első
sorban Wittdltchfrratz Lajos hérceg két 
védőjéhez, Dáner Bélához és Ulain Fe
renchez, de ugyanakkor átadták a 
kérdőpontok másolatát Sztrache Gusz
táv dr. főügyésznek, Pesthy Pál igaz
ságügyminiszternek, és juttattak egy 
példányt bétőle Bethlen István gróf 
miniszterelnöknek Is.

A kérdőpontok négy leglényogesebbje 
egyezik azokkal a pontokkal, amelyeket 
Benőit nyilatkozatában közölt az újság
írókkal. A kérdések egy kis része lé
nyegtelen nüanszokra vonatkozik, mig

a legtöbb kérdés a németországi 
kapcsolatok 'ránt érdeklődik.

E»&k a kérdések sem mutatnak rá kon
krét. dolgokra? hanem tapogatódzva, 
egyik-másik' németországi monarchisla 
szervezet szerepét, cmlili fel és TFiit- 
dischrractz Lajos hercegtől akarják meg- 
tudni e kérdésekből, hogy a. frankhami
sítás kapcsolatban, állott-e a számtalan 
titkos német szervezet valamelyikével.

A kérdések nem vonatkoznak uj sze
mélyekre, Kizárólag az Ügyben már ed
dig kompromittáltak szerepe iránt ér
deklődnek a..franciák, ós német nevek 
sincsenek mogcmlitvc, csak egyes köz
ismert háború 111001 szervezetekkel való 
nexusok fennállását, illetve a frankha
misításban. váló részességét kutatják.

Benőit nyilatkozatát cáfolja 
Clincheht francia követ
Clinchet budapesti francia követ 

megcáfolja egyes lapoknak azt a 
hírét, hogy Benőit francia rendőr
tiszt nyilatkozott volna budapesti 
'jságirék előtt és hogy említést tett 
']na a kérájöponlok egynémely iké- 

Afrsntia követ nytlatkozatá- 
' szemben áll az a tény, hogy 

Benőit lgéula nyilatkozott, még- 
. pedig péntf^Nbl este

ő kezdeményezte ezt a nyilat
kozást

Juies Saüerwein, a Matiu külpoli
tikai rovatvezetője péntek délután 
érkezett Budapestre és este néhány 
újságíró meg akarta interjúvolni 
világhírű francia . kollégáját. A 
Hnngária Szálló halijában várakoz
tak az újságírók Sauerweinre, ami
kor odalépett hozzájuk Benőit fran
cia rendőrtiszt:

— Uraim, nyilatkozni szeret
nék —

mondotta Benőit az újságírók leg
nagyobb meglepetésére, mert hiszen 
a francia rendőrtiszt eddig minden 
alkalommal mereven elzárkózott a 
nyilatkozás ..elől. Az újságírók; ami
kor meglátták a hallban a francia 
rendőrtisztet, éppen ezért nem is 
tettek kísérletet arra, hogy a sok 
elutasítás .után megszólalásra bir-

5 millió font sterling kölcsönt 
keres a főváros

Csatorna-adó mint deficitmentő gondolat
A főváros sókszáz milliárdos alkotó 

programot dolgozott ki az új közgyűlés 
kívánságára s közelíOÖ milliárdos építő
munka végrehajtását már meg is kezd
te. Egyelőre azonban csak a munka fo
lyik, azt viszont eddig senki sem tudja, 
hogy

miből fogják előteremteni a sok 
százmilliárdos építkezések és beru

házások fedezetét
A városházán működő 12-ts adókigon

doló bizottság 'még mindig csak a ter- 
vezgetések legelején tart, s dacára, hogy 
már közel egy hónapja cxlexben van a 
főváros háztartása, ma sem tudni, mi
lyen és hányféle új adónemet kívánnak 
a főváros polgárainak vállára zúdítani. 
Pedig mOSt már nagyon sürgőssé vált 
a költségvetés tető alá hozása is. és a 
323 milliárdos deficit teljes eltüntetése 
vagy legalább a minimumra történő 
csökkentésé. Éppen ezért valóságos adó- 
klgondolási láz fogta el a városháza 
környékét s nap-nap után — látva az 
illetékes kigondotóbizottság nehéz fej
törését —

adótervek egész halmazával
látják el hozzáértő egyének a pénzügyi 
ügyosztályt. Természetesen az önként je
lentkező adókigondolók ötleteinek java
része olyan lehetetlen, hogy azokat még 
csak meg sem tárgyalják, de akad kö
zöttük olyan is. amely kiérdemli az il
letékes faktorok figyelmét.

így a városháza egyik műszaki főtiszt
viselője vetett fel a napokban egy élet
revaló adótervet, amelynek megvaló
sítása, amellett, hogy csak a lakosság 
egy kis rétegét érinti s annak sem je
lent érezhető megterhelést, a fővárosnak 
több milliárd újabb jövedelmet eredmé
nyezne. Ez nz újabb tervezett adónem

■a csatomaadó
lenne, s viselése a háztulajdonosokra 
hárulna. A fővárosnak ugyanis évente 
14—16 milllárdjába kerül a csatornahá
lózat fen tartása és tisztítása s most — 
a rendkívüli súlyos anyagi helyzetre 
való tekintettel ■*— méltányosnak talál
ják ezt a terhet a polgárságra, illetve a 
háztulajdonosokra áthárítani. A terve
zet szerint minden háztulajdonos az épü
letében elfogyasztott vízmennyiség érté
kének 10-1.1%-dt fizetné csatomaadó fe
jében. Ennek az adónak as adminisztrá
lása nem kerülne egy fillérbe sem. mert 
a vízművek alkalmazottal mindenkor a 
rizdijakkal ogyttít hajtanák be, • garan
tálva lenne az adó rnlndeu fillérjének 
bevételezése, mert a vizdijat senkinek 
sem hitelesik. Értesülésünk szerint a 
l>énzügyi ügyosztály a figyolemreméltó, 
méltányos adótervet a napokban a 13-ee 
pénzügyi bizottság előterjeszti.

A városházán azonban mind erőseb
ben előtérbe kerül azoknak az állás
pontja, akik »8t hangoztatják. hogy 

j4t.
Benőit mingyárt meginvitálta s 

hírlapírókat negyedik emeleti szo
bájába. Ott azután kollégája, Daul- 
cet jelenlétében bőséges és érdekes 
nyilatkozatot diktált; le. Kijelentette, 
hogy azért vannak még mindig 
Budapesten a francia rendőrtisztek, 
mert a frankhamisitási ügynek 
olyan tisztázatlan részei vannak, 
amelyek négy pontban foglalhatók 
össze. Ismertette ezt a négy pontot 
is. Az első pont arra vonatkozott, 
hogy még mindig nem tudják, hol 
van hatezer darab bankjegy; a má
sodik, hogy még mindig nem látják 
tisztán, honnan szerették a frank
hamisításnál használt gépet; azután 
mert nem kaptak választ arra, hova 
lett a baukjegynyomáfinál használt 
második kőlap és végül hol, mikoí 
és mennyi papirt szereztek be.

Benőit a nyilatkozat után még so
káig barátságosan elbeszélgetett az 
újságírókkal. E beszélgetésben az
után résztveft Doulcet is. Érthetet
len ezek után, hogy a francia követ 
miért cáfolja Benőit nyilatkozatát, 
illetve miért igyekszik úgy beállí
tani a dolgot, mintha ez a nyilatko
zat nem hangzott volna el.

minden építkezést és be ruházkodást
kizárólag kölcsönből.

de semmi esetre sem a folyó bevételek
ből szabad eszközölni. A főváros vezetői 
is helyesnek találják ezt az álláspontot 
s az osztendci szerződés életbelépése után 
lépések is történtek

uj külföldi kölesön megszerzése 
iránt. Ezzel egyidejűleg egy égés® sereg 
külföldi bankház és tőkecsoport maga is

felijén lf hosszabb lejáratú, nsgyobb 
összegű kölcsönöket.

A tárgyalások a főváros és ez ajánlat
tevő tőkecsoportok között moet folynak 
a kölcsön feltételeire hézve. Illetékes 
helyen kijelentették a Hétfői Napló tu
dósítója előtt, hogy a főváros legkeve
sebb

5 millió font starting kölesönt óhajt 
felvenni,

de különösen előnyös feltételeik xelleii 
szó lehet érméi magasabb, sőt oly össze
gű kölcsönről is. amelyből a főváros ki
elégítheti külföldi hitelezőit és így 
megszabadul az oeztendei szerződés le
nyűgöző terheitől.
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HÍREK
— A közönség megobtromolfa a 

Zouea’cadémiái, hogy JaFcha Het
id zt hallhassa. Vasárnap este Ja- 
scba llcifctz, a világhírű hegedű- 
miivósz adott hangversenyt a Zene- 
művészeti Főiskolán. Előzőleg már 
minden jegy elkelt és a művész 
• njongói zsúfolásig ‘megtöltötték a 
hangverseny termet. Igen soVm, 
akik jegyet akartuk venni a kon
certre, de helyhez már nem jutot
tuk, valósággal megosli omolták a 
főiskola épeidét, úgyhrgy rendőri 
karhatalmai kellett igénybe venni 
azok eltévedi ásí'ra. llcifctz hatal
mas. nagy sikert aratott. Páratlan 
művészete lenyűgözte hallgatósá
gát, amely óriási, lelkes ünneplés
ben részesítette a világhírű mű
vészt. A közönség még a hangver
seny befejezése után sem akart tá
vozni és egyre ujebb és újabb rá
adást kívánt a művé z'ől. Csak 
amikor a termet teljesen elnötéíi'et- 
ték, indult meg a nagy tömeg, hogy 
egy felejthetetlen este emlékeivel 
hagyja el a főiskola díszes hang
verseny termő

— Csarnok' árusok oj szövetsége. 
Vn.■úrnap a .. v ármegyohúza dísztermé
ben alakult meg a Merkúr” csarnoki, 
piaci és vli á1*! kereskedők országos sző- 
vettágo. Az alakuló közryíUfat Bokor 
Iinro nyitotta inog, aki a szövetség cél
jait vázolta. A carrnoki árusok »razda- 
sági érdekeinek előmozdít fisára alakult 
uj szövetség elnökévé t/fzron Gábort vá
lasztotta mog.

— Letartóztatták u lövöldöző fog
házért. Tegnap este Gál Sándor és 
Kiss Márton fo."házőr ittas állapot
ban betértek a líorn Ede ucca 16. 
szám alá, almi Gálnak egy isme
rőbe lakott. Szóváltásba kevered- 
redtek és ennek folyamán Gál szol
gálati fegyverét is elsütötte. Mind
kettőjüket előállították a föknpl- 
tányságm. ohol vasárnap délelőtt 
kihallgatták őket. Kiset kihallga
tása után elbocsátották, Gólt pedig 
szándékos emberölés bűntettének 
kísérlete elmén előzetes letartózta
tásba helyezték és átkiséríék az 
iigyó'z^é.g markóuccai fogházába.

— Betörtök egy ügyvéd lakásába. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Ismeretlen tettesek behatoltak dr. Heller 
Tivadar ügyvéd Pannónia ucca 2c szám 
alatt levő lakásába, honnan tízmillió 
korona értékű ozüstneműt loptak el. A 
rendőrség n nyomozást megindított.

— Megmérgezte masát a kávéházban. 
Sonncnsch ebi Jenő 38 éves kercskedőso- 
gJd az Arónt úton levő Riviéra kávé
házban nagymennyiségű aszpirint vett 
be. A mentők gyomormosást alkalmaz
óik, azután « Rt kútba szállították.

— Szerencsétlenség rodllziis közben. 
Az Áldás ucca 11. számú ház előtt Asz
talon Róni ródlizás közben egy három 
méter mélységű gödörbe zuhant. A 
mentők eszméletlen állapotban szállítot
ták az Uj Szent János-kórházba.

— Leugrott az omelotröl. A Vas ncea 
6. számú ház III. emeletéről vasárnap 
délelőtt Veres Sándor 23 évos hentes
segéd leugrott. Élet ven; ólyo.s állapotban 
a Rókus kórházba szá’II lőtték.

— öngyilkos cseléd, Beringcr Julianna 
20 íxeb ni'ndcnealeúuy Kenyeres ucca 
15. szára alatti szolgálati helyón öngyii- 
kos>ágl szándékból nagymennyiségű 

< zpirinold itott Ivott. A Rókus-kórház- 
bnn ápolják.

Jolsálogkötesünöket I. hohú bekebele
zés mellett budM; esti kórháza*, ra, mező- 
-azdaságl birtokokra és ir•rtelepekro a 
Róth lián’.ház Budapesten, VUmos csá- 
szár út 45.

— „Benve” a Budapesti Nemzetközi 
Vásár sürgönyeimé. Az a nagy érdeklő- 
lodés és ezzel kapcsolatban mindinkább 
fejlődő po. tn- és sürgönyforgalom, mely 
a Budapesti Nemzetközi Vá-’ór irodájá
ba ii lebonyolódik szükség őssé tette, hogy 
a vásár sürgönyeim megállapításáról 
goudoskod.iúk. Mint értesülünk. a vásár 
u célra a „Reftvo** ásót választotta, mely
nek a m. kir. kö-ponti táviróhlvatalnál 
való előjegyzése megtörtént.

— Elcsúszott óh a lábát törte. Uarl- 
vdiiyi Elcmérné 52 év**s cssiony Kis
pesten. az Imre ucca 81 .mú ház előtt 
a sil.*'« járdán eJcsus’*1'. . s ballábát ki- 
t< rto. A k’spestl mentők a Sexent Irtván 
kórházba szállították

I

i

Eckhardt Tibor 
a „dicstelen, megbízhatatlan és 
tapintatlan' Sauerwain buda* 

pesti szerepléséről
Az ÉME elnöke szerint gyorsítani kell a frankbizottság 

munkáját
Vasárnap az a hír terjedt el a főváros

ban, hogy bizonyos jobboldali elemek
tüntetésre készülnek Jules Sauer

wein ellen.
Erről a hírről megkérdeztük Eckhardt 
Tibort, az ÉME elnök’t, a frankhamisí- 
tási bűnügy politikai vonatkozásainak 
me ?vizsgálására kiküldött bizottságban 
a fajvédőpártot képviseli.

.ECKHARDT TIBOR
a következő nyilatkozatot tette:

— Semmiféle tüntetési készülő
désről n’ucs tudomásom és külön
ben is sokkal jelentéktelenebb 
egyén Jules Sauerwein ur, semhogy 
komolyan lehetne foglalkozni sze
mélyével.

Ismerem Jules Sauerwein urat.
Annakidején, mikor sajtófőnök 
voltam, igen rossz tapasztalatokat 
szereztem róla. Á királypuc^s ide
jén is ittjárt Magyar országon . és 
azt a nyilatkozatot, amit a minisz-, 
terelnek vagy a külügyminisz'er 
telt előtte, teljesen elferdítve kö
zölte. Olyan kijelentéseket adott az 1 
egyik miniszter szájába, amelyek 
soha el nem hangzottak.

— Vagónfosztogatók a rákost teher
pályaudvaron. Vasárnap éjjel kót isme
retlen tettes feltört a rákoai teher
pályaudvaron egy ott veszteglő vagont 
b abból 2 zuik sót el akart lopni. A 
közelben levő rendőr észrevette a vagon- 
f osztogat ókat üldözőbo vette tikot, de 
az éj sötétjében sikerült mindkettőnek 
elmcnek ülnie.

ALVATDR
I

Idénysfir-hűlfinlegesség megérkezett! 
Kimérések amíg a készlet tart:

BÁN DL FERENC éttermei
Vili., József körút 46.

BAITM JÁNOS éttermei
VI. , Andrásey ut 51.

ERZSÉBET PINCE és étterem 
Szabó Ferenc Erzsébet királyné 
szállodájában IV, Egyetem 
uccu 5.

FRENREISZ ISTVÁN éttermei 
Gellért-szálJoda.

GAÁL és FIA éttermei
IX, Boráros tér.

HOFFMANN JÁNOS éttermei 
II, Pálya ucca 3.

IMPERIAL-SZÁLLÓ éttermei 
és Kis Vezeklő söröző
VII, Rákóczi út 90.

KESZEY VINCE éttermei 
VII, Rákóczi út 44.

ÍOMMER FERENC Vadűszkiirt- 
szálló éttermei IV, Türr Ist
ván ucca 5.

Palackozva a kávéháiakban minden jobb fQssar- és 
csemegsQilstben t Vórsiegánysknsk olsdrondU tSptör I 
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Sauerwein ur egyéni megbízha
tóságát nem sokra taksálom, itt
léte alatt tett nyilatkozatait pe
dig — enyhén szólva — tapin
tatlanságnak keli minősítenem.

As zenzációhajhászók típusához tar
tozik ez az ember, akinek nyilatko
zatai nélkülözik a jelentőséget Azt 
hiszem, a francia közvélemény sem 
tulajdonit Jules Sauerwein műkö
désének legminimálisabb fontossá
got. Mindenütt ott van, ahol valami 

i történik. Eddig sehol sem szerepeli 
valami dicsőségesen . •. Különben 
is

a Maiin nem komoly lap,
nagy példány számban jelenik meg, 
de nincs súlya.

A frankbizottság működéséről Eck- 
barát Tibor a következőket mondotta:

— A frankbizottság működését 
gyorsítani kell. Mindent el kell kö
vetni, hogy a bizottság előbb
készen legyen az egész anyaggal.

Mindennap ülést kell tartani
és minél konkrétebb fór inában kell 
feltárni az összes kérdéseket.

— Elvesztett nyolcvanmUliós ék
szer. Báró Hatvány Bertalanná be
jelentette a rendőrségen, hogy 
szombaton a Hungária szállótól a 
Kristóf térig vezető útvonalon el
vesztette nyolvanmillió koronát érő 
fülbevalóját. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

MAYER PÁL éttermei Il.Pálffy 
tér 4.

METROPOL-SZÁLLÓ éttermei 
VII. Rákóczi út 58.

NEIGER ÉTTEREM VI, Teréz
körút. 4.

OPERA ÉTTEREM és Vezeklő 
pince VJ., Andrássy ut 35.

ORSZÁGOS KASZINÓ éttermei 
és István pincéje IV., Semmel
weis ucca 1.

POTSMANN MÁTYÁS éttermei
VIII.,  üllői ut 6.

KAPÓSA MARGIT éttermei
VII., Akácfa uoca 12.

SCHMIEDHOFFER VILMOS 
éttermei II., Fő ucca 8.

SZEPESI FRIGYES éttermei 
V., Erzsébet tér 1.

VARGA JÁNOS éttermei Óbuda, 
Faiér.

VÁVREK JÁNOS éttermei VII., 
Thököly ut 6.

— Gyanús körülmények között 
meghalt egy építész. Vasárnap dél
előtt Marton Gábor építész örönr- 
völgy ucca 1. szám alatti lakásából 
lement a pincébe, hogy tüzelőfát 
hozzon fel. Martonnénak feltűnt, 
hogy férje sokáig marad el, utána 
ment a pincébe, ahol megdöbbenve 
látta, hogy férje arccal a farai"' <ra 
borulva mozdulatlanul fekszik. Kia
bálására a házbei lel; közül többen 
lesiettek a pincébe és élesztgetni 
próbálták Martont, majd fel vitték a 
lakásába és orvost hívtak, aki. már 
csak a beállott halált konstatálta, 
de a halál okát nem tudta megálla
pítani. A gyanús haláleset ügyében 
rendőri bizottság szállt ki a hely
színre, amelynek intézkedésére Mar
ton holttestét beszállították a tör
vényszéki orvostani intézetbe, hol a 
rendőri boncolás fogja megállapí
tani a hirtelen halál okát.

Készpénztűké. ót gyümölcsözően kihe
lyezi, jelzálogkölcsönöket folyósittat a 
Róth Bank, Budapesten, Vilmos császár 
út 45.

— Fischer Benjámin dr. az uj fő
rabbi. A Pesti Izraelita Hiíközség 
vasárnapi közgyűlése az Adler Il
lés elhalálozásával megüresedett fő- 

i rabbi állásra Fischer Benjámin 
volt trencséni rabbit főrabbivá, mig 
Feldmann Frigyest, dr. G'rossmann 
Zsigmondot és dr. IFetsg Miksát 
rabbivá választotta meg. A rabbi
kat a február 14 én tartandó ős
választás fogja véglegesíteni állá
sukban.

Forduljunk mindennemű tőke kihelye
zési és financiális ügyben a Róth Bank
hoz Budapesten, Vilmos császár út 45. 
Alapítási éve: 1906. Üzleti órák: reggel 
8 órától egyfolytában este 6 óráig.

—■ Elsikkasztotta a sorsjegyeket 
Steiner Pál, a Kézművesipari sors- 
jegy főbizományosa feljelentést tett 
a rendőrségen Schwarz Emil nevű 
tisztviselője ellen, aki viszonteladáa 
címén több sorsjegyet átvett tőle, 
de sem a sorsjegyekkel, sem azok 
értékével nem akart elszámolni. A 
rendőrség megindította a vizsgála
tot.

— összeesett az uccun. Hisnyal Kál
mán 19 éves napszámos a József körúton 
hirtelen rosszullett és. összeesett. A men
tők a telepiuccai kórházba szállították.

Tíz és félszázalékot fizet a Nemzeti 
Bank. A Nemzeti Bank főtanácsa pén
tek délután ülést tartott, amelyen Scho- 
bér Béla vezérigazgató bemutatta a 
bank mérlegét és eredményszámláját. As 
1925. évi tiszta jövedelem 173.8 milliárd 
korona. A főtanács jóváhagyta a mérle
get és az eredményszámlát, egyben 
elhatározta, hogy a közgyűlésnek 10.5 
százalékos osztalék, azaz részvényenként 
10.5 aranykorona kifizetését fogja javas
latba hozni. Tavaly 8 aranykorona osz
talékot fizetett a Jegybank, az idei osz
talék tehát 2.5 aranykoronával magasabb 
lesz. A kormány hozzájárulása alapján 
elhatározta a főtanács, hogy az alkalma
zottak nyugdíjigényének biztosítására 
szükséges tőke kiegészítése céljából a 
tiszta jövedelemből az alapszabályokban 
előírt 3 százalékon felül még 78 milliárd 
koronának a nyugdíjalapra való beutalá
sát fogja javasolni. .

A Magyar Általános Hitelbank igaz
gatósága a részvényesek folyó hó 25-én 
tartandó rendkívüli közgyűlésén java
solni fogja, hogy a részvényeseknek 3 :1 
arányban átvételre felajánlandó — 1926 
január 1-től osztalék jogosult — új rész
vények kibocsátási ára. darabonkint 
280.000 koronában telquel állapíttassák 
meg, az elővételi jog pedig folyó hó 
25-től február 10-ig bezárólag legyen 
gyakorolható.

Hosszú idők az Arany sorsjáték 
az első tárgysorsjáték, mely húzását 
halasztás nélkül megtartja. Január 26-án 
van az első húzás, amelyen gyönyörű 
színrauy és egyéb nyercménytárgyak 
kerülnek kisorsolásra. A második húzás 
máréiusban lesz. A pénzügyminiszté
rium engedélye folytán minden sorsjegy 
mind a két húzáson játszik, tehát szeren
csés esetbon egy sorsjeggyel két főnye
remény is nyerhető.

Ezűs*MIIUM ’ «■ versen,dijak | 
du ' .II tfíkbm Ichlair., .lm nw*r 
íyin Irtlln VII,K* Ina, u 14. Tel. 13Í 2S.
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SONHÁZI 
ríLHIV

lisgszomo 
ESEMÉNYE

SZÍNHÁZ
SRéhány színház február elsején 

fel akart mondani a színészeinek

A RÉT
RUBB

Blaha Lujza halála volt, 
akit az egész ország rész
véte. kisért el utolsó út
jára. Mindent megírtak 
róla, azonban két utolsó

felléptéről elfelejtettek beszámolni a 
krónikások. . . ,

1923-ban a székesfehérvári Árpád l'ur- 
dó ingyen nyaralást ajánlott fel a Nagy- 
asszonynak, aki azt cl w fogadta. Hála- 
Mi a fürdő moxliMan az Arpad-yUii^ 
színházban 1523 Július 25-At IcUctKtt. 

annak iövcdelma fedezze a nyara- 
tdsi kBUséíieit. A3 JriMd Filmszínház 
plakátján ea illír

RÉGI TÁNC
lead, Játék. Cstky Gergely Nagymama, 
elmd vigjáféka után színre alkalmazta 

ét rendezi! Robtcsek Zoltán.
Szörényi grófnő . BtaM £«£<» 

Növendékek . . Fehérvári urUeanyok 
Ez volt az utolsóelőtti fellépte. Aa 

utolsó 1921 december 18-án a Várost 
Színházban. a vakok Karácsonya javara 
rendezett irodalmi matinén történt, 
ugyanebben a zenés játékban.

— PÁRIZS ÖSSZE- 
Ty ESZES volt tegnap 
(' u Király Színházban, 
\ ahol nagyban próbál- 
u ják a „Királynő ró- 
» zsája** cimü Farkas

daljátékot. Az operett 
primadonnája, Lábass Juci, ugyanis 
rendezni akarta partnerét. Nádor 
Jenő bonvivan urat, aki szintén 
nincs olyan fából faragva, hogy 
kolleganője által dirigálni hagyjon 
magának. Nádor Jenő tehát olyan
féle kijelentésre ragadtatta él ma
gát, melyben a primadomia önbe
csülése és tehetsége fordított arány
ban álL Lábass Juci mit tehetett 
egyebet, mint dájulv, azután síró
görcsöt kapott, végül elrohant a 
színházból és legvégül Lázár igaz
gató kibékítette és visszahozta a 
próbára. Farhas Imre pedig örült, 
fnert jó kabala az, ha a partnerek 
a próbákon, összevesznek egymás

>/•'

HONTHY HANNA veszi 
át Fedáktól a Terezina 
címszerepét február he
tedikén. Huszonhetedi- 
kén pedig már a Városi 
Színházban a „Csókos 
asszony" főszerepét fog- 
asszony** főszerepét fog

ja alakítani. Honthyt egyébként már a 
Budai Színkör is íeszerződtette nyári 
operettje rsézére, holott nyári operettje 
még egyáltalában nincs a Színkörnek. 
A népszerű Hanna, aki vasárnap dél
utáni előadásokra tanulta be a „Gó- 
sák“-ot az Operettsziuház részére, kény
telen lesz ugyanott éste is játszani, ha 
a Terezina iránt nem melegszik fel job
ban a közönség. A Gésák többi szerep
lői: Somogyi Er«i II. (énekesnő). Nagy 
Pál, Tolnai. ButtuTa Ede, Újvári, Lata- 
báT.

Mindenkinek figyelnie Kell!
CiütSrtBkön MegfulMk a

„TAKARODŰ't
a

CORVIN
színházakban.

KAMARA
Projeetograph

Ludano AZbartíiM 
legujaoo produkciója:

A csillagok fia
Izgalmi’ kaian Jöruraraa

Atflolah* Manjou

Az elhárlyázoü feleség
Beniutstja a

Palace Filmszínház 

bau báu és zűrt ajtók mögött tár
ban és zárt ajtók mögött tárá
gyai ásol: folytak a Színigazgatók 
Egyesületében, mert

egy-két színigazgató bejelen
tette, hogy február 1-én fel
mondja sziué«zeíuük a kollektív 

szerződést
A sziuébzek a legnagyobb elkesere
déssel fogadták a hírt, amoly tulaj
donképpen azt jelentette, hogy

néhány színház március elsején 
bezárja kapuit

Munkatársunk felkereste a Buda
pesti Színészek Szövetségét, ahol a 
kővetkező közlésre kérték fel:

— Igaz, hogy egy-két színigazgató 
fel akarja bontani a kollektív szer
ződést, de

erről mi hivatalosau még nem 
kaptunk értesítést.

— A kollektív szerződés ugyanis 
február 1-ig biztosítja a színigazga
tók felmondási jogát, amely egy 
hónapi időtartamra szól. A színé
szek természetesen hátrányosabb 
szerződést nem hajlandók kötni, noha 
a felmondás kizárólag ezt célozza 
és igy

felmondás esetén március else
jén bezárna néhány színház és 
zárva maradna augusztus ve

séig.
miután szerződés értelmében kol
lektív felmondás esetén a színházat

FEDJE. SÁRI — ahogy 
a múlt héten hírül ad
tam — minden cáfolat 
ellenére is február 7-én 
otthagyja a Fővárosi 
Operetiszbiházban a Te-
tesimz előadásait, hogy 

a hangszálain levő polipot PoUaisckek 
tanár ?lr leoperálja. Az operáció- és ke
zelés körülbelül thai hetet fog igénybe
venni. Féchik fajnysz'erü, pihenése alatt 
prózái széf epét, fog tanulni. Lengyel 
Menyhért ugyanis most fejezte be a 
bécsi SacherHóról Írott színmüvét, amely 
„Kürti W. ff" tűmmel a Vígszínházban 
kerül izitíre április közepén, tálán ép
pen az ’ Antónfa peri miér jenek évfor
dulóján. t-

AZ ELMÚLT HÉT 
legérdekesebb színházi 
eseménye Zsirkat Já
nos fajvédő képviselő 
„Pongrác mester" cí
mű darabjának bemu
tatója volt a Nemzeti

Színház Kamaraszínházában. A 
napilapok már elparentálták Pon- 
gtáez uramat, sőt azok a színházi 
rovatok sem sajnáltak tőle egy-két 
tőrdöfést, amelyek eddig sohasem 
próbáljuk ilyen fegyverrel élni. 4 
jól kiérdemelt kritika után mi már 
csak a következőket regisztrálhat
juk: a „Pongrácz mester" prem térje 
mérsékelt érdeklődés mellett folyt 
le, a második előadáson három — 
tiz ember vett részt — a nézőtéren, 
a koTniadtkjW^t axonhanew u^-vwoí.„ wyull, ^,neK
folt ház nezte végig, hm csoda fe] minden este Honthy Hanna. Halmay t 
gondolták az igazgat óság urai — Tolnay, Ujvdry és Zátony. Vasárnap 1 
pedig nem történt egyéb, mint a délután mérsékelt helyárakkal a Nát.ás I 
frankhamisítást üggyel kapcsolata- kapitányt játszák.

Renahiance Színház
MOLNÁR FIRBNC egyik 

leekivttóM) kfiltAi alkotása • 

RIVIER1 °IS!• S vRRrni Triftan Bemard — Heltai Jenő bohózat

semmilyen célra bérbe adni sem 
szabad.

— Szinészszövotség természetesen 
ebben az esetben nem élne a 
legnagyobb fegyverével, a szi- 

nészszírájkkaL
Mi magánúton: már tárgyainuk az
zal az egy-két színházzal, amelyik 
súlyosnak véli majd számára a kol
lektív szerződést s minthogy az az 
impressziónk, hogy

felmondási fenycgetedzésükkel 
csak egy-két nagy sztárgázsit 
élvező színésztől akarnak enged

ményeket kicsikarni, 
i-eméljük, hogy rövidesen meg fo
gunk egyezni.

A Színigazgatók Egyesülete 
sárnap délután Bén Blumenthal 
részvételével ülést tartott Erről a 
következő hivatalos nyilatkozatot 
kaptuk:

— Szó volt arról, hogy egyes 
színházakban felmondják a kollek- 

va-

xvuuvlpx.1,^ a. nuiiva . 
tiv szerződést, mert az rendkívül I 
terhesnek bizonyult, Tárgyalásaink 
során — annak ellenére, hogy a 
Szinészszövetség mereven elzárkó
zott minden engedmény megadása 
elől, — arra a megállapodásra jutot
tunk ,hogy

nem borítjuk fel a szépen ki
bontakozó színházi helyzetet 

és minden marad,a régiben. Leg
feljebb azon igyekszünk, hogy az 
uj kollektív szerződés no rójon 
majd annyi terhet ránk.

saw oly sokat emlegetett. TESz, a 
Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
megvette és tagjai között szétosz
totta a színház Öfigaes jegyeit. 
Pukkadjon az a Molnár és a Többi 
zsidó drámaíró--gondolták a TESz 
hölgyei, csak arra nem gondoltak, 
hogy bőkezű trükkjukkél a zsidó 
Wertheimert, az épület tulajdonosát, 
gazdagítják.

A TŐZSDEKLUB 
amiül tudják a Re- 
naissance Színház fö- 
lőtt vau és csak a 
színház rendkívül vé
kony mennyezete vá
lasztja el a két helyi

séfjét egymástól. Éppen ezért, ha a 
Renaissance 'Színházban telt ház 
van, akkor a meleg, a vékony meny- 
nyezetet átfűti és a Tőzsdeklubban 
ezt érezni is lehet. A napokban az 
egyik klubtag fázékonyon dörzsöli 
össze a kezeit és igy fakad ki: — a 
fene egye meg, már megint a Rivié
rát adják ott lenn — olyan hideg 
vart . , .

Stób Zoltán.

* Tt i ziua hóié lesz a Fővárosi Ope- 
rrttszi álcáz jövő hete 1s. BLö jubileuma 
után vonzóerejének teljében folytatja 
pályafutását a Terczlpa.

Fedák Sárival a címszerepben.
A nagyszerű vendéggel együtt lépnek

Belvárosi Színház
A párizsi szezon legnagyobb sikert 
bohózata, premier csüt&rtök&n

- —

Hétezren kértek jegyet bár
mily áron az Uffa Filmszínház 

megnyitójára

A szlnhúzavatós végleges 
dátuma: január 11 

Nemcsak milvSczí, da társadalmi 
eseménynek Is fontos dátum lesz 

január A7-e
üzen a napon nyílik meg 
Budapest uj ékessége, az

Ufa Filmszmház
Uj szint, új értéket teremtett a Nyu

gati pályaudvarral szembon az UFA 
-Mindaz, nini a kiilEöld mozgőszínbizat 
bán modem ég nívós, megvalósulásra 
talál ebben az új színházban, zlz egész 
nézőtér, a falak, a technikai berendezés 
újonnan epiijt, — semmi sem korlátozza 
tollút a feltaláló és az eéklpzelő zsenik 
fantáziáját. Szájról-szájra jár ma már 
az UFA színháza jutásának híre. Daró 
czy alezredes, az új filmszínház igazga 
tója, aki filmszakmai tevékenységének 
öt évében konzekvensen mindig csak az 
igazat hírdetto, óvakodott a hamis ős 
túlzott reklámoktól, sohasem verto a 
nagydobot, mikor csak a kicsit kelleti 
volna vernie, most is gondosan kerül 
minden túlhangos reklámot é« nem akar 
tolakodó kiabálással elébe vágni a kö
zönség ítéletének. (Bár ezt az elegáns 
rozerváltságot sokan fogják sajnálni, 
mert ezáltal egy ötletforrás zárai 1« 
előttük.)

Az UFA Filmszínház szerény tartóz
kodással várja a mindenható publikum 
kritikáját. A színház külső falai még 
ma sem árulják el, hogy bőiül milyen 
gazdagon felszerelt, művészi ihlettel 
megalkotott előkelő, meleg, elegáns és 
kényelmes otthona született a művészet 
nek.

Ámde Budapest minden szép és jó 
iránt rajongó közönségének színe-java 
már tudja, hogy itt az ő számára reme
keltek egy nívós szór akozóhely eL Ki 
tüntető érdeklődéssel és vágyakozással, 
akar jelen lenni »■> UFA Filmszínház 
ünnepélyes megnyitóján. Közel hétezer 
jegyígénylő akarja éhezni az UFA 
Filmszínház megnyitásának szűzi látá
sát, ennek a nagyjelentőségű művészi 
eseménynek primőfségét. Sajnos. az 
UFA Filmszínház nem tudja egyezerre 
befogadni a jóakaratú közönség ilyen 
nagy tömegét. Ezúton kéri meg összes 
barátait, hogy no neheztel jenek meg, ha 
a megnyitó előadásra nem kapnának 
jegyet, az UFA Filmszínház Inzt-oa 
benne, hogy egy későbbi napon megnő- 
zott, előadás után minden neheztelőt és 
talán sértődöttet ki fog engesztelni szín
házának szépségével, előadásának ma 
még utánozhatatlan külön logesságé vei 
és műsorának kiválóságával.

Az «!sö farsangi

KARNEVÁL
folyó hó 26-án kedden a

Pampái mutatóin
10 órai kezdettel a szenzációs kabaré 
műsor. Művészeti igazgató: Fritz Ödön 

Előadás után

Karnevál felvonulás
fid.jiszigeti első papagáj ingyen kleor- 
solasa. Galamb voota! Ingyen karika- 
tmák. Léggömbtipró verseny. Ezer 
kacagtató tréfa, A Acsdnmy gorl 
tréfás ének és táncszámai. Táncszólók 

Planótahuzás papagájjal
Ja»>Tánc 5 óráig 
Záróra kedd, srombüt, 

vasA<n»p 5 vra 
igazgató-tulajdonos: Oláh Gyárfás Mihály

• vígszínház jövő hetének eseménye 
a Nagytakarítás (Springcleanlng) szom
bati bonj’jtatóju lesz. Combaazögi Frida, 
llosoay Rózsi, Lázár Mária, Lukács, 
Rajnai, L. Molnár, Sserémy, Pártos, 
Gárdonyi, Sitkey Irén és Turay Ida ját
szák a világhírű újdonság szerepeit \ 
bemutatóig így alakul a xnúsor.’

Vasárnap, hétfő, szerda, péntek:
Brassbound kapitány megter .

Kwld:
Hat szerep ktres egy azeratt

Csütörtök este (ötvenedszer’ és va. 
nap délután:

Úriemberek.
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J1 Ba'városi Színház 
eiüiörtökt újdonsága 

Jé ssaraposdtát
A Belcái-Qsi Szlnljázbau január 28-án. 

Miitőrtúkon színre kerülő f,,',”,‘a hóhó- 
wt szín lapja:

SPORT

„0 TS!“
Trislan Bemard, Yves Mirande, Gustav 
Quinson 8 felvonásoa bohózata Hellai 

Jenő fordításában.
Szercp-ők.

Frederic Thomsey . . 
Juliette, feleségo . .
Martinéi
Clamence néni • . . 
Xavier Boádon . « . 
Páni Holland . • . 
Róberté RoHand . . 
Tibouffné . . . . • . 
A miniszter .... 
Pas-de-Vis . r . . .

Rendező: Regedüs Tibor. Díszletterve
ző: Róna Zoltán.

Bérczy Ernő 
Székely Lujza 
Habot Gyula 
Mészáros Giza 
Baross Géza 
Itolkó József 
Fsaiké Gitta 
Vaszary Piroska 
Harsányt Rezső 
Bánóczl Dezső

M<r>yaropszág gyors” és 
mü korcsolyázó-bajnokságai 

n gyorsltoi’csolyáző-bajnolisdgot Eötvös Zoltán, 
a férfi milbopcsolyáxó-bainobságot Jaross Pál, 
a női mtUtovcsolyázé-balnohságot Stlebei* Eotty 

nyertén

• Molnár Fereuc ,JtlvieráM.ját. ame
lyet méltán helyeznek a nagy költő leg
jobb alkotásai közé és a Liliom mellé, 
kilenc telt ház -ünnepelte a Benaissance- 
Szinházban. A nézőtérnek áhitntos 
osondje, lélelczetfqjtóan feszült figyelme 
majd a kirobbanó lelkes tapsorkán 
ugyanúgy szólt q kiváló darabnak, mint 
a nagyszerű, előadásnak: Makay Margit, 
Somlay, Táray, Makláry tökéletes össz- 
.játékának. A Riviéra Budapest színházi 
• 'létének legnagyobb szenzációja. E hé
ten is ötször kerül színre.

• A Váróéi Szinliár e heti 
érdekességei. Nagy örömmel 
közöuség a Városi Színház 
Hajdúk hadnagya wombati

A városligeti nagy jégen szépszámú 
közönség érdeklődébe mellett bonyolítot
ták le Magyarország gyors- és műkor
csolyázó-bajnokságait.

A gyorskorcsol,yáz:ó-bajnokság
znegéredomelten jutott Eötvös Zoltán ke
peibe, aki vasárnapi versenyein bebizo
nyította, hogy nincs méltó ellenfele.

Részletes eredmény:
500 méter. 1. Eötvös Zoltán (BKE) 

48.8 mp. 2. Kauser István (BKE) 50.7 
mp. 8. Körének János (BKE) 51.7 mp. 4. 
Déschán István (BKE) 58-8 mp.

1500 méter. J. Eötvös Zoltán (BKE) 
p 40.G mp. 2. Kauser István ' (BKE) 
p 47.5 mp. 3. Déschán István (BKE) 
p 49.8 mp. 4. oKrének János (BKE) 2 
49.7 mp.

2 
2
2
P

5000 méter. I. .Eötvös .Zoltán (BKE) 
10:02 mp. 2. Korének János 10:09.9 mp. 
3. Déschán István 10:13.2 mp. 4. Kauser 
István 10:13.2 mp. 1

Magyarország 1926. évi gyorskorcso
lyázó bajnoka: Eötvös Zoltán 3 

ponttal.

2. Kauser István 8 pont 8. Korének Já
nos 9 pont 4. Déschán István 10 pont

Magyarország férfi műkorcsolyázó 
bajnoka Jaross Pál.

2. Lápocsi. 3. Fh.ster.
Magyarország , női műkorcsolyázó 

bajnoka: Stieber Lotty.
2. Tóth Sylvia. 3. Ozarovszkyné.

Tapy Gizella 
vereséget szenvedett 
a ntíi tOrversenyen

A párizsi olimpiász óta hatalmas fej
lődésnek indult magyar női törvívósport 
szép megnyilvánulása volt a fővárosi 
Vigadó kistermében vasárnap rendezett 
országos női törverseny, amelyen 22 
hölgyvívónk lépett a plansra.

A verseny szenzációja, hogy
a párizsi olimpiáét tör versenyének 
helyezettje: Tary Gizella vereséget 

szenvedett Durand Zsuzsitól.
A hatos döntő eredménye a következő:

1. Durand Zsuzsi (Női Vívóklub), (4 
győzelem). 2. Tary Gizella (Spárta AC). 
(4 győzelem). 3. Orbán Böske (Női Vfvú- 
klub) (4 győzelem). 4. Engel Edith (Női 
Vívóklub) (2 győzelem). 5. Wollemann 
Istvánné (Női Vívóklub) (1 győzelom). 8. 
Hermán Ilona (Hódmezővásárhelyi 
TVE) (0 győzelem).

műsorának 
fogadja a 
ötletét, a 

,-FT, r, felújítását,
Lej{ragyogóbb szereposztás és fényes ki
állítás hiztou/tják Rajna és Czobor rmgy 
operettjének- további sikereit. — Telke 
Kiwa kedden lép fel először a Pillangó 
kisasszonyban nép fiákon pedig másik 
klasszikus alakítását, a Bohémélet ML 
mi-jét fogjuk hallani- — Kiss Ferenc 
játsza a Városi Színházban csütörtökön 
híren szerepét a Nóta vége 125-ik előadá
sán, — Frdh/ Hona 6e Kiss Ferenc szer
dán léppek fel a Városi Színházban az 
Arvdcskd-'b^n. — Parkos Imre híres 
daloejátékát. az Iglói diákok-nt ma hét
főn este adja ismét a Városi Színház.

Dr.
Szabi
Juci

9

l

K BKE
JégfiohM-csapata 
veretlenül nyerte 
a Ságody Ervin 
emlékversenyt

Vasárnap folytatták a Ságody Ervin- 
emlékverseny keretében a jéghokki baj
nokságunk szombatim-kezdett küzdelmét 
A versenyt — mint az előrelátható volt 
— a Budapesti Kgrpsolyázó Egylet csa
pata nyerte, dénely veretlenül abszol
válta ösws mérkőzéseit.

A vasárnapi eredményeket alább ad
juk:

FTC—MAC 110 (0:0). Bíró: Bauer 
Sándor (BKE). Egyenlő erők küzdelme, 
A győzelmet jelentő egyetlen gólt Far
kas ütötte.

BHC—BBTE 1:0 (0:0). Bíró: Ordódy
Déla (FTC). 4 többet támdaó fél a I -------- - ----------------------
BBTE volt, ennek ellenére a BHC győ- < versenyzőknek.
zött Péter Ierohanásból elért góljával. I A verseny a Szentendreiúti vámnál 

BKE—MAC 5:1 (2 :0). Biró: Szánthó A versenyző motorok Budakalá-
László (BBTE). A nap legszebb mérkő- azon.. Pomázon, Csobánkán. Pilisvörös- 
zéee. A győztes csapat góljait Lator (2), SwntiyAnón, Solymáron, Hideg-
Krempéls (2) és Kehrling ütötték, míg *—*-*- - **- " *-- - *“•
u MAC Szandovits révén jutott egyetlen | 
góljához. • |

BKE—BHC 6:0 (2:0). Biró: Szánthó 
László (BBTE). A mérkőzésen a BKE 
állandó fölényben volt ée a BHC csakis 
védelme elszánt játékának köszönheti, 
hogy nagyobb vereséget nem szenvedett. 
Góllövők: Lator (2), Krempels (8) és 
Kehrling.

MAC-MHC 4:1 (5:1). Biró: Mindet 
Frigyes (BKE). Szép küzdelem után a 
kék-sárgák Gruber (2). Minich és Ssan- 
dovits góljaival győzték le a MHC-t, 
amelynek gólját, gróf Bethlen ütötte.

FTC—BHC 5:0 (2:0) Biró: Szdntbd 
László (BBTE). Az FTC fölénye mellett

A Ságody-emlékverseny 
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R Királyi Magyar 
AutOmob.l Club téli 

megbízhatósági 
versenye

Nagy érdoklődéa mellett folyt le a 
Királyi Magyar Automobil Club téli 
megbízható versenye. A KMAC szóló- 
és oldalkocsia motorok részére rendezte 
a versenyt amely kitűnő erkölcsi sikert 
hozott úgy. az Automobil Clubnak, mint

kúton, a Hüvösvölgyön keresztül a 
„Szép juhászné“-t érintve, a Jánoshegyi 
Érhet vendéglőig, ahol a verseny célja 
volt. A verseny eredménye a következő:

Szóló-gépek.
Standard: 25 km-es sebesség. 4 induló, 

4 beérkező. L Wein Levente , (175. Mé- 
ray-Blackburne). 44.4-ce átlag. 2. Puch 
János (175. Puch) *41J átlag. 8. Pápai 
István (175. Exelsior) 84.7 átlag. 4. 
Stanczek Gyula (250. Rex-Aoms Black- 
burne) 41.8 átlag. (

256 kbem-en felüli motorok.
Standard: 80 kilométer. 18. Induló. 1. 

Hild Károly (350 Terro Jap) 48.7 átlag.• •---- xiiiu xxnruiy toov xorro uapj «ö.í ating.
lejátszott’mérkűzó, góljait Farka, (2) és , Ifi Horthy István (490 Norlhon) 41.7 
Hunfiler fi ütötték. ■ ’ átlag. 8. Schuster Hazad (350 Sunbeam)

nKE-DBTB Sri M: 1). Bíró: Baiurr 39.6 átlag. 4. Kazinczy Gábor (850 Sun. 
Sándor. A BBTE caak M elad féllddban t.6aül) 89.8 átlag) ». Paull Jdreef (350 
volt ellenfél. A gólokat Erampel, é. Royal Bnfleld) 38.5 átlag.
Lator ütötték.

FTC—MHC 4:0 (0:0). Bíró: SrántM 
László (BBTE). A« MHC assisi félidőben i 
kittinő védő játékot folytatott. 
után az FTC nagy fölénnyel játszva, i 
Farkas és Mór vág góljaival győzött

Jön! Jön!
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Oldolkocsi gépek.
. Standard: 85, kilométer. L Hajós Imrs 
. dr. (598 Seott) 48.8 4tl»r. I Dclmár Wel- 
tor (500 SuDbeam) 47 átlag, 8. Goldber- 
ger Antal dr. (Brough 8uperior) 42.9 

| átlag.
1 A nap legjobb Idáiét a Szóló-gépek 
I közül Weln Levente, az oldalkocsis mo

torok közül Haját Imre dr. futották.
X Bécsi labda rugó-bajnokságok. Béos, 

január 24. Waoker játszott Slován ellen. 
2:2 (0:3) eredménnyel, Simmsring le- 

i győzte V iennát 8 :1 (>: 0) arányban és 
| FAC legyőzte Rudolf shilgelt 7:2 (4:1) 
arányban. A barátságos mérkőzések so- | 

I rán WAO legyőzte a Sportklubot 4:2 I 
(2:0). Hertba BAO-t 8:0 (1:0) és I 
Uakoah Admlrat 1:1 (0:0) arányba u. ’

Ne sírjon esiiWrlökig! Esan ■ rntpcn mutatjuk be

Mozgókép-Otthon

X A vasárnapi futballmérkőzések. A 
vasárnapra kitűzött mérkőzések közül a 
jeges pályaviszonyok miatt ismét elma
radt néhány. A II. Osztályú bajnoksá
gért a BSE— KAOE-iüecós került volna 
lejátszásra, a Mi’lenárls pályát borító 
jég miatt azonban elmaradt A lejátszott 
mérkőzések eredményei a következők: 
III. osztály. X. kér. SC—BRSC 1:0 (1:0) 
Nagy meglepetés. Hungária—Vasklub 
2:0 (0:0). — IV. osztály. Tabáni SC— 
ÉMOSz 1 :0 (1:0). Zuglói SE-Nyomddst 
TE 5:2 (2:1). RTK—Compactor 8:1 
(1:0).

X A Munkás TE síversenye. A Mun
kás Testedző Egyesület vasárnap ren
dezte országos sífutó- és gíugróvertényét 
az egyesületnek Nagyszénás melleti 
menedékházában. A .verseny részletes 
eredménye a következő:

7. oszt. ugróverseny. 1. Háberl Aladár 
(Pannónia TE).

II. oszt, ugróverseny. 1. Kázmér Mik
lós (Természetbarátok TE), 2. Feuer- 
staller Gyula (Munkás TE).

Futóverseny. (11 km). 1. Dirholt Ágos
ton (MAC) 42 : 58 2 mp., 2. Laczkovita 
Rezső (TTE), 3. Némethy György (MAC), 
4. Janovszky Sándor (TTE).
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