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71 vádirat!
WJNtnSGRMBTZ :

tettes pénzhamisítás és közokirat hamisítás bűntettében i 
NADOSYi

tettes közokirat hamis. fásban, bűnsegéd a pénzhamisításban 
ZaDRTlVECZi

bűnsegédi bűnrészes hamis pénz forgalombahozataldban 
Baross Gábort bűnpártolással vádolja az ügyészség

g Bethíen-Perényi levél a vádiratban
A vádirat ciután falnoroöa, hogy aA budapesti királyi ügyészség á 

trankhainisitók ügyében a vádira
tot elkészítette és vasárnap a vád
lottaknak kézbesítette.

A 77 oldalra terjedő vádirat 
herceg Wlndlschgrátz Lajost 

ynint tctlMt,
Gerő László aUanácsnokot, Virágh 
Jánost, a Térképészeti Intézel fény
képészeti osztályának vezetőjét, Par- 
ragh Ferencet, a Térképészeti Inté
zet főművezetőjét, Haála Józsefet, 
az intézet főelőadóját, Ágoston Ár
pádot az intézet művezető tisztvise
lőjét, Kiss Lajos Kornélt az Mézet 
tisztviselőjét, VelGsy Béla Térképé- 
ueti segédművezetőt, Scharf Kán
tor Térképészeti intézeti tisztviselőt 
Bampel Ferenc térképészeti intézeti 
művezetőt, Spanring László térké
pészeti Mézeli művezetőt,

dr. Nádosy Imre állásától fel
függesztett magyar királyi ál- 
lamrendörségi, országos főkapi

tányt.
Bába Dezső magántitkárt, Hajts 
Lajos nyugalmazott vezértanácsno
kot és Kurtz Sándort a Térképészeti 
Intézet főtanácsnokát,

mint bűnsegéd! bűnrészeseket 
z btk. 203. §-a L pontjába ütköző 
pénzhamisítás bűntette címén azzal 
vádolja, hogy

herceg WIndisehgrfitz Lajos 
1923, 1924 és 192S. években főleg 
azonban 192S nyarán Budapes
ten abból a célból, hogy valódi 
értékű pénz gyanánt forgalomba 
tétessenek külföldön folyamat
ban levő mintegy 2Ü-30.9M da

rab francia ezerfrankos papír- 
pénzt utánoztatott 

azáltal, hogy 1923. év elejétől kezdve 
francia ezerfrankosok utánoztatá- 
sát elhatározván evégből külföld
ről, még pedig Németországból és 
Ausztriából a pénzhamisításhoz 
szükséges anyagszereket, gépeket és 
más eszközöket, Gerő és Rába útján 
megszerzett Budapestre szállítta
tott és az állami Térképészen lnlé- 
tetben a» erre vállalkozó Gerő 
László térképészeti altanácsnok ál
tal végzett hosszas kísérletezés után 
Gerővel, továbbá az általa és Gerő 
által felkért és arra vállalkozó VI- 
rágh, Parragh, Haála, Ágoston, 
Kiss, Velősy, Scharf, Hampel és 
Spanring térképészeti alkalmazot-

mintegy 8009 darab utánzatot Jankovieh Arisztid, Marsovszky 
György, Oiehváry Ödön, ifjabb Andor Endre éa dr. Schwetz 
Tibor által Szörtsey József, Zadravetz István, dr. Ferdinándy 
László, Winkler István és Héder János köreműködésével forga

lomba hozta.

llletvc forgalombahozatal végett 
Jankovloknak, Mankovichnak, Mar- 
sovszkynak, Olchvárynak, Andor 
nak és Schwe íznek előre meghatá
rozott terv Szerint Amsterdamban, 
Hágában, Koppenhágában, Stock
holmban, Varsóban és Milánóban 
loendő forgalomba hozatal végett 
átadta, illetve átadatta.

Gerő László
Wlndfeeh'gi'Btz felhívása folytán 
1925 elején a hamisítványok elké
szítéséhez szükséges papíranyag 
megszerzése és a papírkészítés ta
nulmányozása céljából Németor
szágba utazott és ott tanulmányait 
elvégezve a papíranyagot, illetve a 

takkal előbb az utánzatok elkészíté
séhez szükségéé papíranyagot, majd 
magukat az utánzatokat elkészí
tette.

Windisehgratz Lajos herceg az 
1925 szeptemberében térképészeti 
intézetben elkészült össze* ha
misítványokat a forgalombaho
zatal előkészítése céljából előbb 
Zadravetz István róin. katolikus 
tábori püspök lakására, majd a 
saját lakására, onnan pedig a 
Nemzeti Szövetség helyiségébe 

szállíttatta
éa a hamisítványoknak e három he
lyen törtónt mogszámláláaa én una- 
tály ozása után az azok közül ki vá
lasztott 

papíranyag előállításához szükségéé 
papírgép anyagot, nemkülönben az 
ahoz szüksége^ gépeket megszerezte 
és Budapestre szállítatta s itt a tér
képészeti intézet épületében felállí
totta, majd a Windischgratz által 
elkészítetett fakádakban a papírké
szítést a térképészeti intézet emlí
tett alkalmazottainak közreműködé
sével megkezdte, megfelelő eljárás 
után előbb a papíranyagot, majd a 
vízjegyet elkészítette, sl papírt pré
selés, szárítás, enyvező* és felvágás 
által az utánzatok elkészítésére elő
készítette, as ezerfrankos bankjegy
ről fényképfelvételeket és kliséket 
készített és ezek segítségével magu
kat a hamisítványokat ki nyomatta.

Térképésze^* Intézet vád alá helyezett 
alkalmaiotttff kőalja* ét miképp* vet
tek réut é hamis bankjegyeit tachuíkst 
dMUitdedban, majd Így -folytatja:

Dr. Nádosy Imre n herceg Wio- 
dU'Arrütx, további Oerő fa tettem 
társai Mtol elkövetett pénxhamiM. 
táe hántoltét «*áadékoe*n eiömeadb- 
totta fa megkönnyítette aUltal, 
hogy a pénzhamisítás elkövetéséhes 
előzetesen hozzájárult, az ebből a 
óéiból tartott uaegbe»aélfaeken több 
lábon réaztvett, a pénzhamisítás mű
veleteinek egyes rfazletlről magát 
tájékoztatta és eltűrte, hogy Wln- 
dlsch grata mindazok előtt, akiket a 
pfauhamialtfa bt a tettének, valamint 
a bamio pénz fór g atomi bah sutáin 
bűntettének elkövetésére tettesként 
és részeseként megnyert, arra hivat
kozzék, hogy a pénzhamisításról 
dr. Nádosy Imr mint a magyar ki
rályi állanirendőreég országos főka
pitánya is tud, azt helyesli, akarja 
és támogatja, és llymódou Nádosy 
Imre, az országos főkapitány, allass, 
tekintélyének erkölcsi és flslkaj ható
erőjével a bftncselekmény részeseit 
a* annak elkövetésére Irányuló 
szándékukban megerősített;

továbbá ugyanő tevékeny részt vett a 
hamis pénz forgaloinbahozntalában az 
által, hogy a hamisítványuk értékem 
lése céljából megtartott tanácskozások 
némelyikén jelen volt, hat egyén ré
szére, akik a hamisítványok ériéként- 
tése céljából külföld] utazásra vállalkoz
tak, Romániából származóknak föltün- 
ietett hat hamis útlevelet aeersetf és 
átadott;

mint közhlvatalnok, bárom magyar 
útlevelet hamisittatott;

az illetékéé magyar királyi killügymi- 
nisztérinml tisztviselők megtévesztésé
vel Jankovíeh Arisztid részére futár
igazolványt szerzett, végül
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Hatom Gábor postatakarékpénztár! vezérigazgatót arra birta rá, hogy 
a Mankovlch György 6a Béla által elzálogosított 150 darab hamis ezer- 
frankos bankjegy kiváltása céljából 190 millió korona kölcsönt utaljon ki 
Mankovlch Béla dr. kezeihez.

Rába Deuö a pénzhamisítás bűn
tettét szándékosan előmozdította és 

mogkönyl tette, 
azáltal, hogy Windischgrütz utasításá
hoz képest a papíranyagot Kölnből a 
térképészeti intézetbe szállította, n to
kaji bortermelő rt. kádármosterénél a 
papíranyag elkészítése végett két fa
kódat rendelt és néhány alkalommal 
Pécsből a papíranyag elkészítéséihez 
szükséget dróthálót he szitát szállított; 
tovább a hamisítványok forgalombaJio- 
zatalát is elősegítette azáltal, hogy dr. 
rerdinándy Lászlót Wlndlschgrötehez 
elhívta azért, hogy ez a hamisítványok 
forgalombahozatala végett néhány 
egyént ajánlatba hozzon,

azok némelyikét Zadravetz püspök
höz eskütételre elvezette, Zadravetz- 
tői a hamisítványokat tartalmazó 
bőröndöt WlndischgrMtzhez, majd 
Innen a Nemzeti Szövetség helyisé, 

gébé szállította,
n hamisítványok forgalombabozatalára 
vúllulkíT'ók részére szüksőgei ....... '
get Jankovlehnak átadta.

HAJTS LAJOS
a pénzhaniisUás bűntettét szándékosan 
megkönnyítette és előmozdilotta azáltal, 
hogy 1921 nyarán tudomására jutván, 
hogy a magyar királyi állami térképé
sz,éti intézetben Gerő László vezetésével 
francia bankjegyek utánzása van ké
szülőben, mint az intézet vezetője saját 
felelősségére hozzájárult, hogy Gerő a 
munkálatok ..................

a vezetés© 

cselekmény folytatását őU tűrje el. 
kurtz Sándor

ellen ugyancsak az a vád, hogy saját 
felelősségére hozzájárult Gerő munkála
tainak a térképészeti intézetben < 
folytatáséihoz és befejezéséhez.

A vádirat az előzetes letartózta
tásban

ifj. Andor Endrét, dr. Sshwctz 
Tbort mint tetteseket; a szabad
lábon levő dr. Ferdinandy Lász
lót, dr. Héder Jánost, az előzetes 
letartóztatásban levő Winkler 
Istvánt, a szabadlábon levő Zad
ravetz Istvánt s az előzetes le- 
tartóziatásban levő Szörtsey Jó
zsefet mint bűnsegéd! bűnrésze
seket vádolja hamis pénz forga- 
lombnhozatalának bűntette n* 'itt 

a következőkérti
ifjabb Andor Endre

1925 decemberében, egy közelebbről 
meg nem határozható napon 1000 
darab hamis ezerfrankos forgalom- 
bahozatalának céljából Milánóba 
utazott, ott a hamisítványokat dr. 
Schwetz Tibortól átvette s azok kö
zül egynéhányat forgalomba is ho
zott.

' ölteé-

előkészítéséhez hozzáfogjon, 
alatti Intézetet Ily 

átengedte,
beleegyezett, hogy 

műszerei is igénybe

célra

az intó- 
vétesse-

sőt abba is
■zof, Píxyi-i ___
nck, továbbá Gerőnck a papíranyag be
szerzés© és r* hamisítás kiviteli módjá
nak tanulmányozása céljából Németor
szágba utazásra a saját hatáskörében 
szabadságot engedélyezett, végül

nyugdíjaztatásakor utódját, Kurtz 
Sándort Wlndlschgritz-c.pl és Gerő- 
vei együtt arra bírta, hogy a bűn-

dr. Schwetz Tibor
1000 darab hamis ezer frankossal Mi
lánóba utazott s azokat ott ifjabb 
Andor Endrének átadta;

dr. Ferdinandy László
a bűntettet szándékosan előmozdí
totta és megkönnyítette azáltal, 
hogy herceg Windisohgratz Lajos 
felhívására közreműködés céljából 
Mankovlch Györgyöt s az önkéntes 
elállásuk folytán bűnvádi eljárás 
alá nem vont Szénásy Ferencet és 
Hajisi Györgyöt közreműködőkként 
felajánlotta; velük, továbbá Rába 
Dezsővel

ellielyezett hamis 
osztályozását nieg-

Z’idravetzuél megjelent s esküt tett arra, hogy a rábízott teen
dőket buzgó lelkiismeretességgel végzi el s a titkot el nem árulja 
továbbá azáltal, hogy a Zadravetz lakásán 
pénzt több napon át össíeszáml, álfa s azok

kezdte;
dr. Héder János

Windischgrütz felhívására ifjabb 
Andor Endrét közreműködőként 
ajánlotta, őt Windisehgr&tz laká
sára felvitte ás neki bemutatta;

Winkler István
a hamis bankjegyek forgalombaho- 
zatalára maga ie vállalkozván Man- 
kovich Györggyel együtt társként

Olchváry Ödönt és Mar-megszerezte 
sovszky Györgyöt, majd Zadravetz 
kezébe az esküt letette; továbbá 
Mankovlch Györggyel a Nemzeti 
Szövetség helyiségében négy alka
lommal megjelent s., ott ők, vala
mint Marsovszky György, Ólohváry 
Ödön és Jankovich Arisztid a hami
sítványokat osztályozták, kiválo
gatták és bőröndbe csomagolták;

Zadravetz István a bűntettet szándékosan megkönnyítette és 
előmozdította azáltal, hogy dr. Ferdinandy Lászlótól, Winkler 
Istvántól, Ifjabb Andor Endrétől, dr. Schwetz Tibortól, Olch
váry Ödöntől, Olchváry Jenőtől, Marsovszky Györgytől és Mán- 
kovich Györgytől,' annak célját ismerve esküt vett arra, hogy 
híven és lelkiismeretesen fogják teljesíteni kötelességeiket s ma
gát az ügyet s az ebben eljárókat elárulni nem fogják, továbbá 
azáltal, mert megengedte, hogy a hamisítványokat a Térképé
szeti Intézetből egyenesen az ő lakására vigyék s eltűrte, hogy 
azok néhány napon át az ő lakásán legyenek, ott megszáiulál- 
tassanak és osztályoztassanak, c munkálatokban maga is részt 
vett, végül azáltal, hogy a Windischgrütz lakásán a hamisítvá
nyok értékesítése céljából megtartott egyik tanácskozáson részt 

vett;
nak, osztályoz!assanak és külföldre 
szállítás végett becsomagoltasstu 
nak.

A vádirat továbbá
hatrendboll közokirathamhitás bün
tette miatt dr. Nrtdoay Imrét mint 

felbujtói bűnrészest.

Szörlscy József 
előmozdította és megkönnyítette 
bűntettet azáltal, hogy 

a

megengedte a hnniisitvány ok
unk Zadravetz lakásáról a Nem
zet Szövetség helyiségeibe való 

szállítását,
uimuk egyik szobáját u hamisítvá
nyok őrzésére átengedte s megen
gedte azt is, hogy a hamisítványok 
ebben a szobában kiválogattassa-

Kurtz Sándor, ifjabb Andor Endre, dr. 
Schwetz Tibor, Winkler István, Szörtsey 
József, Olchváry Jenő és Kovács Gás
pár ellen elrendelt előzetes letartóztatást 
az ügy érdemében a főtdrgyaláson ho
zandó határozatig tartsák fenn s értesíti 
a törvényszéket, hogy a hamburgi 
Amtsgericht az ott letartóztatott Olch. 
vdry Ödön kiadatását felajánlván, a ne
vezett kikérés© Iránt az eljárást folya
matba tette s kiadatása után pótvádira
tot ad be. Jankovich Arisztid, Manko- 

i vioh György éa Marsov&zky György ki- 
vvíndioM T 4 A, 4 «őní«'-'uak kérdésében az ellenük az ille-

tz Ltt?08! bntrendbch. I tekes holland bíróság előtt lefolytatott 
Dezsőt háromrendbeli, Andor Endrét, eljárás ismeret© után fog a főügyész úl- 
vv inkler Istvánt ó© dr. Schwetz tlbort lúst foglalni, 
egy-egy rendbeli kiizoklrathamlsltós 
büntette miatt mint bünsegédi bita’,A- 
szeseket vádolja a következőkért:

gosnak vélt Intézkedésit bírál a 
tárgyává tenni s a rendelet teljesí

tését megtagadni, 
elkészíttette 6 nevezet

útleve
leitek

Andor

I Georg Metz néven, Marsovszky György
nek Georg Moltuaz, Ólohváry Ödönnek 
Olesak Dimitre néven, mindig az illető 
fényképének és személyi adatainak fel
használásával hat darab hamis útleve
let készített, azokat Románia különböző 
vároalban kelte tetteknek tüntette fel, s 
a keltezés helyére nézve illetékes ro
mán rendőrhatóság hamisított bélyegző
iével és hamisított romdn vízumokkal 
látta el, ami által azokra a hatóságokra, 
amelyek ilyen tartalmú valódi 
lek kiállít ásóra jogosítottak 
volna, jogsérelem háramlóit;

Windischgrötz, Rába, ifjabb 
Endre, dr. Schwetz és Winkler ennek a 
cselekménynek ‘elkövetését szándékosan 
előmozdították ég könnyítették azáltal, 
hogy

Windischgrfttz Nádosyt a román 
eredetieknek feltüntetendő hat Ilyen 
hamis útlevél megszerzésére felkérte;

Bába három egyénről a hamis útlevelek 
kiállításához szükséges fényképeket és 
személyi adatokat összegyűjtötte s azo
kat a hamisítványok megszerzése céljá
ból Nádosynak átadta; ifjabb Andor 
Endre, Winkler és dr. Schwetz fény
képeiket és személyi adataikat Rábának 
átadták, sőt ifjabb Andor Endre és dr. 
Schwetz az útleveleket ismerve, azok 
hamis voltát Milánóba történt utazásuk 
ulkulmával fel is használták.

A vádirat továbbá Nádosyt három- 
rendbeli közoklratliamlsltás büntette 
miatt mint tettest, Windfechgrlitz-t 
kétrendbeli, Rába Dezsőt egy rendbeli 
közokirathamisltás büntette miatt 
mint bünsegédi bűnrészese’-''4 

dolja,
üzért, mert Nádosy, mint a magyar ki
rályi államrendörség országos főkapi
tánya, tehát mint közhivatalnok, 

hivatali hatáskörében három hamis 
útlevelet, tehát hamis közot-;r<’,t'it 

állíttatott M
azáltal, hogy dr. Hetényi liumt, a fő
kapitányság utlevélosztályának vezető
jét megtévesztette, elrendelte, hogy ő 
1925 május 31-én Rába Dezső részére 
Radó Dénes néven, 1925 junius 3-án Jan
kovich Arieztid részére Járat Antal né
ven, 6 1925 december 5-én ugyancsak 
Jankovich ítészére Járai Andor néven 
hamis útleveleket állíttasson ki, mire 
Hetényi, kinek nem volt tudomása ar
ról, hogy ezek az idegen névre kiálli- 
tott útlevelek mely célra fognak használtatni., s

akinek nem állott jogában Nádosy- 
nak, mint felettes hatóságának, jo-

Baross Gábor 1925 december 21-én ______ -________________ ____
rendelkezése ellenére, Nádosy felhívása folytán, Mankovlch Béla részére 
490 millió korona kölcsönt engedélyezett és utaltatott ki, azért, hogy 
ennek az összegnek felhasználásával kiváltható és megsemmisíthető le
gyen az a 150 darab ezerfrankos baml&itvány, amelyet Mankovlch Béla 

Mankovlch György « Tűzhely Banknál letétbe helyeztek; Baross tehát 
.................... nyújtott arra, hogy a büntető eljárd*

t&ét 
az útleveleket 
teknek átadta;

Windischgrütz
31-én és junius ntu^a[l nat út
levél hamis tartalommal való megszer
zésére felszólította: Rába pedig Nádosy- 
nak Hetényihez irt ajánló-lovaiét az 
utóbbinak átadta, az útlevél kiállításá
nál nevét Radó Dénosnek mondotta be 
s a hamis útlevéllel 1925 nyarán Jau- 
kovich-ai ogyütt a hamisítványok el- 
helyeMSi lehetőségeinek tanulmányozá
sára Párizsba utazott
i A ^fílra! tovdbl3á Nádosyt közokirat, 
luimlsltás büntette miatt vádolja azért, 
liogy a hamieüvdnyok leülfölure szálU- 
tásdnak megkönnyítése, biztosítása és a 
felfedezés veszélyének elkerülése céljd- 
bői Jankovich részére a külügyminisz- 

^^^űjetekes alkalmazottainak meg
tévesztésével futdrigazolvdnyt szerzett 
amolyiiek alapján Jankovich a hamisít? 
yanyokat tartalmazó csomagokat dip
lomatái pecséttel láttatta el. állovaiéba 
pod‘g a külügymitttaztórium hivatalos 

éüdtott azt a bizonylatot ve. zcttetto be, hogy

.diplomáciai futár minőségben, hi
vatalos ügyiratokkal ellitdlttatotl'.

Nádosy tehát szándé/tosau kösremlkS. 
dott abban, hoyy Jankovich útlevelébe 
azt a valótlan tényt vezessék be, hoay ó 
diplomáciai futárminőségben # hivata
los ügyiratokkal Vhdlttatott el a külügu- 
minisztérium által.

A vádirat Olchváry Jenőt és Rába 
Dezsőt közokiratbomlsitós bűntett© cí
mén vádolja, mert 1925 december 15-őn 
a tőkapitányság útlevél-osztályán az ut- 
levéllapot kitöltő rendőrtisztviselő meg
tévesztésével Olchváry Jenő magát Oláh 
Jánosnak adta ki. Bába Dezső pedig an 
utlevéllap egyes rovatait valótlan tar
talommal kiállította.

A vádirat továbbá Olchváry Jenőt 
két rendbeli, Baross Gábort egy rend
beli bűnpártolás vétségével vádolja. Olch
váry a hamis utlovéllel Bécsbo utazva, 
ott 3925 december 17-én Andor Énre ré
szér© Milánóba a Capello-szállóha An
dié Andcrs névre, továbbá Mankovich 
György részére Amsterdamba a Viktó- 
ria-száyóba Georg Metz névre távirato
kat küldött, hogy az összes ügyleteket 
sztornírozzák s azonnal térjenek haza a 
ezáltal nevezetteknek segítségével nyúj
tott arra, hogy a hatóság üldözése elől 
meneküljenek;

Végül a vádirat az előzetes letarlóztar' 
tásban levő

Nádosyt 192 a május
3-dn kiállított két ut-

a postatakarékpénztár! szabályok tiltó

ezzel a cselekményével segítséget 
sikere meghiusittassék.

Kovács Gáspár komornyikot és a 
szabadiában levő dr. Mankovlch 
Bélát hamispénz csalárd használatá

nak bűntettével vádolja.
Végül a főügyész indítványozza, hogy

darral én Kovács Gáspárnéval szemben 
a nyomozást külön határozattal meg
szüntette.

A királyi ügyészség a vádirathoz 
rendkívül terjedelmes indokolást csatolt 
Ebben részletesen föltárja a nyomozása Wlndtacbgractz Lajos herceg, Gerő , Ebben részletesen föltárja _ _w___

László, Virágh János, Parragh Ferenc, adatainak fölhasználásával az egész 
Haúla József, Ágoston Árpád, Kiss La- tényálást, a vádlottak szerepét, Nádosy, 
jós Kornél, Velősy Béla, Scharf Nándor, Zadravetz, Windischgraetz vallomását éá 
Kampói Ferenc, Spanring László, dr. a vallomások tagadó részeivel szemben 
Nádosy Imre, Rába Dezső, Hajts Lajos, fölmerült terhelő bizonyítékokat ismer- ír..-*- CA..U— tefcL

: Windisohgraieta 1923-ban több barátja, 
val, akiknek személyét azonban megne- 

| vezni nem hajlandó, elhatározta, hogy 
■ francia ezerfrankos papírpénzt fognak 
nagy mennyiségben utánoztatok Win- 

! dischgraotz tervébe elsősorban dr. Ná
dosy Imrét, az államrendörség országos 

' főkapitányát avatta be, aki minden lé
nyegesebb eseményről tudott. Harmadik 
közreműködőként a herceg Gerő László 

i térképészeti intézeti tanácsnokot nyerte 
I meg, aki előtt szintén az akció önzetlen 
nemes és hazafias célját hangoztatta, s 

'különösen kiemelte azt, hogy a francia 
frankok tervezett hamisítását Nádosy is 
tudja, akarja és támogatja, g így a 

A főiicryész Síita Jdnoxsaf. Polnay Pé. maga személyével és magas áUmhiva 
ferref, Hallsz Sándorral, Pipigh Antal- tall állásával aB egész aV"’-'”-1- 
lal, ár. Pazurik Józseffel. Kovács Tiva- egy hátvédjéül szolgál.

indokolás
| kát Wiudischgrütz és Kába a her* 
oeg gépkocsijáD aaÁllították el A 
l<Mt maga Zadravetz vette át. A 
h&misítváuyok uéháuy napig Zad
ravetz lakásán voltak, minthogy

I A tudósítás folytatása a 4. oldalúi

térrel, Hal tsz Sándorral, Pipigh Antal-

Nádosy íuért. hogy WlndlschsUtznck, a»z az általa tervbevett Ismer t- 
Ismeretlen célok érdekében közreműködni hivatottaknak jogtalan va 
Byoul hasznot szerezzen, egy ismeretlen nevű bizalmaiét rábeszéléssel é-. 
uénz adásával szándékosan rábírta arra, hogy hat darab haiuta utleve 
let készítsen.

Erre a* ismeretlen egyen Andor Endre | Winkler Istvánnak Valacsek Iván _ ________
fel-jye°. dr. Srtwrt,. Tibornak Sul.rfn! A hamisítványok égy ládába'á"Íad- hMMálátó.ul Antin. Ander. néven. | Mutat néven. Mankovlch Györgynek I ravetz lakására kerültek, ahova azo-

Az indokolás szerint a Térképé
szet! Intézetben 19°5 szeptember ele
jén mintegy huszonnégy -huswmöt- 

ní-j e>«r darab hamisítvány készült eL 
,ín A n a m í cí n nn-r. lÁJZk.. 17.. jI
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Bethlen halogatja a válság megoldását 
a kormánypárt egységárak megerősítéséig

Jt kormánypárt vezetősége reverzálist irat alá a frondörködő képviselőkkel
Szombaton délután a parlament

ben még olyan hírek jártak, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
audencián jelent meg a kormányzó
nál és benyújtotta az egész kabinet 
lemondását. Ezek a hírek valótla
noknak, helyesebben koraiaknak 
bizonyultak. Ezidőszernt akut kor
mányválság nincs ugyan, mert a 
kormány igyekszik a politikai fele
lősség konzekvenciáinak levonását 
minél későbbi időpontra kitolni, — 
kétségtelen azonban, hogy a kon
zekvenciák levonása sokáig már 
nem halasztható.

A válság megoldásának elha
lasztását jelenti Bethlen István 

gróf lillafüredi utazása is.
A miniszterelnök ugyanis szomba
ton három napos vadászatra eluta
zott a fővárosból, ahonnan csak ked
den este, vágj' szerdán reggel érke- 
zk vissza. Ez a háromnapos vadá
szat nem téveszt meg senkit a poli
tikai helyzet megítélésében. Ellen
zéki körökben a miniszterelnök el
utazását cs vadászatmulatozását 
úgy Ítélik meg. mint pozíciójának 
tarthatatlanságát leplező gyönge 
kísérletet.

RUPERT REZSŐ
a következőket mondotta ebben az,

Bethlen kompromisszumot tervez 
az ellenzékkel a frankbizottság 
jelentésének megszövegezésénél

Az ellenzék felfogásával szemben 
a kormánypárton bizakodóbb han
gulat kerekedett felül. Szükséges
nek tartottuk, hogy a helyzetről 
megkérdezzük

Erodi-Harrach Tihamér 
képviselőt, a frankügy parlamenti 
bizottságinak jegyzőjét, aki a kö
vetkező érdekes kijelentéseket tette 
a Hétfői 'Napló munkatársa előtt:

— Az ország poziciójának gyengítését 
jelentené ha a Zíeiftlen-kormáuy most el
hagyná a helyét.

A politikai felelősség kérdésének 
felvotésc akkor lesz aktuális, amidőn 
A frankbizottsúg befejezi működését.

Ha előbb kerülne sor a kormány, vagy 
egyes miniszterek lemondására, akkor 
ez olyan sziliben tüntetné föl az illető
ket, mintha valamilyen részük volna eb
ben a botrányban. Nézetem szerint mégijcii a uuiruny uuii. nc-juiuz/t „cry ,, ,7 7 , • . , „ .
8—10 napi tárgyalásra lesz szükség. Ezek- cl. e tizekkel, aminek fejeben elejtene 
nek a tanácskozásoknak a lefolytatása azokat a minisztereket, akiknek tá- 
után l'VOáidsdí a baloldal követeli.

Titkos kormánypárti értekezletek 
a Ráday uccában 
erélyes akciót, indítanak a kor
mánypárti egység megvédésére.

a Pannóniában és
Illetékes körökben erősen cáfol

ják, hogy a kormánypártban külön
böző frakciók alakultak volna a 
helyzet megítélése és a követendő 
taktika kérdésében. Minden cáfolat
tal szemben áll az a tény, hogy

a liberális csoport bizalmas va
csorákat rendez a Pannóniában 

az örffy—Sehandl-csoport pedig, 
amely a liberális szárny befolyását 
próbálja kontrakarirozni,

F. Szabó Géza Ráday-uccai la
kásában tart titkos értekezlete

ket.

Ezen két csoporton kívül még két 
frakció csatázik a kormánypártban: 
a fajvédők Ó9 a kisgazdák frakciója. 
Íí kormánypárt vezetősége — úgy 
átesik — nem elégszik meg a cáfo- 

lás<a.L legutóbb vgy In-1
túráztuk, hogy

kívül 
Beth-

ügyben a Hétfői Napló munkatár
sának:

— Külső és belső izgalmakon 
lelkiismereti okok is kényszerítik 
lent arra, hogy pihenésit keressen.

Ez a vadászkirándulás azonban 
csak ügyetlen takarása az izgal

maknak.
Az egész világ figyelme ránk irányúi. 

Lokalizálni kell az izgalmakat és veszé
lyekéi. Ez pedig csak úgy történhetik 
meg, lia Bethlen egész kormányával 
visszavonul és a AUitalom érdektelen, n.i 
kormány kezébe kerül. Ha Bethlen ezt 
megtenni vonakodik, nagy és tartós par
lamenti ég társadalmi harc indul meg 
ellene, amitől a miniszterelnök ur meg
kímélhetné az országot. Hiába odázza el 
a kormány a konzekvenciák levonását, 
ez sokáig már nőm késhet.

A parlamenti bizottság legkésőbb 
tiz napon belül befejezi munkáját

és akkor az egész anyag a 
elé kerül. Do meg kell 
bőgj'

a frankügy parlamenti
nak eddigi anyaga is elegendő arra, 
hogy a kormány politikai felelős

sége mcgállapittassék.
Még bálra van ugyan néhány súlyos 
kérdés és néhány súlyos bizonyíték be
szerzése, do már

nem kétséges, hogy a Bethlen*] 
mányra súlyos verdikt vár.

nemzetgyűlés 
állapitamom,

bizottsága'

-kor-

>a parlamenti bizottság megteszi _ 
leütését, amely teljes egészében a 

nemzetgyűlés elé kerül.
— A jelentés letár gyalusakor módjában 

áll majd a parlamentnek felvetni a bi
zalmi kérdést.

Bizakodó a hangulat a kormány
pártban azok miatt a hírek miatt is, 
amelyek szerint Bethlen István 
gróf 'miniszterelnöknek még a par
lamenti bizottság jelentésének beter
jesztése előtt is módjában lesz a po
litikai felelősség kérdésének fölve
tése tekintetében

kompromisszumot kötni az el
lenzékkel.

Az elterjedt hírek szorint Bethlen 
István gróf miniszterelnök a frank
bizottság jelentésének megszövege
zésénél kompromisszumot tervez az

Ez az akció már megindult és pe
dig úgy, hogy a párt vezetőség re- 
verzálisok aláírására kötelezi azokat 
a képviselőket, akik a hírek szerint 
frondorösködnek. A pártegység 
megóvását célzó akcióról

SZABÓ SÁNDOR Dr.
kormánypárti képviselő a követke
zőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Sóba olyan nagy szükség nem volt 
a pártegység megóvására, mint éppen 
most 

Ha 
len

a kormányválság clkerülhetet- 
volna ~ ez az cgységesnárt 

halálát Idézné elő. 

zőleg minden kormánypárti képviselőnek 
arra kell törekednie, hogy

a frankügy teljes tisztázásáig és 
végleges likvidálásáig a kormány 
helyén maradhasson és a párt egy

sége megőriztessék.

Hatósági tanuk,
Olyan bolyon, ahol nem párlszempont- 

ból, hanem teljes tárgyilagossággal itélilc 
meg a helyzetet, a következőket mondot
ták u Hétfői Napló munkatársának:

-- Bethlen István gróf miniszterelnö
köt kétféléi fenyegeti veszedelem. Az 
egyik a franciák követelése, a másik a 
parlamenti bizottság működésének vár
ható eredménye.

Tévedés volna
hogy a

ugyanis azt hinni, 
franciákkal rendben van 

a dolog.
francia követ továbbítottaClinchant

Bethlen miniszterelnök közléseit kormá
nyának Párizsba, válasz azonban nem 
érkezett. Az ellentét pedig a francia 
követelés és a magyar álláspont között 
majdnem áthidalhatatlan.

A franciák
rendőrség munkájában 
sonok, vagyis ők maguk 

hassanak,
ezzel szemben a kormány

azt követelik, hogy a 
résztvelies- 
is nyomoz-

csak aunyit

szokolhamisitás tisztázását követeli 
az ellenzék a parlamenti bizottságban

A nemzetgyűlés pénteki ülésén 
Farkas István szociáldemokrata 
képviselő szóvátette a szokolhami
sitás ügyét és megállapította, hogy

a szokolhamisitás és a frankha
misítás között összefüggés van

Bethlen István gróf miniszterelnök 
felszólalásában kijelentette, hogy a 
két ügyet nem lehet egymással ösz- 
szekapcsolni.

Az ellenzéket nem elégítette ki a 
miniszterelnök egyszerű kijelentése 
és most, — mint ellenzéki körökből

WolfféK üzletté akarjál! átalakítani 
a főváros építési akcióját 

InséglaKásoK 15—30 minió Koronáért az épülő 
városi házakban

Budapest lakásnyomorusága még ma 
is a kvízig tetőfokán áll, s a 
jelek szerint alig remélhető, hogy a 
jelenlegi súlyos állapotokban rövidesen 
változás állana be. Ezidőszerint 7 kis
laka sós bérház építkezését végzi a 
város, s úgy tervezték, hogy ez 
őszén 1G00 —1200 lukást bocsátanak 
ínségesek rendelkezésére.

Most azonban a polgárságnak
ez a szerény reménye

van,

fő
óv 
az

is veszélyben

mert a törvényhatósági 
Wolff-nártl tagja olyan 
ki agyúban, amelynek 

i esetén
ogyetlen 
nélkül^

bizottság egyik 
ötletet termelt 

megvalósulása

szegény, nyomorgó lakás
polgár sem juthatna ott

honhoz

lukúsópitő akció uljáu. Nagy a fővárosi
István Wolff-púrtl városatya, civil fog
lalkozására nézvo építész, az az ötletes 
ember, aki saját maga úitul feltalált 
módszer szerint akar segíteni a lakás
ínségen, s szabadalmazott ötletét meg- 
va’ósitás végett a szerdal közgyűlés elé 
is terjeszti. Nagy István építész és. ■••• « 
városatya indítványt jegyzett be u, hogy 
február 4-iki, szerdai közgyűlésre, a most épülő lakásokat, azok urából a 
amelyben javasolni fogju a fővárosuuk, tőváros újra hozzáfoghat hasonló örök- 
hogy a jelenleg építkezés alatt álló bét lakásos bérházak építéséhez, amit mind- 
bérház lukasait a főváros ne adja bérbe addig folytathatna, amíg minden lakás- 
a lakástalan polgáruknak, hanem ■’gény kielégítést nyer.

A. közgyűlésen minden bizonnyal nagy 
a’-’ ’ -e út a bérházakut társas- viharok fognak támadni N..... Mván

házakká ' öröklakás indítványa körül.

A parlamenti bizottság kötelessége fel
tárul az egész ügyet és a konzekvenciá
kat illetően javaslatot terjeszteni a Ház 
elé. Amíg ez. meg nem történik, időelőtti 
mindenféle kombináció. Azok, akik ma 
a politikai felelősség kérdését emlegetik, 
e kérdés felvetését csak a frankbizott
ság működésének befejezése után tart
ják aktuálisnak. Azok a hírek, mintha a 
kormány a Ház elnapolását tervezné, 
nem felelnek meg a valóságnak.

a kormány pozícióját gyöngítené, 
ha elnapolná a Ház ülésezését.

Az elnapolás sommiféle cél, sem közeli, 
sem távoli nem indokolja.

vagy nyomozók?
hajlandó megengedni, hogy a francia 
detektívek és megbízottak mint hatósági 
tanuk lehessenek jelen, illetve, „kolla
borálhassanak". Az a kérdés tehát, si
kerül-e a kormánynak álláspontját a 
franciákkal elfogadtatni?

A parlamenti bizottság jelentése a má
sik veszedelem. A jelentés fölött beható 
vita fog megindulni a parlamentben s a 
miniszterelnök fel fogja vetni a bizalmi 
kérdést. Valószínű, hogy a parlament 
összetételét ismerve sikerül többséget 
szereznie, nimbusza a;onban előrelátha
tóan megtépázva fog kikerülni. Párton- 
kivüli politikai körökben ugyanis rend
kívül elhibázott lépésnek tekintik Belli- 
lennek azt a kijelentését, amelyben kor. 
mányúnak minden tagjával szolidaritást 
vállalt. A parlument háromnegyed része 
Bethlen megmentésére sietett, a védelme
zők és hívek serege azonban erősen meg
csappant, amidőn „a menthető Bethlen 
összekapcsolta magát menthetetlen mi. 
niszter&ivel".

értesülünk — a frankügyben kikül
dött parlamenti bizottság egyik leg
közelebbi ülésén az ellenzéki tagok 
indítványozni fogják, hogy

a bizottság tűzze napirendre a 
a szokolhamisitás tisztázását.

Az ellenzéki képviselők szerint 
ugyanis kétségtelen bizonyítékok 
merültek fel arra vonatkozóan, hogy 
a frankhamisítás ügyétől a szokol
hamisitás elválaszthatatlan, éppen’ 
az értelmi szerzők személye miatt

és az egyes lakásokat megfelelő ön
költségi áron,

öröklakásként adja el

a szükséges tőkével rendolkező leflek- 
túnsoknak.

Ennek az indítványnak a Ilire óriási 
megbotránkozást keltett a demokratikus 
blokk, úgyszintén a középen álló pártok 
tagjai között. Csodálkozunk azon, mi
ként támadhatott valakinek ilyen ötlcto 
s hogyan van bátorsága az illetőnek a 
közgyűlés nyilvánossága előtt konkrét 
indítvány formájúban 
hogy a * _ _ _ * '
a főváros lakáskereskedőnek 
fel. Kiszámították, hogy egy 
lakás az épülő bérházakbau

azt követelni, 
legnagyobb lakásínség idején 

csapjon 
1—2 szobás

15—30 millió koronába 
a fővárosnak, hogyan lehet 
kívánni, 
egy hajléktalan 
milliót fizessen egy lukasért. A Woifí- 
párton helyeslik Nagy István „kitűnő" 
ötletét, s azt hangoztatják, hogy a fő
városnak nincs pénze lakásépítésre s a 
folyamatban levő építkezésekre nincs 
még meg a fedezet. Azzal érvelnek, 

r ha sikerül öröklakásként eladni 
azok árából a

Ez az idő nem alkalmas arra, hogy 
, egyéui érzékeny kedések és személyes 
I ambíciók kielégülést nyerjenek, ellenkc-

kerül
tollút azt 

de csak elképzelni is, hogy 
munkáscsalád ló—30
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(Tudósítás eloje a második oldalon.) 
azonban neki Rómába kellett utaz
nia, Rába a hamisítványokat a her
ceg lakására, majd innen a Nemzeti 
Szövetség Gerlóczy-uccui helylsc- 
gébe vitte és átadta Szörtscy Jó
zsefnek.

A hamisítványok forgalombahoza- 
tnlára vállalkozók mielőtt bármit 
tettek volna, Zadravctz kezébe es
küt tettek. A hamisítványok meg
számlálása és minőség szerinti osz
tályozása először Zadravctz laká
sán több napon át személyes közre
működésével történt. Amikor a ha
misítványok a püspök lakásáról a 
Nemzeti Szövetség helyiségébe ke
rültek, a hamisítványok további 
összeszámlálása, osztályozása és 
csomagolása itt folytatódott és feje
ződött be, Jankoviob, Olchváry 
Ödön, Scharf. Winkler, Mankovich 
György és Marsovszky részvételé- 
\ el, sőt egy alkalommal Zadravctz 
is részt veit ebben, mint Bába ál
lítja, aki e munkálatoknál többször 
jelen volt. Ugyancsak Rába állítja, 
hogy a munkát egyszer Szörtscy 
József is megnézte.

Badt*avecx mindent tudott
A vádirat indítvány! rászánok Zodrn- 

vcczro vonatkozó része szerint Win- 
dUvhgrata különös súlyt jelentőséget 
tulajdonított annak, hogy mindazok, 
akik az ügyben valamely szerepre vál
lalkoznak. esküt tegyenek Zadravecz 
kezeihez. Sőt adat van arra is, hogy 
'/.adravccz magáról a ha mi hitványok 
készítéséről is tudomással bírt.

Zadravecz beismeréséből megállapít
ható az, hogy 1925 október első napjai
ban a herceg és Bába Dezső, előzetes be
jelentés után, egy utazó-ládában hozzá, 
ozerfrankosokat szállítottak. Azt állítja 
azonban, hogy azokat valódiaknak tar
totta. do beismeri azt, is. hogy’ a herceg 
ekkor, mivel ö követelte, hogy a pénzt 
megszámlálva adják át neki, már kö
zölte vele, hogy fizok hamisak.

Zadravctz védekezése abban áll, hogy 
ő n pénzhamisításról s annak tervezett 
forgatonibahozatáléról csak négy-öt em
bernek, általa nem ismert cél érdeké
ben történt uiegcsketése után szerzet 
tudomást; hogy akkor azonnal tiltako
zott az ellen, hogy a hamisítványokat 
a/, ő lukasán tartsák.

Tekintettel azonban arra, hogy Ham
véi Ferencnek és líúba Dezsőnek elő-

M minisztepelnök levele
K vádirat Indokolásának legérdekesebb I nőiével foglalkozó szakasz. Erről ezeket 
ibzo az gyuovozett l’orényi levél törté- mondja a kit. ügyészség vádirata:

■ Mielőtt a hamisítványoknak kiilf öld részül Utasa megtörtént volna, Ba
ross Gábor, aki saját beismerése szerint Nádosy közléséből és vele, vala
mint a herceggel többizben folytatóit megbeszélésből és tárgyalásból tudo
mást szerzett arról, hogy a már elhésütett hamisítványok forgalombaho. 
tuif altira, készülnek, miután nem sikerült sem a herceget, sem Nádosyt le
beszélni, hogy akciójukat hagyjál: abba és a hamisítványokat semmisít- 
seb meg, holott erre őket nemcsuk ö, hanem lilischer János «'s Horváth 
Lúrdud is rábeszélni igyekeztek. Horváth Lóründ, illetve Koznia Miklós 

utján
gróf Bethlen István miniszterelnöknek tudomására hozta, hogy a Nemzeti. 
Szövetség helyiségében hamis francia ezerfrankosok vannak és azokat fel 
is akarják használni. Ez körülbelül kél nappal a miniszterelnöknek 
Genfbe -való utazása elölt, tehát 1925 november utolsó napjaiban történt.
— .4 miniszterelnök a. hir vétele után levelet irt báró Perényl Zsigmond
iak, a Nemzeti Szövetség elnökének, amelyben felkérte, hogy ennek a 
dolognak nézzen utána és nyugtassa <il mag, mert a kormány minden

ilyen manipulációt a legszigorúbban üldözni fog.
— Percnyi a minis:terchiök levelének tartalmát közölte Szörtscy József
fel, aki noha tudomással kire arról, hogy a Nemzeti Szövetség helyiségé

ben. folyamatban van a bankjegyek osztályozása és csomagolása, Perényl- 
nc! " :t jelentett'-, hogy a Szörelséghrlyiségében nincsenek és nem is vol

tak hamisítványok és az egész dologról semmit sem tud.
S.örlscy e kijelentését Perényl levélben közölte a miniszterelnökkel
— .1 miniszterelnök Perényl e megnyugtató válasza ellenére, amelyet 
közvetlenül Genfbc utazása elölt veit kézhez, hogy teljes bizonyosságot 
és megnyugvást szerezzen, báró Prönay György miniszterelnökségi ál
lamtitkárnak utasítást adott arra, hogy keresse fel Nádosy Imrét mint 
az úllunircudörség országos főkapitányát, mondja el neki az előzménye
ket, hívja fel az ö nevében, hogy nézzen utána ennek a dolognak, s ha 
van alapja, feltétlenül akadályozza meg, nyomatosa eredményéről pétiig 
Gcnfből történt visszaérkezése után tegyen a miiszterclnöknck jelentest.
— Nádosy tudomásul vette a miniszterelnök rendeletét, azonban annak

eleget nem tett.
— Szörfsey. miután tudomására jutott, hogy a miniszterelnökhöz fel- 

jeleníts érkezett, közölte ezt ll'bidischgi actzzcl. Nádosy nal, továbbá Ba
rossal, akiről nem tudta, hogy ő a fii jelentő és másokkal is, mire elha
tározták, hogy a ham hitványukat a Szövetség helyiségéből cl fogják szál- 
Utáni. Bába és S Örl.-ey mintegy IO.oóO darabot H’indischgractz lakására 
s.állított, 'j—lo.ff'O darab Baross lakásának előszobájába és innen rövid 
idd mu'ca sünién a herceg lakására került, 6UI/0 darabot Szörtscy cpy 
kis kalonalddub'in a Szövetség költözködése miatt Gerlőctu uccui laká

sából Géza ucvai uj lakásába szállított el.

adásaiból, továbbá abból az okszerű kö
vetkeztetésből !s folyóan, hogy ha 
Zadravctz a hamisítványok készítéséről 
nem bírt volna tudomással, akkor 
Windiseligrütz és Bába azokat nőm vit
ték volna egyenesen az ő lakására, s ez 
másként, mint megelőző egyetértés 
alapján, nem történhetett, megállapít
ható, hogy Zadravetznck magáról a ha- 
nitsitvnáyolc készítéséről is tudomása 
volt.

Winkler és Olchváry Jenő vallomásai 
megcáfolják Zadravetznck azt az állitú- 
sát, hogy csupán egy alkalommal, és 
pedig Rómába történt ol utazása előtt 
vett ki esküt a forgalomba hozásra vál
lalkozóktól, amennyiben az említett két 
egyéntől határozottan Rómából történi 
visszaérkezése után, tehát akkor vette 
ki az esküt, amikor már saját előadása 
szerint tudomással bírt a hamisítvá
nyok létezéséről.

Baross Gábor első vallomásában azt 
mondotta, hogy Nádosynak, aki fel
indult lelkiállapotában kereste őt fel, 
előbb vonakodott négyszázmillió korona 
kölcsönt adni. Nádosy nem volt haj
landó elárulni, hogy a pénz milyen 
célra kell, csak annyit közölt, hogy u 
pénzt Mankovich Béla fogja fölvenni és 
három napon belül visszafizeti. Ezután 
ő a 400 milliót kiutalta.

Ezzel szemben Mankovich Béla a 400 
milliós kölcsön felvételének körülmé- 
nyolrőla zt adja elő, hogy ö Nádosy fel
hívására megjelent a postatakarókpónz- 
túrnál, ahol a 400 millió koronát részére 
kiutalták, de egyáltalán nem volt szó ar
ról, hogy a pénzt húrom nap alatt vissza 
kell fizetni, hanem olyan okiratot úlli- | 
tollak ki, amely szerint e kölcsönt 1926. ' 
február l-löl kezdődő havi 50 millió ko. 
ronág részletekben fogja törleszteni.
Baross Gtíbor előbb tagad, 

axufdin beismer
Baross Gábor hosszabb ideig tagadás

ban volt, az ügyészség előtt január 
ll-én tett vallomásában beismerte, hogy 
már 1925 augusztus végén Nádosy tói 
megtudta, hogy hamis francia ezerfran- 
kosok készültek. Ezidőtől kezdve kosz
éra lib időn át jelen volt több olyan ta
nácskozásokon, amelyen a forgalombaho- 
zatal ügyében többen, s így ö is. meg
beszéléseket folytattak, az egész akcióról 
tudott, a hamisítványokat látta, hogy ű 
volt az, aki Elischcr János, dr. Horváth 
Lóránd, illetve Kozma Miklós utján a 
bűncselekményről fel jelentést telt, és aki
nek lakására ezután a hamisítványok 
egy részét, rövid időre elszállítottak.

Windischgraetz herceg és Nádosy 
megtagadja a franciái! előtti vallomást

Vasárnap délben Sztrachc Gusz
táv dr. főügyész, a budapesti kirá
lyi ügyészség elnöke, lepecsételt bo
ritokban átküldte a főkapitány
ságra azt a rendelkezését, amellyel 
a frankhamisítás ügyében elrendeli 
a pótnyomozást. A főügyész részle
tesen felsorolja ebben az utasításá
ban azokat a pontokat, amelyekre 
nézve pótnyomozást rendel el és 
amelynek lefolytatásánál az előze
tes megállapodások alapján

jelen lesz a Banque de Francé 
két Budapesten tartózkodó fő
tisztviselője, Collard-Hastinguet 
és Graviere, valamint Doulcet 

francia rendőrtisztviselő.
Az előbbi kettő, mint a sértett kép
viselője, Doulcet pedig, mint kül
földi rendőrtiszt-viselő kapott enge
délyt arra, hogy a kihallgatásoknál 
jelen legyen.

A pótnyomozás csak néhány 
pontra terjedt ki és anna/c kereteit 
is megállapították előzőleg. A fran
ciák azt szeretnék a pótnyomozás 
során tisztázni, hogy

van-e még valahol hamis frank 
elrejtve és ha igen, hol, vala
mint hogy honnan szerezték be 
és mikor a frankhaniisíC gépet 
és a frankhamisításnál használt 

papírost.
Ezen felül a franciák még azt sze
retnék tudni, hogy a már leíartóz- 
tattottakon felül

Perényl báró
A politikai hullámok és a frank

hamisítás ügye még mindig felszí
nen tartják a Bethlen István gróf 
miniszterelnök áltat Perényl Zsig
mond báróhoz, a Magyar Nemzeti 
Szövetség elnökéhez intézett állító
lagos levélügyét. Percnyi Zsigmond 
báró, akii a levélre vonatkozólag 
eddig már többizben megkérdeztek, 
állandóan elhárította, magától a kí
váncsiskodókat, azzal, hogy csak a 
bíróság felhívására hajlandó ebben 
az ügyben nyilatkozatot tenni.

A közvéleményt azonban az állí
tólagos Betjilen-levél még mindig 
nagy mértékben foglalkoztatja, 
ezért felkerestük Perényl Zsigmond 
bárót és a levélre vonatkozólag új
ból kérdést intéztünk hozzá.

Kérdésünkre Percnyi Zsigmond 
báró, a Nemzeti Szövetség elnöke 
így felelt:

— A 8zóbanforgó levélről a levél 
írójának engedélye nélkül nem 

nyilatkoAiatüm.
Ezt a levélügyet én ugv kezelem, 
mint ahogy eljárok minden más 
hozzám intézett levéllel kapcsolat
ban. Ha egy levél írója és egy hoz
zám intézett levél tartalma felől tő
lem nyilatkozatot kívánnak, kész- 
séfjgvl megtcüzein azt, de csak ab
ban az esetben, ha előzetesen felha
talmazást kértem erre a levél írójá
tól és a felhatalmazást meg is kap
tam.

— Ha Bethlen István gróf mi
niszterelnök úrtól megkapom a 
felhatalmazást arra vonatkozó
lag. hogy közölhetem azt, hogy 
katam-e tőle levelet és hogy a 
levél mit tartalmaz, úgy kész
séggel rendelkezésére állok azok
nak, akik, tőlem ilyenirányú 

nyilatkozatot kivan nak.
De most nem vagyok ebben a hely
zetben.

- érthető, — mondotta Perényl 
Zsigmond báró - hogy a közvéle
mény kiváncsi erre a levélre, amely
nél uem a címzett, vagy a címzettek 
nevei a fontosak, hanem az, hogy a 
levél mit tartalmaz.

— Hiszen az Arheiter Zeitung 
szerint az állna ebben az állítólagos 

kik tudtak még a l'rankliamisí- 
fásról és főleg, hogy tudlak-e 

arról külföldiek.

A franciáknak ugyanis az a gyanú
juk, hogy a frankhamisításról nem
csak tudomással bírt, de

abban részt is vett egy német 
titkos szervezet, amelynek tag
jait Németországban ugyanúgy 
feleskették, mint ahogy idehaza 
feleskette Windiscgríitzéket Zad- 
ravetz István tábori püspök.

A pótnpomozás foganatosítása 
végett nem szállítják át a rendőr* 
ségre Windischgratz herceget és 
társait. A pótnyomozás lefolytatá
sával megbízott rendőrtisztviselő, 
ha szükségesnek látja valamelyik 
letartóztatott kihallgatását, a fran
ciákkal együtt kiszáll a fogházba és

a fogházban hallgatja ki Win- 
dsehgriitz Lajos herceget, Nádosy 

Imrét, Rába Dezsőt, vagy a le
tartóztatottak valamelyikét

A pótnyomozás munkája hétfőn 
kezdődik és értesülésünk szerint rö
vid idő alatt be is fejeződik, mert a 
letartóztatásban levő gyanúsítottak 
védőinek köréből olyan hírek hal
latszanak, hogy Windischgratzék 
elve a perrendtartásban biztosított 
jogukkal, meg fogják tagadni a val
lomás telelt.

nyilatkozata
decemberben Íródott levélben, hogy 

egy bűnügy halasztassék cl.
Eszerint tehát az, aki ezt a levelet 
irta, tudott volna

a bűnügyről, azaz bűnrészes.
Ez a különben megcáfott levél-ügy 
— fejezte be nyilatkozatát Perényl 
báró -- mindenesetre .úgy nyerhet 
teljes clintéződést,

7/tt nyilvánvalóvá válik, 
hogy egyáltalán létezik-e ez a levél 
és ha igen, hogy mit tartalmaz.

|Kék Madár
ezelőtt: PELE MELE
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RaKovszky belügyminiszter 
szanatóriumba vonul

•i®'gyelöre,< még nem mond le, mert megvárja a franKbizottság 
műHödéséneK eredményét: de nem jár be hivatalába

Pesthy Pál a budapesti Tábla elnöke lesz?
Politikai körökben azok a minisz

terek között akiknek a frankügy po
litikai vonatkozásait le kell vonulok 
elsősorban Bakovszky Iván belügy
miniszter és Pesthy Pál igazság
ügyminiszter nevét emlegetik. Kor
mánypárti vezető helyeken is elis
merik, hogy n politikai felelősség 
kérdésének fölvetése elkerülhetet
len. Ezidőszerlnt azonban úgy ala
kult a helyzet, hogy

Bethlen a parlamenti bizottság 
működésének befejezéséig korai
nak tekinti a válság megoldását.

Raltovszky Iván, belügyminiszter — 
hír szerint — az általános kormány
válságtól függetlenül magáru nézve 
önszántából is levonja a politikai 
felelősség konzekvenciáit. A belügy
miniszterhez közelálló helyről 
ugyanis úgy értesülünk, hogy lla- 
kovszky Iván belügyminiszter már 
nem várja meg a parlamenti bizott
ság működésének eredményét és az 
erről szóló jelentésnek a nemzet

Autós hajsza 
as ekabolt gyermek ytárs

Egy eíváií házaspár hasca gyermekükért

Filmregénybe illő történet szemtanúi 
voltuk tegnap este Aggteleki ucca 
környékének járókelői. Egy válófélben 
levő asszony gyoriuekéórt férjével ré
gebben folytatott lmrcát úgy akarta ra
dikálisai! elintézni, hogy karhatalmi se
gítséggel kísérelte meg elvonni az apá
tól a gyermeket, aki viszont, regénybe 
illő eszközökkel igyekezltaz apa magú
nak megtartani, úgy hogy végül is a 
rendőrség elé került az ügy.

A ínosteraecai kereskedelmi iskolában 
számtant tauit Ladák Súudor 44 éves 
tanár. Két évvel ezelőtt került a íuestcr- 
ueeai iskolába és ebben az időben meg
nősült, egy ismert pesti uricsuládból 
származó leányt vett feleségül. Zavar
talan húzaséletük-• azonban nem sokáig 
tartott.

.1 házdstársaJ: között nézeteltérés 
támadt és elhatározták, hogy elvál

nak.
Néhány hónappal ezelőtt az asszony 

elköltözött férjétől, egyéves kisgyerme
kük azonban Ladók Sándornál maradt. 
A válóper csakhamar a bíróság elő ke- i 
rült és

a bíróság úgy Ítélkezett, hogy La- |
•lók Sándor köteles a. kisgyermeket 

feleségének atadni.
Az .asszony többizhon kérte elvált fér

jét, hogy a gyermeket olvibesse, Ladák [ 
azonban különböző kifogásokkal húzta-, 
halasztotta a gyermek kiadásút. Hete-, 
ken út tartott az erőd mén y te! ea üze
netváltás Ladáit és elvált foleségc kö
zött mert

:z aga nem akarta kiadni rajongá
sig szeretett gyermeket.

tegnap azután az asszony ügyvédio 
megjelent a főkapitányságon és kérte, 
hogy a bírói' végzés alapján a 
rendőrség nyújtson neki segítse- 
get ahhoz, hogy gyermekét elhozza uz 
npától. A főkapitányságon méltányol
ták kérését és

’>ét detektívet rendeltek ki Ladókné 
•netté, azzal az utasítással, hogy tá
mogassák a gyermek visszaszerzé

sében.
Ladókné ezután ügyvédje és a karha

talomként kirendelt detektívek kíséreté
ben volt férjének Aggtelcky ucca 8. 
k-úuiu házban levő lakó:, iho c sietett. J 
lakást zárva talált dk és amikor cscngéló- 
siikro és ismételt kopogtatásukra1 nem 
kaptak választ a detektívek erélyes han
gon

gyűlés elé terjesztését, hanem

már a legközelebbi napokban 
szanatóriumba vonul.

Még nem mofid le. iigyan formálisan 
a belügymüiiszterségröl, mert Beth
len István gróf miniszterelnökkel 
folytatott megbeszélése alapján 
megvárj#, míg a miniszterelnök el
érkezettnek látja az időt a válság 
megoldására, de nem vesz többé ak
tív részt a belügyminisztérium ve
zetésében.

Arról, , hogy melyik szanatórium
ba vonul, a belügyminiszter még 
nem döntött.

Ruttkay Ödön dr., a belügymi
niszter hivatali titkára szomba
ton délelőtt telefonon érdeklő
dött a GizeUatelepi Fürdő és 
Szanatórium Rt. budapesti igaz

gatóságánál

aziránt, hogy Gizellalclepen mikor 
kezdődik a szezon, mert

a törvény nevében követelték, hogy 
nyissák ki az ajtót.

Még az ajtóval vesződtek Ladókné, az 
ügyvédje és a detektívek észrevették, 
hogy a lakásnak a lépcsőházra néző aj
taja kinyílik és

egy férfi rohan ki, aki be pólyáit 
kis gyermeket szorongat karjaiban.

Ladókné és kísérete a. menekülő férfi 
után vetették magukat. hogy vis-zusze- 
rezzék tőle a kisgyermeket, akivel szem- 
molláthatóan el akart menekülni. A férd 
akiben Ladóné a tanár fivérére ismert

a Rákóczi álon beugrott egy autó
taxiba és robogva elindult a körút 

felé.

Múr-már ugylútszott, hogy eltűnik ül
dözői elől, mikor a detektívek kiáltozá
sára figyelmes lőtt egy rendőr, az autó 
ólé ugrott és magasra tartott megállást 
jelzett a soffőrnek. A rendőr utasítására 
a gépkocsi megállóit. Ladóné és a kar. 
hatalom odaérkezett ki akarták ragadni 
Ladók fivérének kezéből a gyermeket. 
Amikor azonban Ladó Súndorné köze- 
lobb hajolt a gépkocsiban ülő sógorához, 
megdöbbenve látta, hogy a győrinek se
hol nincs és

Lactófc egy gyermclir uhukba liugyo.
Iáit kis vánkost szorongat karjai 

között.
A váratlan felfedezés óriási kouster- 

nációt költött. Megindult a uiagyurúzko- 
dús és kiderült, hogj’ mikor az asszony 
a karhatalommal a lakáshoz érkezőit, 
éppen ott tartózkodott Ladók fivére. A 
tanár látta, hogy felesége karhatalom
mal jön, tudta, hogy <i karhatalomnak, 
jóga van behatolni a lakásába ée akkor 
mindenosetro elvoazik tőlo

a gyermekét, akit azonban minden
áron megakart tartani magának.

Győrinek ruhákba hurkolt egy kispárnát 
és azt átadta fivérének, azzal, hogy a 
másik ajtón út menekülve felesége, és a 
detektívek figyelmét magára terelje, ül
dözésére siessenek és ő megszabaduljon 
a kellemetlen látogatóktól. Ladók flvúro 

I valóban ii— is tett és miközben az asz- 
’szony és a dotektivok üldözőbo vették

a tanár közben elrejtette gyermekét 
egy ürey szekrénybe.

Mire mindez kiderült és La-lóné a kar

Rakovszky Iván belügyminisz
ter hosszabb időre szanató

riumba óhajt vonului 
és Gizellatelepre szeretne menni. Az 
igazgatóságban közölték, hogy Gi- 
zellatelepen csak májusban vesznek 
föl üdülőket és így a belügyminisz
ternek más üdülőhelyet kell keres
nie.

Pesthy Pál igazsúgtigyminiszter 
távozásáról is komolyaknak látszó 
hírek keringenek. A beavatottak 
már Pesthy Pál új hivatali beosztá
sát is ismerni vélik, ügy tudják, 
hogy Pesthy Pál igazságügyminisz
ter, aki a szekszárdi törvényszék el
nöke volt, tárcájáról való lemon
dása után visszatér az aktív bírói 
pályára és
a budapesti királyi ítélőtábla 

elnöke lesz.
Az ítélőtábla elnöki széke ugyanis 
azóta, hogy Juhász Andort, a Kúria 
elnökévé nevez lék ki, betöltetlen.

hatalommal együtt visszasietett a Csen- 
gery uccába, Ladák Sándor újra otthon 
volt. A detektívek ekkor felszólították, 
hogy a bírói ítélet alapján adja ki a 
gyermeket édesanyjának.

Ladák azonban kijelentette, hogy a 
gyermek beteg és olyan állapotban 
van, hogy nem lehet az uccára vinni.
A detektívek most már nem tudták, 

mit tegyenek. Az égész társaság kocsiba 
ült, a főkapitányságra mont, ahol a köz
ponti ügyeletén előadták a történteket, 
majd Ladók elsietett és egy orvosi bizo
nyítvánnyal tért vissza, melyben

az orvos igazolta, hogy a kisgyer
mek súlyos beteg és nincsen szállít, 

ható állapotban.
Az asszony és ügyvédje iuég ekkor 

sem tágítotok maguk is orvost hívlak 
aki. újra megvizsgálta a gyermeket.

Ladókné orvosa egészen más vélemé
nyén volt mint a kollegája

A központi ügyelőien ezekután már nem 
tudtak dönteni a bonyolult ügyben, 
melynek kompllkálúsához nagyban hoz
zájárult a két különböző, egymással tel
jesen ellentétes orvosi bizonyítvány.

Végül is úgy döntöttek, hogy a gyer
meket ideiglenesen az apánál hagy.

tűk,
aki boldogságtól sugárzó arccal vette 
tudomásul, hogy nehéz harcok árán 
ugyan, do mégis sikerült legalább cgy- 
idöro magánál tartani rajongásig szere
tett gyermekét.

A különös ügy akta vasárnap a föka- 
ptúnyság sérülési osztályának vezetője 
elé kerültek, akinek intézkedésére Györffy 
Aladár rondőrtanáesos meginditolta a 
vizsgálatot az apu és az anya között a 
gyermekért folytatott küzdelem ügyének 
tisztázására.

VÖSHENY
ellen védjük gyarinekelnket és mos
unk meg kezüket, arcukat naponta 
többször lysoformos vízben. A lyso- 
forni hatásos védelmet nyújt, kelle
mes szaga. használata veszély(eíeu 

és n bort nőm támadja meg.
6vfuk gyermekeinket!

I

dísr.sarqyalr, eve- 
esxkötcf,, speri- 
*s versenyetek 1 

du- yál ziekbcnSifhicite, Bt'e'A'uayár 
gyári útbnn VII, Ka inczy ». 14. Tel. I35-2S.

Összehívják a BSZKR 
tiszfújífó Közgyűlései 
Kik lesznek ai Igazgatóiig 

új tagjai J

. December 31-én lejárt a BSzKR 
igazgatóságának mundútuma. s no
ha mar a községi választások után 
aktuális lett volna az igazgatóság 
ujja választása, a régi vezetőség 
meg most, a mandátum lejárta utáu 
sem tesz semmit a tisztújító közgyű
lés egybehivása iránt Demokrati
kus körökben természetesen a villa
mosvasút vezetőségének, jobban 
mondva a társaság elnökének, 67- 
pocs Jenőnek ez a magatartása erős 
felháborodást vált ki, mert nyilván
való, hogy amíg ennek a hatalmas 
közüzemnek az ügyeit, a letűnt éra 
emberei vezetik, nem lehet rendet 
teremteni a villamosvasút sokat ki
fogásolt gazdálkodásában.

A demokratikus blokk most min
den eszközt megragad, hogy

haladéktalanul összehívássá a 
BSzKR. tisztújító közgyűlését

s végrehajtsa az igazgatóság újjá
alakítását, amelynek a törvéuy sze
rint már régen be kellett volna kö
vetkeznie. Úgy tervezik, hogy első
sorban az alapszabályoknak azt a 
rendelkezését módosítják, mely sze
rint a BSzKR elnöke a mindenkori 
polgármester. Ezzel azt a célt kí
vánják szolgálni, hogy ne lehessen 
a polgármestereket százmilliós tan
tiéinek felvételével vádolni. Az igaz
gatóság újjáalakítása során az ilyen 
értelemben módosított alapszabá
lyok alapján Sipticv Jenő som lesz 
elnöke a BSzKR-nak, ami ránézve 
valami nagy szomorúságot már úgy 
sem .jelent, inéit hiszen rövidesen 
nemcsak a BSzKR elnöki székéből, 
de a főváros polgármesteri székéből 
is távoznia kell.

Hogy az alelnöki széket kivel töl
tik be, az igazgatóság újjáalakítása 
során, az még nincs eldöntve, do 
l'olkusházynak, — aki a városházá
ról is távozóban vau — e tekintetben 
nem lehetnek vermes reményei. A 
jelenlegi igazgatósági tagok közül, 
legfeljebb Buday Dezső, Platthy 
György és Kandó Kálmán ujjúvá- 
lasztása látszik valószínűnek, akiket 
a Wolff-párt fog delegálni. A de
mokratikus blokk hír szerint azon 
az állásponton van, hogy a törvény
hatósági bizottságon kívül álló

nagynevű szakértőket kiiíd meg
bízottakként az igazgatóságba.

Eddig Tolnay Kornél, a MÁV volt 
elnökének, Vdzsonyl Jenő, volt kor
mánybiztosnak és Gordon Róbert, 
a Délivasut vezérigazgatójának ne
vei kerültek kombinációba. A 
Ripka-párt és a szabadelvű párt ré
széről Ereky Károlyt vagy Becsey 
Antalt és Ugrón Gábort emlegetik 
az igazgatóság uj tagjaiul.

Az elnöki széket valószínűleg a 
vezérigazgatói állással egyesítik. 
Azt az igazgatósági helyet, amelyet 
jelenleg Till Antal foglal el, ürese
désben hagyják mindaddig, amíg a 
városháza közlekedési ügyosztálya 
tanácsnokot kap, aki azután hiva
talból lesz az. igazgatóság tagja.

A demokratikus blokk a jövő heti 
közlekedésügyi bizottságban

határozatiiag fogja követelni, 

a BSzKR közgyűlésének kitűzését.

Régóta bevált világmárka
íiuéniht

MATTOM 
lűlESSHÜBLER 

X^HSZTA TERMÉSZETES AIKAIIAS 

^^AVANYUVlZE  ̂x
Mindenütt kapható fórok! > Xiivni és Ts«< '<t. 
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HÍREK
A trafihos sorsjegy 

bízása
A Dohánykisáruaok Országos Szövet

sége vasárnap délután a régi képvi&elő- 
húzbau feltűnő gyórszúmu közönség 
előtt tartotta meg tárgy sors játékának 
első húzását. A sorsoláson a hatóságok 
részéről Csornán Kálmán pénzügyi, főta
nácsos és Kürtös Károly számtanácsos, 
a főváros kiküldötte vettek részt. Rész
letes eredmény a következő:

Motor kér éltpárt nyert a D 80764 számú 
sorsjegy.

jVői szörmebundát nyert az E 94036 
számú sorsjegy.

Aranyórát nyert a D >68634 számú 
sorsjegy.

Perzsaszönycgct nyertek a B 98111, 
K 70609, C 69226, C 30277, D 77386, B 91662, 
D 17856, E 46556, A 40594 és D 39892 szá
mú sorsjegyek.

Ezüst cigarettatárcát nyertek: E 30231. 
E 94961, D 93247, D 56985, C 92613, B15051, 
E 99889, D7230, B 20869, C7867. D 9024, 
A 6766. B2839, E 65683 és D 61566 számú 
sorsjegyek.

Kisebb disztár nyaltat nyertok: 12184,
403, 55086, 10256. 99058, 59651, 97114.
96386, 45714, 47300, 55197, 13624, 67271,
65038, 69500, 25056. 99634, 88998, 82474,
5717 számú sorsjegyek A, B, C, D, E so
rozata.

A nyoromónytárgyak a Szövetség 
Kecskeméti ucca 11. szám alatti irodá
jában vehetők ót, A sorsjáték legköze
lebbi húzása április 5-ón lesz.

— Véres csalód! dráma. Molnár 
Gábor 38 éves bórkocsissegéd Ko- 
tnocsi út 37. szám alatti lakásán kö
zös háztartásban élt Mira Júnosné- 
vnl. Molnár az asszonyt állandóan 
üldözte féltékenységével és ezért 
gyakran volt köztük civakodna. Va
sárnap délután Is ilyen családi per
patvar volt és a férfi a szóváltás 
hevében felkapott zegy kést és a 
asszony hátába szúrta. Miráné han
gos sikollyal véresen terült el a föl
dön. A sikoltozásra a szomszédok 
berohantak ős első segélyben része
sítették a szerencsétlen nőt, akit 
aztán az előhívott mentők a Rókus 
kórházba szállítottak. Molnár Gá
bor a támadás után elmenekült, de 
n főkapilányságon intézkedés tör
tént a kézrekerítésére.

— Eltűnt öngyilkosjelölt. Horváth 
György autószerelő. sasba’mi lakós né
hány nappal ezelőtt lugkővol mojrmór- 
gezto magát A mentők a R'ku^kórházba 
Bzállitottúk, ahonnan szombaton gyó
gyultan elbocsátották. Horváth azonban 
nem mont haza lakására, mim hozzá
tartozz')! ma a rondőrséjjen bejelentették 
eltűnését. A rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Két fogatú kocs't lopott. FTt’s 
Gyula földmíves vasárnap délelőtt 
két fogatú kocsiján a iK’stszentlő- 
rinci országúton hazafelé hajtott. 
Útközben megállította egy ismeret
len ember és megkérte, engedje fel 
kocsijára, mivel ő is Pcstszentlőrinc 
felé tart. K’s készséggel tel jesítői te 
u kívánságot. E?y trafik előtt. 1 uj- 
totlnk el, mikor az ismeretlen (érti 
megkérte Kist, hogy vásároljon 
neki néhány cigarettát. Kis besle- 
tette a cigarettát, amire azonban 
kijött nz üzletből megdöbbenve kon
statálta. b°gv koe«Ua az idegennel 
rgvütt eltűnt. Bejelentette az esetet 
a főkapitányságon, ahol megindí
tották a nyomozást az eltűnt kocsi 
lilái).

— Elveszett aranylánc. Paombaton 
este a Városi Sdnhúzbun Veres Mária 
tanítónő a rubntarban öltözködés köz
ben leejtette r dikülh-t. melynek tar
talma széthullott n fö’dön. Veres Mária 
összeszedte az elgurult tárgyakat arany
láncát azonban sem ő. som n színház 
dotektlvjol, nk k a tanítónő FegitsórAro 
siettek, nem találták.Veres Mária hole- 
lentósóro n főkapitányság mcrindltottn 
a nyomozóit a rejtélyes módon eltűnt 
aranylánc után.
— A Mezőhegyes! Cukoripar Rt. közgyű

lése elhatárírta, hn^v nz 1924 -25. üz
letévre 3000 K osztalékot fl-et a nini 
iontól ke dődőlof* a HJte'bank pénztá
ránál — és részvényeit 5:1 arányban 
wwwsj*.

A kozákkapitány, 
az anya és a leánya
Szerelmi vásár, mely a

Vasárnap hajnalban hangos sikolto
zás verte fel a Bástya ucca 5. számú 
ház éjszakai csendjét. A sikoltozás az 
egyik földszinti lakásból hallatszott, 
majd hirtelen a lakás ablaka felszakadt,

egy hálólnges nő ugrott ki rajta
és ájultan elterült a kövezeten.

Többen oda rohantak az eszméletlenül 
fekvő leányhoz, akiről kiderült, hogy 
a házban lakó H. R. mosónő tizennégy- 
óves leánya. A nzerencsétlem leányt be
vitt. ?k a házmester-fülkébe, eszméletre 
téritették és a kisleány szaggatott elő
adásából kiderült az a borzalmas tra
gédia, amelyhez hasonló csak a legsöté
tebb nyomort anyákon történik.

A Bástya ucca 5. számú ház egyik kis 
földszinti lakásában ólt együtt a leány, 
az anyja óa albérlőjük Cudanovic Iván, 
aki a Fegyvergyárban van alkalmazás
ban. Cudanovic Iván, mint kozákkapi
tány került a háború alatt magyar ha
difogságba, megtanult magyarul és az 
összeomlás után végleg itt telepedett le. 
Cudanovic körülbelül egy évvel ez
előtt költözött be, mint albérlő, a mosó
nő egyszxjbás kis lakásába és egy ideig 
a legszebb harmóniában éltek együtt

— A Vasas-vándordíját végleg 
megnyerte az MTE. A Vasas-ván
dordíj birtokáért évek óta dúló harc 
vasárnap véget ért. Az értékes, 
mintegy 25 millió koronát reprezen
táló vándordíj végleg az MTE ke* 
zébe került, A végleges eredmény a 
következő:

Légsulyban Skerlecx Gyula (MTE), 
pehelysúlyban Németh Jenő (MTE), 
könnyüsulyban Matúra Mihály (MTE), 
kisközépsulyban Sauer Lajos (MÁV), 
nagyközépsulyban S zalai Imre (MTE) 
győzött

—■ Riporterhál. Holnap, kedden 
este 10 órakor találkozik a főváros 
előkelő közönsége a Vigadóban a 
Riperterbálon. Rendőrzenekar, jazz 
bánd, cigánybanda, jelmez-verseny, 
tréfás négyes és ezer más ötlet 
tarkítja a szezón legjobb bálját, me
lyen a farsang királynőjét is meg
választják. Jegyek a bálirodában: 
Rákóczi ut 10. Telefon J. 103—28.

— A mennyországba vágyott A 
Boráros téren a rendőrőrszemhez oda
lépett egy idősebb férfi, aki elmondotta, 
hogy a mennyországból jött és kérte a 
rendőrt, hogy kísérje vissza. A rendőr 
nyomban látta, hogy elmebajossal van 
dolga, a férfit bekísérte a főkapitány
ságra, ahonnan az angyalföldi téboly
dába vitték.

— Brelim Alfrédnek, a híres német 
természettudósnak ,,Az állatok világa" 
című müve megdöbbentő életliüséggel 
pergeti elénk a kifürkészhetetlen termé
szet legcsodálatosabb állatfajtáit és ez 
magyarázza ama nagy, széle körű ér
deklődést., moly a most sajtó alá került, 
májusban megjelenő, hatalmas, egykö- 
tcs müvet megelőzi.

Memlkáré

rendőségen fejnződlk be
Néhány héttel ezelőtt a volt kozák

kapitány
udvarolni kezdett a feltűnő szépségű, 

erősen fejlett
leánynak, de a kisleány a férfi 
ajánlatait erélyesen visszautasította. 
Az eredményte’on kísérletezések után 
a szerolmes Cudanovic a leány anyjá
hoz fordult támogatáséit,

aki megengedte, hogy a fiatal tiszt 
lányához közeledjék.

Cudanovic az engedélyen felbátorod
va vasárnap éjszaka ismét szerelmi 
ajánlatokkal ostromolta a leányt, majd 
mikor visszautasiásra talált

erőszakhoz folyamodott
A kisleány sikoltozni kezdett, kitépte 
magát a kozákkapitány karjaiból, fel
rántotta az ablakot, kiugrott az udvar
ra, ahol aztán a kiáll ott izgalmak követ
keztében ájultan összeesett.

A kisleány előadása után a házbeliek 
rendőrt hívtak, ajd az anyát és a sze
relmes orosz tisztet előállította a főkapi
tányságra, ahol mindkettőjüket őrizetbe 
vették és megindították ellenük az el
járást. H. E.

— Ellopták a pénztárcáját Vasárnap 
délben megjelent a főkapitányságon 
Körte Adolf magánhivatalnok és el
mondotta. hogy a Rákóczi utón az egyik 
75-ös jelzésű villamoson valaki ellopta a 
pénztárcáját, melyben 120.000 cseh ko
rona és 270.000 magyar korona volt A 
zsebtolvaj kézrekeritésére a rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Marton Jenő dr-t a bécsi rendőrség 
szabadlábra helyezte. Marton Jenő dr. 
ügyvédet akit, mint tudvalevő Bécsben 
letartóztattak, a bécsi rendőrség szabad
lábra helyezte. Marton dr. Bécsből már 
vissza is utazott Budapestre.

—• Eltűnt 14 éves leány. Gyüle Já- 
nosné bejelentette '• a főkapitányságon, 
hogy 14 éves Márta nevű lánya szom
baton délben eltávozott Bécsi ut 113. 
szám alatti lakásáról és azóta nem tért 
vissza. Az eltűnt kislány kózrekerité- 
sére a rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Férje után a halálba ment Kere
kes Gyula negyvenéves gyárimunkás 
Derék ucca 10 szám alatti lakásán né
hány nappal ezelőtt meghalt. Felesége 
efelett! bánatában vasárnap délelőtt 
felakasztotta magát. Mire észrevették, 
már halott volt Holttestét a törvény
szék! bonctani intézetbe szállították.

— Első Duuagözhajőzása Társaság. 
1926. február 8-tól kezdődőleg Regons- 
burg, Passau, Linz, Wien, Bratislava, 
Budapest, Budapest dumaparti teherpá
lyaudvar és Batthyány tér is, Bezdán 
Osiok, Vukovár, Novisad, Zemun, Beo- 
grad, Seinendria és Timisoara állomá
soknak egymásközti forgalmában, to
vábbá ezen állomásoknak Orsóvá, Turn- 
Soverin, Widdin, Lom, Rahova, Somo
vit, Sistov, Ru,<se, Giurgevo. Braila és 
Galatz állomásokra irányuló forgalmú
ban mindennemű feáerrfruf szállításra 
újra átveszünk. A Magyarországi For
galmi Igazgatóság.

Öl első farsangi 

KARNEVÁL 
folyó hó 26-án kedden a 

Pajagíl mulatóban 
10 órai kozdettol a szenzációs k> báré 
műsor. Művészeti igazgató: Fritz Ödön 

Előadás után 

Karnevál felvonulás 
tidjiszlgeti első papagáj Ingyen kisor
solása. Galamb posta I Ingyen karika
túrák. Léggümbtipró verseny. Ezor 
kacagtató tréfa, 8 Academy görl 
tretás ének és táncszámai. Tánnszólók 

Planétahuzás papagájjal
Jazz-Ténc 5 órélfl 
Záróra kedd, Kombit, 

vei*, nap 5 óra
gazgató tulajdonos: Oláh Oyirfí, Mihály 

üádossg helyébe Bernítfi Isfaánt 
oílasztották meg az Országos 

Kaszinó igazgatójává
Nagy érdeklődés előzte meg az 

Országos Kaszinó vasárnapi igaz
gató-'választását Nádosy Imre or
szágos főkapitány, a kaszinó egyik 
igazgatója wjyanis fogságbajutása 
után az Országos Kaszinónál betöl
tött igazgatói állásáról lemondott 
és a kaszinóból kilépett.

A választás nagy érdeklődés mel
lett folyt le, Hoitsy Pál korelnökle- 
tévcl. A szavazás eredményeként a 
Nádosy Imre országos főkapitány 
által betöltött igazgatóságra a ka
szinó Bernáth Istvánt, az OMGE 
igazgatóját választotta meg. Tőry 
Gusztáv helyébe viszont Halász 
Lajos főügyész került. Teleky Pál 
grófot újból megválasztották Igaz
gatóvá.

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
1936. április hó 17-26

Rendezi a
Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara
Képviselet Magyarországon es a külföld 

minden nagyobb városában 
Kedvezményes utazás és vizűm 

Lekásk.ulalaz
Fe vüágosítás a vásárirodánál:

V, Szemere ucra 6, Tel. 161-22

a kiselejtezett Ideál paplanok 
olcsó árusítását tBhruár 15-ig 
Ideál paplangyár

Zélogcédulakit kiváltok, éksze
rüket mindenkinél d énárban 

veszek SZEKBlY EM.L, VII., Király 
ucca 61. Teréztemplommel szembenVETŐ fórt aknak 

Megakadályozza 
a fertőzés 
Kapható Patikákban

PharniuCi
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ALAKULT, máris a 
felbomlás veszélye 
fenyegeti a Belvárosi 
és a Renaissance-szin- 
ház szinészkonzorciu- 
mát. A szineszek több

SZÍNHÁZ
Ontim beszélgetés SHegedüs Qyulóoal

a színházi katsztrófáról, a Oigszínházról, és a harrnincéoes 
jubileumáról, amit már nem tud bénám!

sége élesen szembefordult a sztárok
kal ás nem akarnak beleegyezni 
abba, hogy egyes sztárok, mint pél
dául Somlay Artúr, havi hetvenöt
millió korona gázsit kapjanak a ne
hézségekkel küszködő konzorcium
tól, ngyanakor, mikor a színészek 
nagyresztnek gázsija a létminimum 
körül mozog. Ez ügyben keddre tár
sulati ülést hívtak Össze, mely előre
láthatóan viharos lefolyású lesz. A 
nagy viharzás közepette Bárdos 
Artúr „művészet! tanácsadó* négy
heti szabadságra utazik.•

teljhatalmú

TARJÁN VILMOS 
tegnap aláírta a Fő
városi, Opercttszinház- 
tal a szerződéséi, 
amely egyelőre há
rom hónapra a Fővá
rosi Opercttszinház 

igazgatójává teszi. J
magúnk részéről Örömei üdvözöljük 
az 'gén tehetséges és nagy koncep
ciójú Tarjánt az igazgatói székben, 
annál is inkább, mert ezzel egyide
jűleg megszűnik a Ben BlumeHthal 
által is annyira kifogásolt ötletté- 
len szinigazgalás. Tarján néhány 
nélkülözhetetlen színészt átment a. 
süllyedő Royal Orfeumból igy első
sorban Dénes Oszkárt, aki eddig a 
Royal Orfeum varieté műsorában 
egyedül, de annál nagyobb sikerrel 
képviselte a kabarét.

BAZ ESEMÉNYEK
BEN SZOMORÚAN 
gazdag hét színházi 
bemutatói: a Belvá

rosi Színházban há
rom francia bohózat

író Ízléstelen ő is c. 
vígjátékit mutatták be. A bemutató 
teljes sikertelensége igazolta, hogy 
mégis van ízlés a pesti közönségben. 
— A Vígszínházban a Nagytakarí
tás Lonsdale híres színmüve kerül 
bemutatásra, nagyobb Bikorrel. A 
Vígszínház közör.sége már jobban 
edzett és mikor ez a fiók Shaw egy 
jellegzetesen vékonyhangu fiatal
embert állított eseményei központ
jába, ennek szereplése legfeljebb 
mosolyt fakasztott. A darabnak, 
mosolyt, fakasztott. A darab ötle
tes munka, nagy sikere volt n szóm 
batl premieren. Azt, hogy lukacs, 
ez a kitűnő színész, ismét nem ta
nulta meg szerepét, a rendezőnek 
rójuk fel hibául. — A Városi Szín
ház reprize, a Hajdúk hadnagya, 
nem aratott osztatlan sikert. A ma
ga időjében kitűnő operett, ma már 
kissé idejét múlt ós kopott. A sze
replők sem tudtak ennek uj szint 
adni. — A Nemzetiben a Herczeg- 
ciklus első állomása aratott inkább 
kegyeletei, mint. Irodalmi és mű
vész! sikert

Király Színház

A Fészek klub félhomályos társalgó
jában beszélgetők Hegedűs Gyulával. A 
nyelmcs börfotöjök üresen ásítanak a 
délutáni csendbftu, amelyet lícgadűs 
indulatos felkiáltásai zavauak meg egy- 
eg'j pillanatra, Hegedűs Gynla beszél, 
majd el-elhallgat és mélyeket szippant 
szivaréból, amelyet később ujjal között 
morzsol tf^ét Mintha ez tehetne minden
ről: a körülötte f01yó, de tőle távo’álló 
harcokról, Bluúiönthalról. Kobozról, a 
választott bírósági ülésekről és a szín
házi összeomlásokról, amelyekről többet 
írnak manapság, mint a frankhamisí
tásról és amolyek elveszik Hegedűs Gyu
la kedvét a színpadtól. Petiig ez szomorú, 
nagyon szomorú ...

Kötelességem megírni, hogy az a be
szélgetés, amely Hegedűs Gyula és köz
tem folyt le szigorúan magánjellegűnek 
indult, do Hegedűs Gyula komoly mű
vészi és frappáns-emberi felfogása és 
véleménye áttöri az intim magánbeszél
getés keretét és akaratlanul i-s nyilvá
nosságot kér. Ezért bocsássa meg nekem 
Hegedűs Gyula, hogy mondanivalóit, 
amelyeket csak nekem szánt, óu most, a 
közönségnek tovább aciresszálorn,

— Hát nagy baj vun, minden vo
nalon, — kezdte el a beszélgetést He
gedűs Gyula. — Komolyan mon
dom: néha éjszakánként felriadok 
álmomból. Vízióim vannak, hogy

tft tönkre fog menni, minden 
színházi kultúra

Úgy érzem, mintha feltartózhatat- 
lannl rohan üvöltve az ár, amely 
elsöpör és elnyel mindent. És ón 
csak meredt lábakkal állok. És nem 
tudok, nem tudok seg’iteni rajta. 
Nem tudok az ár elé gátat, építeni.

—- Miért nem mél t óz tátik 
aktív szerepet játszani a Szi- 
uészszövetség vezetésében? 
Tálán ott módjában lenne se
jteni valamit. Talán ott 

meghallanák a szavát.
— Miért? Mert a színészekben van 

a hiba. Gerinctelenek. Nem képesek 
együttes akcióra.

Kezével legyint.
Hát a sziuigargatókttt nem 

tartja hibásnak?
— A két Bárdos-színház összeom

lásával válaszolok. Jön a tavaszi 
gyenge szezon. Kivonul a tőke és 
egyedül hagyja a színészeket. A szí
nészek pedig a

művészi vezetéssel azt bízzák 
meg, aki cserbenhagyta őket

— Miért? Hálából. Mert a művészi 
vezető kötelezően kijelentette, hogy 
őszkor, tehát a sanyarú nyári hó
napok elmúltával, újra bevonul a 
színházba a tőke. Mikor a szezon 
kezdődik, tehát a ráfizetés! lehető
ség a legkisebb, akkor újra ő lesz a 
ur és azt szerződteti, akit akar, il
letve azt, aki neki eddig is paríro
zott. Ugy-e, világos?

— Mégis mit gondol, ön, 
aki a magyar színészetnek 
-•.gyík legérdemesebb múltú 
'íépvisalője — hova vezet ez 
aa nt?

— A teljes összeomláshoz.

Itt beteg minden. De nem akarok 
erről beszélni, mert azt hinné, hogy 
a saját ici-pici ügyem keserít cl. 
Pedig milyen messze vagyok én már 
a magam ügyétől!

— Ha már itt tartunk, mi 
az érzése: miért nem foglal
koztatják eléggé a Vígszín
házban?

Arcának, érdekes, karakterisztikus vo
násai ezer ráncba húzódnak. Szemében 
nem óg a gyűlölet, inkább jóságosain, 
valami lehiggadt objektizruussal bőszéi.

— Jól tudja: sjjemélyi ügy. Erről 
nem beszélek. De például tiltakoznék 
az ellen, ha például Rózsahegyi 
Kálmánt a Nemzetiben, személyi 
kérdések miatt nem játszatnák 
eléggé. Nem akarom saját fészke
met mocskolni.

Talán kedden, szerdán már töb
bet tudok erről mondani.

Mert azt hiszem, hogy akkor már 
nem leszek tagja a. Vig színháznak, 
ahol harminc évig működtem.

— Nem sajnál megválni at
tól a híres cs Fokát emlege
tett vígszínházt együttestől?

— Hol van ez már? Abból az 
együttesből már alig-alig vagyunk. 
Varsányi Irén, a feleségem, a Góth 
és Szeré mi.

Éppen május 1-én lesz harminc 
éve a Vígszínház megnyitásá
nak és annak, hogy egyetlen 
megszakítással ennek az európai 
hírű színháznak tagja vagyok. 
Nem tudom bevárni ezt a jubi

leumot
pedig nagyon szerettem volna.

— Tollát foltétlonül játszik
■ a ZerkoviU operettben a 

Városi Színházban? A szer
ződése felbontása árán is?

— A Vígszínházban nem adtak 
nekem jó szerepet S kénytelen va
gyok odamenni, ahol kínálják. A 
jövőben is igy csinálok.

Nem vállalok éves szerződést 
de minden nekem való szereiét 

eljátszok.
Egy színész Csak így kerülheti meg 
a színházi maffiát.

— Nem móltóztatik arra 
gondolni, hogy a Vígszínház 
nem bontja fel egykönnyen a 
szerződést?

— Én becsülettel dolgoztam ed
dig és becsülettel akarok dolgoz- 

gozni tovább is.
Nem hiszem, hogy ebben valami 
megakadályozna. Tudom, hogy mi 
van amögött, hogy nem engedtek a 
Városi Színházban vendégszerepel
ni. Egyszerű üzleti bosszú. De erre 
nem engedem magam felhasználni, 
a szabadságolásomat fogom kérni, 
ha ezt megtagadják, a szerződésein 
felbontását, választott bíróság ut
ján is, ha kell.

— De kit érdekel az én kis ügyem? 
Csak egy komédiás vagyok, akit 
pénzért mutogatnak.

Stób Zoltán.

ELHALASZTOTT AS 
a Királynő rózsája fco- 
mutalójdt a Király 
Színházban, mert az 
Alexandra sorsa újra 
fellendült. Farkas Imre 
aki nagyon izgatottan 
várja a premierjét egész

vigasztalhatlan és a tartós hideg időért 
imádkozik. Farkas Imre fél, hogy feb
ruár 12-én a bemutató idején, már kabát 
nélkül fognak korzózni a Váci uccában 
és a tavaszi idő nemcsak a budapestiek
nek, de a darabjának is befűt

VASÁRNAP DÉLUTÁN 
volt a Magyar Színház- 
bau az. „Engem szerets** 
ötvenedik előadása. A 
délutáni előadást zsú
folt húz nézte végig és 
sokat tapsolt Titkos Ilo
nának, Csortosnak, Dé-

nesnek éa a többi szereplőknek valamint 
a szerzőnek, aki a hivó tapsra je
lent meg a függöny előtt

HÉTTŐN KEZDIK 
MEG a Csókos as2- 
szony próbáit a Vá
rosi Színházban. Ha
sonlóan az Engem sze
ress cimii vígjáték' 
reklamirozásához, a

Városi Színház is igy fogja hirdetni 
a Csókos asssony-t*.

A „Csókos asszony** harmadik fel
vonásának attrakciói:

L Bahó katonabandája.
2. Magyary Imre muzsikál.
3. Valódi kintornások.
4. Valódi hármonikások.
5. Valódi néger jazz bánd.
6. Hegedűs Gyula éneket
7. Honthy Hanna háromféle liget

iában.

Városi Színház
HÉTFŐ

Ezer év
KEDD

<!. *. A zsidónő Jtítliowkerrel
este Hajdúk hadnagya

SZERDA
Pillangókisasszony

Feiko Kíwa festésiével

CSÜTÖRTÖK
Hajdúk hadnagya

PÉNTEK
I. Parasztbecsület
Németh Mérte Jadiov/kerről

H. Németh Mária ftangversznw 
III. Bajazzo Tííliouker)

SZOMBAT
Ezer év

VASÁRNAP
«... Marka grófnő 
este Hajdúk hadnagya

.TAKftgOOCC
CORVIN... KAMARA,,.,„

>/,8, V,1O ’/íS, W, • és 1O

Minden natn

Vasárnap délután

Anna bál
9 _________

▲ romokon azután felépülhet az 
az új színház.

Dr. Szabó Juci
Csütörtökön

4- *1| g r.dríg

SCH U 8 ÉRt "Cl KLÜ S n Palnce SzlnhúzUnn
a*>Mten partig

tartó viharos kacagás t
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• A Vígszínház jövő -hetét természe
tesen a színház, logfrlscbb újdonsága, a 
NagylakarUús, dominálja. A műsor Igy 
alakul:

Vasárnap, hétfőn, szerdán, pénteken, 
vb.-íűrnap este:

Nagytakarítás.
Vasárnap délután:

Úriemberek.
délután, csütörtökön coré: 
szerep ^eres egy szerzőt. 
<is szombuton este;

Kedden 
Hat 

Kuddou 
Brawbound kapitány megtérése.

• A Terezlna hete lesz a Fővárosi 
típerattszinká. jövő hete is. A ..-.ufóit 
házuk sorozatával közeledik a nagy
szerű operett második jubileuma felé. 
A címszerepben minden este Fedők Sári 
lép föl. Honthy Hanna, Halmai, Tolnay, 
Ujvdry és Zátony játsszák a főszerepe
ket. — Vasárnap délután Nótds kapi
tány kerül színre. Péchy Erzsi fellépté
vel, mérsékelt fcelyórakkal.

NÉGY FEKETE Ló és sok-sok gyö
nyörű kabarésunzon költőjének szerzői 
matinéja leex február 7-6n, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Terézköruti Színpa
don. Medgyasszay Vilmával az elükön 
felvonulnak az összes nagy sanzonelő
adók ég a leghíresebb magyar zoneazer- 
aők ülnek a zongorához, hogy ünnepivé 
avassák a kitűnő szerző jubileumi mati
néját, amelynek bevezető olőadását 
Ernőd Tamás, az AndrúsBy utl Színház 
igazgatója tartja.

Nagy
Varieté-Műsor

Mn, hétfőn K 
záróra reggel g órakor

Nagy sikerünk 
volt tegnap estei

16 óven Aluliaknak,
16 óvou felülieknek;
mlnilonkinok nagyou tetszett 

A két esavargó! 
Moxgókép-Otlhon Uránia

Capltol filmpalota

Michelin Pneu
autóUlszereléSBk

NAGY, Andróssy ut 34
Tal«f4n i S1-S7

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP... PAP... PAPu«
Kárpitosáru, vas-, 
és réxbutorgyára

Gyermekgyilkos anya 
a bíróság előtt

A csinos özvegy és kocsisának szerelme
Pappm boJiivatta ineutőaugyaJ- 

ként a házban lakó Rehorcsék Jo
lán nevű szülésznőt, akinek elmond
ták az esetet A szülésznő azonnali 
beavatkozás mellett döntött.

.4 mii tét azonban nem sikerült c& 
március 31-én Puskázná

egészséges fiúgyermeknek adott 
életet.

tő r vé n y szé k Ncdeczky-1 a nácsa
Puskás 
fold bír-

A 
ma kezdi tárgyalni özvegy 
Istvánná őst ff y a sszon y f a i 
tokosnö gyilkossúgi ügyét.

A kis Ostffyusszonyfán sokat sut
togtak arról a különös szerelmi vi
szonyról, amely a falu leggazda
gabb, „százholdas" asszonya: özv. 
Puskás Istvánné és annak kocsisa: 
Baranyai Sámuel között szövődött 
Puskásné még a férje életében sze
met vetett a jóképű paraszt legény
re és mikor férje meghalt

a negyvenéves asszony és a hu- 
szonkétéves kocsis között sze

relmi viszony fejlődött ki.
A szerelmesek zavartalan boldogsá
gának azonban rövidesen végesza- 
kadt. Puskásné egy szép napon két
ségbeesetten 
hogy

anyai
A legény is 
már heteken át izgatottan tárgyal
ták, miként kerülhetnék el a szé
gyent. Végül Is úgy döntöttek, hogy 
az asszony felutazik egyik fővárosi 
rokonához és ott próbál valamit csi
nálni.

Puskásné Budapestre érkezve, 
felkereste rokonát: Papp Gyulánét 
és keserves siránkozások között elő
adta a nagy bajt

— Inkább megtílöm magam, de 
nem megyek haza gyerekkel, hogy a 
falu szégyene legyek, — mondotta 
Puskásná

Pappné a „civilizált" fővárosi nő 
fölényével hallgatta falusi rokoná
nak keservét és mosolyogva nyug
tatta meg:

— Ne bőgj, Róza! Mingyárt idc- 
hivom én a te mentő angyalodat, 
aki kiránt a pácból.

SPORT

közölte szeretőjével,

örömök előtt áll.
megdöbbent és most

I

Zugló VTL kér. AC llp., 6. URAK 10 
p.» 7. U.MTE 9 p., 8. UTSE 8 p.» 9. MÁV 
7 p„ 10. Világosság 5 p„ 11. RSE 4 p, 
12. EMTK 4 Pm 13. KAOE 2 p., 11 
RÁC 0 pont.

A három asszony kétségbeesése le
írhatatlan volt Tanakodni kezdtek, 
mitévők legyenek! Miközben uj 
tervet szőttek, koppgtek az ajtón. A 
három nő megijedt, hogy valaki 
meghallja a gyereksirást, gyorsan 
elővettek egy lepedőt, belecsavarták 
a kis csecsemőt és az egyik ágyba 
az ágyneműk közé dugták.

Mikor a látogató elment, kipakol
ták a gyereket, de az már halott 
volt

Megfulladt a párnák között

Puskásné, hogy minden nyomot el
tüntessen, a holttestet bádogdobozba 
csomagolta, hazautazott és éjszaka 
idején Baranyai Sámuellel együtt

a bádogdobozt a kertben elásta.

A faluban azonban előbb halkan, 
majd mind erősebben terjedt a 
plelyka. A fantázia széléé szárnya
kat kapott, végül a csendőrség is 
tudomást szerzett a dologról és 
nyomozni kezdett. Puskásné először 
tagadni próbált, do a kocsislegényt 
nem hagyta nyugodni a lelkiiame- 
rete és leleplezte a gyilkosságot A 
rendőrség kézrekeritette a bűntársa
kat és mindnyájukat letartóztatták,

A gyilkos anya és társai felett 
holnap mond ítéletet a törvényszék.

M vasúmat 
futballspor fa 
A rohamosan közeledő futball-szezon 

pályára csábította csaknem összes egye
sületeinket A második, valamint har
madik és negyedosztály u egyesületek 
kénytelenek voltak bajnoki mérkőzése
ket játszani, míg elsőosztályu egye
sületeink részint barátságos mérkőzése
ket játszol lak, részint pedig házi trénin
get tartottak.

Az eredmények a következők:
IT. osztály:

Zuglói VII. kér. .IC Testvériség 1:1. 
UTSE-BSK 4:4 (2:1).
EMTK-MAV 2:2 (1:1).
ETSC-KAOE 4:1 (1:0).
FövTKOr-UMTF: 1:0 (1:0).

A R.4C—Fifdpo««dp-mérkőzés a pálya 
használhatatlansága miatt elmaradt

III. osztály:
FTK—FővTE 8:2 (11). TLK-P8C

4:3 (1:2). X. kér.—V&sklul) 1:0 (1:0). 
Ferenov. Vasutas—Hungária 10:0. BTK— 
111. kér. MSF. 4:0 (2:0). Ganzgyári TE— 
Kalapos 3:0 (1:0). Olpész-MTE 5:0 (2:0).

autanento*. sryenaekkoeeis, 
leanyM0ba-,al6aEnba M kertlbntorok, arayAk 
*s sat rak mlnólon ki vitálisán kapta tök I 

GICHNER JÁNOS ; jS
lfa<rrk*uiA<ra«in<»(,nai«bun»Mk<u<i«> |Nmt katalófW tréOB óHmh

Farsangi 
víziünnepély 

a Rudas uszodában 
n ni. Has.. TVE és a MUE 

twéfíks úszóversenrje
Harsogó kacagás töltötte bo vasárnap 

délután a Rudas-uszoda ódon csarnokát, 
ahol a mindkét nembeli magyar uszó- 
ifjuság adott egymásnak találkozót * 
ÜL TVE és a MUE közösen rendezett, 
tréfás uszóversenyén.

Karnevál mókák, farsangi tréfák 
kergették egymást éa a tréfás számok
ban közreműködtek a magyar uszjósport 
legkiválóbbjai.

Két versenyszám, résztvevők hiányá
ban elmaradt. Az egyik az újságírók 
stafétaversenyei a másik pedig az 
úszómesterek versenye volt

A „Csöppségek versenye" nyitott® 
meg a tréfás versenyek sorozatát A 
bájos kis gyerekhad bajuszt és szakállt 
ragasztott arcára. A 40 méteres w 
•enyt a kis Mészöly Tibi nyerte kok. 
Buzág Fori előtt

Ezt követte a verseny legmulatságo- 
jsabb száma: a „gyorsevők versenye", 
amelyen uszógárdűuk legjobbjai vettek 
részt A verseny feltétele az volt, hogy 
a versenyzőknek hass méter leuszása 
után egy pár tormásvirslit és egy sós
kiflit kellett elfogyasztunlok és ennek 
megtörténte után úsztak le a hátralevő 
húsz métert Érdekes, hogy csaknem 
az összes versenyzőket dlszkvalflkáhü 
kellett azon a elmen, hogy vagy a tol. 
mást, vagy pedig a kiflit nem togyaaa- 
tották eL Legokoaabban eslnAlt* aa 
Srác tábori doktor, aki ‘-‘-y-'r-i.au 
merozBonnákott „ utoljára umti b. a 
óéiba. Helyezve Is lett Hangos doríllt- 
séget váltott ki, mikor Várai Tibor 
óvást emelt a verseny ellen azon a «*• 
mén, hogy a virsli lóvirsli »oH.

”J.'n.k!Té*é frdekM T01‘ a OtafMa- 
wzd« ipó OVertyával“. A versenyek 
mindegyikének egy égg gyertyát nyúj
tottak be a vízbe. A feltételek ezertnt 
t “índ*d’’®m tápjának ipl
'f'írí. vé‘>i‘>vm< o távot. Aa 

I eloltott gyertyával beérkozőket termő- 
szotesen diszk vall Ilkái iák. A legügya- 
Bobbeknek a Nemzeti Sport Club úszói 

I bizonyultak, akik könnyön nyerték ra« 
i a versenyt a MŰK te a KISUSz előtt 
| Kedves szám volt a hölgyusaik var- 
I senye ruhában. Aj eredeti feltétel szá
riul a hölgyeknek blúzban, aljban, ka
lapban, harisnyában te el pihen kellett 
starthoz illantok. Húsz méter learatta 
után le kellett vetkőzniük és nszódrera 
ben a célba érkezniük, A hölgyek azon- 

i bán előbb a cipót, majd a harisnyát kö
nyörögték te a wdozöeégtól. A versenyt 

■ Firdí Bei OIITUH) nyerte meg Sri*.
Kató (MURI előtt

A futballisták versenyét a tű. kori- 
tiok kitűnő kapusa: Neuhaus nyerte meg 
László (Poetatakarékp. Tisztv. SB) előtt 

Kötélhusi csapatverseny követhetett 
ezután a vízben, amelynek előmérköri- 
solben összes egyesületeink rísztvettek. 
A döntőt az MIK és a in TVB vívták 
meg te ax előbbi győzött

Hangos derii’t' t lakeSzto*., n l-z 
| fás vislnolómirkösés. amelyet Őrt* 
i György vezetett Fehérek te feketék áll- 
| tak ezembe egymással te az eppik csa- 
I pat taplóinak feketére volt másolva u 

arca.
Tréfás boxmérkőzés és még námos 

számos egyéb móka fejezte be a kitü
nően sikerült farsangi vizikabarét. L.J.

IV. osztály:
BLK—TSE 4:1. Pannónia -Belváros 

5:0. FATC—USC 1:1.
Barátságos mérkőzések.

As Amatőr-liga legyőzte as FTC-t
Az FTC vasárnap az úgynevezett 

„Amatőr ■liga" néven csoportosult és a 
bajnokságból kivált egyesülotek(MAO- 
BTC—OTE—Postás) válogatott csapatá
val játszott trénlngmérkőzést Az „ama
tőrök" meglepetésszerűen 1:0 arányban 
győzték lo az FTC-t A gólt Gerstenbrein 
(OTF.) rúgta.

MT K—Lipótvárosi TK 6:0 (8:0).
Vasas—Vác 6:8 (4:1).
X A vasárnapi kosárlabda-mérkőzé

sek. Az FTC kezdeményezésére kosár
labda-mérkőzéseket bonyolítanak le va
sárnaptól kezdve a» egyesületek. Az 
első fordulót vasárnap játszották le. Az 

í eredmények a következők: BEAC—MTK 
11:5 (40:). FTC-MTE 20:5 (12:8). Az 

| Angol-Magyar Bank csapatának távol
maradása folytán a Nemzeti TE küzde
lem nélkül j ütött két ponthoz.

X A II. osztályú bajnokság állása: 
1 BAK 14 pont, 2. ÉTSC 18 p., 3. Főv. 
T. Kör 18 p.. 4. Testvériség 12 &

Tomboló sikert aratott a *

Minden reklámnSl szebben beszél • 
a HÓVAL.APÓ.LÓ és ORION-SZINHAZ eheti műsora 

Aranyásy A lánglovas í 
CECIL B. E MTLLEfbwraoieke Vadnvusatl történet k

X As UTE hendJkop-kardverscnys. 
Ai UTe vasárnap rendezte országos 
kardvlvó-előay versenyét amelynek he
lyezési sorrendje a következő: 1, Szé- 
chy László (MAFO) előny nélkül, 5 
győzelemmel. 2. Szelényi Géza (BBTE) 
a. n. 4 gy. 8. ~ ~..................... ..
előny, 4 gy. 
e. n., 3 gy. 
1 tussolőny.
István VO.) _________  _ _____
gha Béla (BEAO) 4 tusselőny. 1 gy. 
8. Lukács Aladár (UTE) 1 gy.

Gencsy Pál (MAFCJ) 2 tusa-
4. Tihanyi László (BEAC)

5. Kalmár István (MAFO) 
22 gy. fl. Zsolna# (Tisza 4 tuasclőny. 2 gy. 7. Bán-

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kladjat
A „Hétfői Lapok" Ujsáftváli u i.

Üaamveaető: Puskás István


