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Vázsonyi válasza Bethlennek
„Mihelyt úi kormány alakul, az ellenzék nem kutatja többé 

a politikai felelősséget"
Bethlen István gróf miniszter

elnök a vasárnapi lapokban vála
szolt Károlyi Imre gróf cikkére.

A miniszterelnök válasza
az ügy érdemi részét egyetlen lé
péssel sem vitte közelebb a megol
dáshoz. Bethlen ugyanis merész 
érveléssel egyszerűen keresztülné
zett Károlyi Imre gróf személyén 
és ahegyett, hogy a frappánsan és 
logikusan felsorakoztatott vádpon
tokra hasonló meggyőző erővel vá
laszolt volna, a parlamentben tőle 
megszokott taktikával a deffenziva

Bethlen miniszterelnök Károlyi 
Imre helyett Vázsonyinak válaszol

Bethlen ugyanis igy ir:
— „No tévesszen meg senkit gróf 

Károlyi Iparé fellépése, mert ebben az 
esetben is elmondható, hogy a hang 
Jákobé, a kéz azonban Ézsaué. A cikket 
Károlyi Imre irta ugyan, az általa ki
fejtett nézetekben azonban felismerem 
a baloldali politika főkulisszatologató
jának Vázsonyi Vilmosnak politikai 
Irányítását és ügyvédi rabullsztikájáV.

— „Honnan tudja Károlyi Imre gráf, 
hogy a parlamenti baloldal a kormányzó 
személyét vagy környezetét nem akarja 
támadni! Itt Károlyi maga fedi fel azo
kat a rejtett szálakat, amelyeket egyes 
politikusok bb utolsó hét óta szövöget
tek • •

De nem kevésbé jellemzők Beth
len taktikázására a válasz követ 
kező részel Is:

— „Amidőn Véznonyl Vilmos vette
kesébe a pártpolitikai vezetést, avval 
kezdte, hogy a trankiigyből kifolyólag 
mindenáron a fajvédők bűnösséget 
akarta bizonyítani, azt kívánta bizonyí
tottnak látni, hogy a frankhamisítást 
titkos társaságok vagy szervezetek esi 
Hálták, hogy magaeabbrangn katonai 
személyek le kell, hogy kompromittálva 
legyenek. Ez volt az eled etapja az ak- 
dójának. , .,

Egy idő múlva azonban az akció más 
irányt vett és ez volt a második etappe. 
Ebben az időben a külföldi lapok meg
teltek napról-napra hírekkel, hogy 
Magasházy kompromittálva van, hogy 
Bartha Biliárd, a kabinetiroda főnöke, 
már le van osukva, hogy Fáy László, a 
kormányzó vejo, részes a frankhamisí
tásban és ez igy ment napról-napra. a 
kormányzó személye volt a célpont «»»• 
nak a sziklának kellett volna ledőlni, 
amelyen a forradalom utáni Magyar
ország nyugszik ma is.

Ezelőtt tiz-tizenöt nappal végre meg
kezdődött a harmadik felvonása ennek 
az akciónak, amelyben egy szervesen 
átgondolt tervvel rugtatnak az összes 
baloldali erők a frankügyből kifolyólag 
a mai rezsim ellen. 

védőpajzsai helyett az offcnziva 
fegyvereit vette kezébe.

Az offenziva pedig nem a táma
dó Károlyi Imre, hanem Vázso

nyi Vilmos ellen irányul, 

azzal az átlátszó célzattal, hogy 
azokat a jól ismert intranzingens 
köröket csatasorba állítsa maga 
mögé.

Ellenzéki körökben általános az 
a vélemény, hogy

ez a fogás méltatlan a minisz
terelnökhöz.

Ebbe az időbe esik gróf Károlyi 
Imrének Vázsonylval való többizbenf 
tanácskozása, amelyről biztos infor- 

clóval bírok.
Kezdődött az akció Vázsonyi cikkével: 
miért védi Bethlen a kormányzót mikor 
a kormányzót és környezetét senki sem 
támadja; miért arrogálja Bethlen magá
nak azt, hogy az' államfőt védje, amikor 
rámutat hogy milyen perfld módon irá-

Károlyi Imre gróf kedden 
újabb nyílt levélben felel Bethlennek

Bethlen István gróf miniszterel
nök válasza mélyen sérti Károlyi 
Imre gróf egyéni reputációját. A 
miniszterelnök ugyanis Károlyi 
Imre grófot Vázsonyi Vilmos báb
jának állítja be. Éppen ezért kér
dést intéztünk Károlyi Imre gróf
hoz, nem tartja-e szükségének, 
hogy a miniszterelnöknek erre az 
inszinációjára válaszoljon.

KÁROLYI IMRE gróf
válasza igy hangzik:

— Ugyanott fogok válaszolni a 
miniszterelnök urnák, ahol hozzá

„Bethlen gyerekes taktikájával 
a kormányzó palástja mögé bújik"

Bethlen István gróf miniszterel
nöknek Károlyi Imre grófhoz inté
zett válaszáról megkérdeztük Vázso
nyi Vilmost, akit a miniszterelnök 
válaszában aposztrofál.

VÁZSONYI VILMOS dr

a következő szenzációs nyilatkoza
tot tette a Hétfői Napló munkatársa 
előtt: 

nyúl a kormányzó személye ellen a tá
madás, holott erről szó sincsen. Az 
utolsó felvonásban már gróf Károlyi 
Imréé a főszerep. Meg kellett győzni 
az államfőt arról, hogy Bethlent állá
sában tartani veszélyt jelent az or
szágra. Ezt Vázsonyi személyesen nem 
végezhette, ezért volt szüksége olyan 
emberre, akinél fel nem tételezhető párt
politikai célzat. Erre gróf Károlyi Imre 
lett kiszemelve.

— „Megkezdődött tehát gróf Károlyi 
Imre behálózása és

megindult * noiues gróf azon az 
utón, hogy a kormányzót meggyőzze 

arról, hogy azok a nézetek, amelyek 
Vazsonyitóí származnak, de amelyek az 
övévé váltak, a helyesek . . .“

Ezek után jött most gróf Károlyi Imre 
nyílt támadási cikkében ellenem. Keid
ben van. Állom a harcot! ha annak tu
datában leszek, hogy az országnak ár
tok azáltal, hogy helyemen maradok, 
azonnal távozni fogok, öt éven keresztül 
becsülettel fáradtam és önzetlenül az 
ország talpraáUitásán. Más, mint tövis
koszorú nem volt érte jutalmam. Min
dent, ami előttem érték, odaadtam azért 
a munkáért Nem siránkozom érte, csak 
kötelességemet teljbsitettem, de 
nem adok, és ez a becsületem!

egyet

a nyílt felhívást intéztem. A Pes- 
ter Tloyd legközelebbi száma 
fogja közölni viszonválaszomat, 
addig nem óhajtok nyilatkozni.
Olyan helyen, ahol Károlyi Imre 

gróf cikkének hátterét és intencióit 
közelről ismerik, közölték a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy

Károlyi Imre gróf vasárnap 
délelőtt kihallgatáson jelent 
meg Horthy Miklós kormány

zónál.
A kormányzói audiencia közel egy 
óra hosszat tartott.

— őszinte részvéttel olvastam a 
miniszterelnök válaszát Károlyi 
Imrének. Hát már idáig jutott! 
Károlyi Imre gróffal, akit idáig 
barátként becsült „nem száll per
be" f Károlyi Imre grófért is én va
gyok felelős, én vagyok megjelent 
cikkének mozgató ereje. Az ember 
azt hinné, hogy 

itt a monománia valamelyik 
jelenségével állunk szemben és 
a miniszterelnök beteges képze
lődésében mindenhol és minden
kiben az én arcvonásomat fe

dezi feL

Ámdo ez a monománia öntudatod 
és a miniszterelnök urnák azt a 
már , hosszabb idő óta jól kieszelt 
fajvédő taktikáját szolgálja, hogy 
a frankhamisitási ügyet a zsidók és 
szocialisták fuNúk fel. Már parla
menti beszédében is alig szentelt 
néhány szót a frankhapiisitdsnak, 
de minden gyűlöletével és erejével ■ 
az ellenzékre vetette magát, amiért 
teljes világosságot mert követelni* 
Okfejtése szerint

a frankhamisításnál Is nagyobb 
baj, hogy a frankhamisitási 
ügyről beszélni és írni merünk

A hősies miniszterelnök Károlyi 
Imre gróf helyett engem vett célba. 
Gyerekes taktika. Károlyi Imre gróf 
nem az az ember, aki az én eszkö
zöm lehetne. Én pedig nem szoktam 
mások mögé bújni. Ami a mondani
valóm volt, megmondtam a minisz
terelnök urnák nyíltan, szóban és 
Írásban.

Cikkének érdemi részével nem 
érdemes foglalkozni, csupa da

dogás és dűl öngés.
Károlyi Imre gróf, aki tegnap meg
jelent nyilatkozata szerint közvet
lenül báró Perényi Zsigmondtól 
nyerte információit, az eddig ismert 
adatok alapján is megállapította a 
miniszterelnök ur súlyos mulasztá
sait.

Szóra 
amit

sem érdemes vergődés, 
a miniszterelnök ezzel 
szemben produkál.

De beszélnem kell cikkének arról a 
szomorú részéről, ahol a megboldo
gult

A NÉP stílusa és szelleme tá
madt fel:

hosszú cikkének nem is annyira 
vakmerő, mint inkább gyerekes 
gyanúsításaival. A miniszterelnök 
uszító taktikájának az felel meg, 
hogy engem Aliit be főtényezőnek, 
én vagyok a Zenit és a Nadir, én 
csinálok mindent, én vezetem az el
lenzéket, én befolyásolom az egész 
külföldi sajtót, én csinálok terveket 
és összeesküvéseket, miként legutóbb 
— neki biztos adatai vannak erre —

hit^órakor^
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d*izee«küdtem az ő fenkölt sze
mélye ellen Károlyi Imre gróf

fal.

Mese... mese... mess kenyeret, ha 
nincs késed, fogj egeret... Miért 
hízeleg nekem igy a miniszterelnöki

övé 8 hatalom, a sajtóosztály, 
1 telefoncenzura, a tikos rendőr

ség, a rendelkezési alap...

Nekem ninés semmim. Hatalmi esz
közök nélkül állok. Neki ágyúi van
nak, nekem csak parittyám. De meg 
kell engem tenni a világ közepének, 
meri igy lehel a legjobban, uszítani. 
Szomorú kis menedék ama férfi 
számára, akit a rövideszüek oly so
káig a szabadelvű kibontakozás re
ményének tartottak, holott sohasem 
volt egyéb, mint a reakció legügye
sebb és legkonokabb támasztéka.

- Cikkében azt meri Írni az én 
nevemmel és a demokratikus ellen
zékkel kapcsolatban, hogy a külföldi 
lapokban a kormányzó és kormány
zata ellen támadó hírek jelentek 
meg. hogy a kormányzó volt a tá
madások célpontja. Mintha ö nem 
tudná, hogy miként keletkeznek az 
*lliirek.

Demagóg taktikájával beleka
paszkodik a kormányzó palást

jába.

Hogy merészkedik engem ilyen hí
rekkel kapcsolatija hozni, amikor én 
voltam az, aki a kezdet kezdetétől 
fogva, hirdettem az ügy ismerete 
alapján, hogy

a kormányzó személyét és kör
nyezetét az ügybe belevonni 

nem lehet és nein is szabad.
amikor a külföldi sajtóban is meg
jelent erre vonatkozó nyilatkoza
tom. Rágalom az is, hogy én valaha 
arról beszéltem volna, hogy magas; 
rangú katonák volnának ebben a-z 
ügyben komprom!tálva. De azt kér
dezem: ha az volt a miniszterelnök 
véleménye én rólam, hogy én a kor
mányzó úr ellen híreket helyezek el, 
holott éppen én voltam az, aki 
minden félreértést kizáró módon a 
külföldi sajtóban ú megcáfoltam a 
kormányzó ur ellen megjelent va
lótlan híreket, ~ ha ez volt a véle
ménye, - hogyan ülhetett le tár
gyalni az ilyen emberrel? Amikor 
megjelent a deihokratikns ellenzék 
nyilatkozata, hogy ml többé n kor
mány pártatlanságában nem bizha
tunk, a miniszterelnök ur a nyilvá
nosság számára n késő éjjeli órák
ban bőszült nyilatkozatot tett közzé.
Anide

másnap reggel már elküldte 
hozzám a béke galambját, Pro
lin y államtitkár urat, hogy 
mondjam meg neki, miért va

gyok bizalmatlan.

Délután az államtitkár ur ismétel
ten megtisztelt látogatásával. £n 
egy hazaárulót, alti a kormányzó el
len intrikál, nem részesítenék ennyi 
meglisrlrltelésbCn. Amikor nagy 
erőf< s/.llvs után sikerüli n parla
menti bizottság gondolatát az ellen
zékkel is elfogadtatni és a fenforgó 
ellentéteket elsimítani,

a miniszterelnök ur velem ba
rátságosan kezetfogva, megkö

szönte fáradozásomat.

Ha ezt bittó rólam, amit most taj
tékzó förmedvénvében ír, valóban 
nem értem, hogyan juthattam éhez 
<i szeren cseh ez?

X miniszterelnök innak az a 
taktikája, hogy önmagáé nélkülöz
hetetlennek akarja feltüntetni. Ahe
lyett. hogy örömmel vonná tudomá
sul. hogy a demokratikus ellenzék 
a kormányzó személyét nem vonja 
be ebbe uz ügybe és az alkotmá
nyos élet állandó tényezőjét kívül 
hcljozi a frankiig)', hullámain, erő-' 
nek erejével reánfc akarja oktro I 
jélnl, hogj >“> csak azért is a kor
mányzó ellen támadunk.

Úgy állítja be önmagát, mintha 
az ő bukásával megrendülne a 

kormányzó ur helyzete.
Valóban példás hűség! Nagyszerű 
ragaszkodás! És nagyszerű bókot 
mond a maga pártjának is, amidőn 
ant írja, hogy az ő bukása esetén 
két-három hónap múlva széjjelhul- 
lana az egységespárt. Nagy Isten! 
Mi történt volna evvel a hazával, 
ha Bethlen István gróf véletlenül 
Erdélyben marad és ott vezeti a 
magyarságot, ami mindenesetre kí
nosabb és súlyosabb fclada'c, mint 
idehaza hódiló hadjáratot vezetni a 
magyar demokratikus ellenzéki pár
tok ellen,

Egy lyuk lenne most Európában 
Magyarország helyéu. Jfif , szóljak 
ahoz a gyerekességhez, hogy mi a 
fajvédőkkel kerestünk Károlyi 
Imre gróf révén érintkezést?

Agyrém, nevetséges koholmány.
Hogy mi újság a fajvédőknél, azt a 
miniszterelnök ur sokkal jobban 
tudja, mint mi. Hiszen cikkének ok
fejtése és hangja A NÉP diadalmas

A kormánypárt Rakovszky elejtésével 
megoldhatónak tartja a válságot

Az egységespárti képviselők a 
kormányválság és általában a 
frankügy körül igen érdekes ma
gatartást tanúsítanak. Szinte na
ponként változik a hangulat, ami a 
legékesebb bizonysága annak a 
ténynek, hogy

Bethlen pozíciója az egységes
pártban sem megingathatatlan.

A kormánypárt libérális-koiizerw- 
tiv szárnya felhagyott ugyan a 
nyilt frondőrködésel, de ennek az 
akciónak ellanyhul'ása távolról sem 
jelenti azt, hogy Kállay. Tiborék 
nem törekednének többé a kor- 
íuányrekonstrukció kierőszakolá
sára.

Kormánypárti hivatalos körök
ben

vasárnap délelőtt ügy nyilatkoztak 
a Hétfői Napló munkatársa előtt,; 
hogy j

nagy megnyugvást keltett |

Károlyi Imre grófot lemondatják 
az Angol-Magyar Bank elnökségéről?

A KdrolíiA—Beí'/tleJi-afférnek közgazda- 
8 Ági szom pontból is mutatkoznak követ- 
kéményei. Károlyi Imre gróf ugyanis 
eluöko az Angol-Magyar Bank igazga
tóságának, melynek két nagy állami 
érdekeltsége van: a sótnonopólium és az 
állami vas- és gépgyárait inlendaturája.

Az Angol-Magyar Bank Igazgató, 
sí'ga Károly! Imre gróf nyílt levelé
nek megjelenésű után még szombaton 
délelőtt rendkívüli ülést hívott üssze, 

amelyen a közgazdasgi és péuzilgj’i kö

„Bethlen szánalmasan vergődik" 
— mondják az ellenzéki oldalon

A miniszterelnök válasza élénk per- 
traklálíis tárgya volt az ellenzéki kö
rökben.

Bl PERT REZSŐ
ebben nz ügyben a következőket mon
dotta n Hétfői Napló munkatársának:

— A miniszterelnök válaszát szánal
mat- vergődésnek tartom. Olyan meg 
nc-n engedett doínagóglu csendül ki 
Bciíilen gróf ur nyilatkozatából, amely 
elsősorban saját méltóságát sérti meg. 
Amiről itt szó van, nz

nem Bethlennek és Váwonyinak a 
pere,

hanem l-'tag<idhnlallan s fonta;-u tények 
sorozata, amelyekből a felelősséget min
denképpen le kell vonni, akár tetszik, 
akár nem.'

— Bethlen miniszterelnök politikai
lag vádlott ebben a perbon,

nem Illetékes lehűt. ítélni n taliga ügyi
ben Azzal, jiogy vádlóit szidalmazza, 
vein teheti ácinotlvé megtörtént tények 
erejét. Ami a miniszterelnök védekezé

feltámadása. Mi egységes magyar 
frontot akarunk, de ennek a kor
mány az akadálya, melyet a hámi- 
iiitási ügyben mulasztások terhel
nek.

Mihelyt a többségből olyan kor
mány alakul, amelyben megbíz
hatunk, nincs semmi értelme 
annak, hogy tovább kutassuk a 

politikai felelősség kérdését.

Ezzel szemben Bethlen István gróf 
hisztérikus cikkében azt moudja, 
hogy ő a becsületét nem hagyja.

Nekünk semmi szükségünk 
nincs az ő becsületére. Beérjük 

a magunkéval.

mulasztásokat és könnyelmű- 
séget cetünk szemére, végzetes 
politikai hibákat. Most ezeket a 
végzetes hibákat csak tetézni akar
ja a miniszterelnök ur azáltal, 
hogy az egységes magyar front ér
dekénél az ügy sima és békés elin
tézésénél többre tartja a maga hiú
ságát.

a kormánypárt tagjai között 
Bethlen válasza.

Beszélgettünk ebben az ügybén

URBANIUS KÁLMÁN 
kormánypárti képviselővel is, aki 
kijelentette, högy nézete szerint 
ezekután

szó sem lehet a Bethlen-kabinet
* válságáról,

legfeljebb arról, hogy az egyik re- 
s sortminiszter, aki legközelebbről 
van érdekelve, átadja a helyét. Ez 
a reszortminiszter

llukovszky Iván belügyminisz
ter .akinek tárcáját a Kállay— 

Besseuyey-csoport valamelyik 
tagja kapná.

A kormány túlnyomó része bizo
nyosra veszi tehát, hogy

a kormányválság Rakovszky 
elejtésével megoldható lesz.

rökben elterjedt hírek szerint

lemondásra szólították tol Károlyi 
Imre grófot.

Ennek a hírnek valódisága iránt érdek
lődtünk Károlyi Imro grófnál, akiuek • 
környezetéből úgy informálták a Hétfői 
Napló munkatársát, hogy

áz a hír, mintha az Angol-Magyar 
Bank Igazgatósága lemondásra szó
lította volna fel Károlyi Imre gró

fot, alaptalan kombináció.

sének tartalmát Illeti, ez csak kétségbe
esett kapkodás, amint

átlátszó mesterkedés az la, hogy most 
Bethlen a kormányzó háta mögé 

Igyekszik bújni.
Ma a helyzet az, hogy Bethlen mulasz
tásai miatt az ország súlyos veszede
lembe került. Ebből a veszedelemből 
pedig csak a kormány távozása utján 
lehet kijutni. Ennek a mogoldásnuk, 
amit az omóg eminens érdeke követel, 
nem lehet akadály Bethlen személye, 
akármilyen szépen esdekel is most az 
államfő felé.

Bethlen vasárnap 
senkivel sem tárgyalt 
Bethlen István gróf miniszterei- 

üök vasárnap délelőtt hivatalában 
volt ugyan, de tárgyalást senkivel 
sem folytatott Hosszú idő óta ez 
volt uz első vasárnap, hogy a mi-* 
niszterelnök hivatalos ügyeket nem 
intézett és előterjesztéseket senj 
hallgatott meg. .•

Illetékes helyen
közölték a Hétfői Napló munkatár
sával, hogy a miniszterelnöknek 
Károlyi Imre grófhoz intézett vá
lasza, amint annak egyik monda
tából kitűnik, a legfelsőbb hely bi- 
zalomnyilvánitása alapján íródott. 
Minden .olyan kombináció tehát 
mintha a miniszterelnök elvesztette 
volna, az állomfő bizalmát — « be
avatott kijelentések szerint — alap
talan.

»AZ EMSEID
rt rttti

(Sudapestan, i92ö május— augusztus) 
bemutatásra kerül a 
faji-, egyéni- és társa
dalmi egészségtan min- 
deu megnyilatkozása, 

az ipar, Reresksdals’ és 
mezőgazdaságnak 

minden terméke, amely az egészség 
biztosítása, a betegség megelőzése, a 
kórság gyógyításával kapcsolatban van 
Táplálkozás, ruhádat, betegápo. 
tás, lakdsberendfZM, sport, gépi 

berendezések stb.

Minden gyáros, iparos kereskedő 
aki a hazai és külföldi látogatók milliói
nak egy olyan keretben, amilyenre a 

miHennáris kiállítás öíü 
alkalom nem volt, aránylag a 

legkíseblJDropagantíabefektetéssel 
akarja tudását, fejlődését, versenyké
pességét bemutatni, saját érdokében 
cselekszik, ha termékeinek az Ember
védelmi Kiállításon igyekszik mármost 

minél jobb helyet biztosítani! 
Felvilágosítással szolgál a Kiállítás 
vezetősége: Budapest, IV., Piarista u. 6 

Teléfán: Llpőt 998-05
Sxíllítísi, utazd i é, Kiilönőa 

vízumkedvezményen

19 2 6
LEIPZIGER

MESSE
Lelp.1%1 tava.,, mtntaoáiár 1926 
f-brudr gS.átót márcltf 6-álg, 
mi'iakl vásár március I9.éig

is.ooe kiatiHAnak *■ aoo.ooo 
buváadrlönaK taltlkonóhalw* 
a világ minden r*az»b6>. A 
w*«*r a mindenkori gazda
sági helyzet teljes áttekinté
sét nyújtja ás rendkívül ked
vező Uz etkütéseket biztosit

Lakásbejolentóeek február 18 lg. Külön- 
vonathoz tebrudr 24 lg. Indulás február 
28 án este 7“ kor Keleti pályaudvarról 

liflevől- éi vízumkeduezmÉny
.M.é^elLv*S“X gondoskodik a tisz-
ui,etíel'2í.py “uhr’UEr Ottó igtttató.Bbest, 
VI, icréz kórét 46. i etetőn 8SMJ1 ■■ > .. 9-3-ig
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A pótnyomozás eddigi eredményeiről részletes 
jelentést Küldtek el a franciák Párizsba 

Schultze nem azonos az Erzberger-gyilKossal
'A' vasárnapi nap folyamán a 

frankhamisítás bűnügyi pótnyomo- 
aása, valamint a franciák jelenlété
ben folytatott kihallgatások szüne
teik. Szombaton este fél nyolc 
órakor ért véget az utolsó kihallga
tás az ügyészségen. Bába Dezső 
vallomása után Benoist francia fő
felügyelő, Doulcet és Cotlard Hos- 
tingue, a Banque de Francé meg
bízottja hazatértek Hungária-szálló- 
beli lakásukra. Collard Hostingue 
tiz óra előtt pár percnyi sétára le
ment a Dunapartra, do Benoist és 
Doulcet ki sem mozdultak vasárnap 
délig a szálló negyedik emeletén 
lévő szobáikból. Úgy látszik, a hét 
fáradalmai Után most volt először 
alkalmuk a pihenésre. Eddig ugyan 
is mindennap reggel kilenc és fél 
tiz óra között már elhagyták a szál
lót és azonnal megkezdték munkál
kodásukat

A három francia déli tizenkettő 
Után a Hungária Szálló kávéházá
ban rcggelizés közben

tanácskozást folytatott a Ban
que do Francé magyar megbí

zottjával, Auer Pál dr.-ral.
’A tanácskozáson főként a hétfői 
napon foganatosítandó kihallgatá
sok és a még hátralévő kihallgrtni- 
sok kérdése került szóba. Ezután a 
teljes napot közös megállapodás ér
telmében pihenésre, magánügyeik 
és levelezéseik elintézésére használ
ták fel. Az esti órákban ismét mun
kába fogtak és a frankügyben foly
tatott eddigi működésűkről, az élért 
eredményekről, tapasztalataikról., a 
nyomozás mikéntjéről és az eddigi

A hágai iratoK a
Vasárnap délelőtt Buday Kál

mán, törvényszéki alkalmi tolmács, 
a rotterdami magyar konzul sze
mélyi titkára, átnyújtotta Sztrache 
Gusztáv dr. főügyésznek a hágai 
Iratok teljes magyarnyelvű fordí
tását. Négy napig fordította a hol
landi tolmács ezeket az iratokat, 
Jankovich Arisztidnek a hágai 
rizsgálóbirő előtt tett vallomása és 
bz húsz gépírásos oldalra terjed.

A hágai iratok magyar másola
tát két példányban készítették el és 
ezekből

egy példányt hétfőn átkülde
nék a nemzetgyűlés frank-bi
zottságának, a másik példányt 
hétfőn pedig a bűnügyi iratok

hoz csatolják
és hétfőtől kezdve a frankhamisi- 
tási ügy vádlottjai, illetve a vé
dők már meg is tekinthetik ezeket.

Teljesen új irányban K 
ma reggel

A frankhamisítás nyomozása során az 
első időben egyre-máwrs bukkantak fel 
olyan nyomok, melyeken a rendőrség, 
de még inkább a külön nyomozást végző 
franciák elindultak. Már napok óta a 
titokzatos Schulze személye került az 
érdeklődés központjába és Schulze sze
repe foglalkoztatja élénken a rendőrsé
get és a franciákat egyaránt. Mára 
azután egy bizalmas természetű bejelen
tés alapján sikorült olyan nyomra 
akadni, melynek jelentőségét ugyan 
nem lehet túlbecsülni, de lehet, hogy

»
ezen a nyomon elindulva, a rendőr
ség olyan adatokhoz Jut, hogy ezek 
segítségével sikerül kibogozni a nagy
szabású bűnügy kuszáit szálait. Fő
ként pedig megtalálják azt, ami a 
franciákat awaylra érdekli, hogy 
honnan indult ki a frankhamisítás 
eszméje és ki az ügy értelmi szerző je.

A franciák ugyanis tudomást szerez
tek arról, hogy a múlt év közepén egy 
titokzatos ember járt Budaposten. aki 
bizonyos összeköttetésben volt olyan 
társaságokkal, melyek különböző nem

kihallgatások eredményeiről 
részletes összefoglaló jelentést 
készítettek, amit felettes ható
ságaikhoz küldenek meg Pá

rizsba.
Vasárnap valamennyi Budapesten 
időző francia nyomozó és meghatal
mazott megállapodott abban, hogy 
külön-külön ezentúl a sajtó számára 
semminemű nyilatkozatot, sem a 
már megtörtént, sem a történő ese
ményekről, vagy esetleges terveik
ről nem adnak, hanem

közös „tájékoztató“-val fogják 
a szükséghez képest a sajtót in

formálni.
Á francia megbízottak egyébként 

semminen|ü közlést nem óhajtanak 
tenni atról, hogy milyen jelentősé
ge volt annak a látogatásnak, ame
lyet Clichant követ Bethlen István 
gróf miniszterelnöknél tett szomba
ton. Arról nincs is pozitív tudomá
suk, hogy mit tartalmazott az , a 
szokatlanul hosszú:, sifrirozott táv
irat, amelyet a látogatás után a kö
vet a francia kpnmánynak küldött

A francia megbízottak a leghatá
rozottabban

cáfolják azt is,
hogy Scliullze, — akiről ők" állítólag 
maguk sem tudják, hogy milyen 
állampolgár,

azonos lenne Förster-Schulzeval, 
Erzbergef gyilkosával. Schultze 
szerepléséről állítólag nem is tud
nak többet, mint amennyit a ma
gyar nyomozóhatóságok, 

nemzetgyűlés előtt 
Ugyancsak a bűnügyi iratok mellé 
kerül az eredeti hollandi szöveg is 
és így a védőknek ellenőrző tol
mács utján módjuk lesz megállapit- 
tatni, — ha ennek kétsége felme
rülne , hogy a holland fordítások 
minden tekintetben hűek és telje
sek-e.

A vádiratot a múlt vasárnap kéz
besítették ki a huszonegy letartóz
tatásban 'lévő terheltnek. Mivel a 
letartóztatottak legtöbbje kifogá
sokat jelentett be és mivel ezt vé
dőik utján terjesztik elő, a kifogá
solási határidő eltolódott, de e hét 
végére az összes kifogások már a 
vádtanács előtt lesznek. A jövő hét 
közepén, február 17—18-án megtart
ják a kifogásolási tárgyalást, mert 
csak ilyen gyorsított tempóval le
het biztosítani azt, hogy a főtár
gyalás március második felében 
megtartható legyen.

ezdih meg a nyomozást 
a franciák
zetközi vonatkozású, homályos ügyekkel 
foglalkoztak.

1925 juuiusában hirtelen felbukkant 
Budapesten egy elegánsan öltözött, biz
tos, határozóit fellépésű férfi. A Hungá
ria szállóban hófolt lakást és be jelentő 
lapjának adatai szorint az illető

Tlieodor K. Levolda gyáros volt, aki 
Prágából érkezett.

Levolda jnár nyomban megérkezése 
után feltűnt viselkedésével. A szállóban 
dllandtóan fiatalemberek keresték fel, 
okikkal zárt ajtók mögött órákon át 
tárgyalt. Egész magatartása és viselke
dése azt- árulták el', hogy néni magán
ügyben tartózkodik itt. hanem valami
lyen titokzatos megbízatás végrehajtá
sára érkezett Budapestre.

Theodor K. Lewolde típusa volt a 
titkos politikai ágenseknek.

Egész cereg igazolványa volt, a londoni 
Fóréi gn Offlcetől kezdve a legkisebb 
balkáqi város hatóságának igazolvá
nyaival is el *volt látva és néhány bizal 
masának megmutatott egy igazolványt,

mely szerint egy Csehszlovákiában meg
jelenő magyarnyelvű napilap munka
társa.

Sok foglalkozása mellett még a há
ború alatt magántitkár volt Kürthy 

Lajos közélelmezési miniszternek.
A feltevés, hogy titokzatos megbízás

sal jár Budapesten, még valószínűbbé 
vált azután, mikor Theodor K. Levolda 
egy napon felkereste egy fővárosi napi
lap munkatársát és igen titokzatos for
mában különös dolgokat engedett sej- 
tettn'i a hírlapíróval. Előadásából az de
rült ki, hogy

Csehszlovákiában működik egy poli
tikai ágensekből álló társaság, ame
lyik egyrészt azzal foglalkozik, hogy 
titkos célok szolgálatában európai 
államok bankjegyeit hamisítja, más
részt az illető államok területén 
azsán provokátort szolgálatot teljesít
Végül is a rendőrség megsokalta Le

volda-Löwinger szereplését A politikai

Auer Pál dr, nyilatkozik a frankhamisításban 
szereplő még ismeretlen egyénekről, a külföldi 
és a belföldi újabb nyomozásról és ,,Förster“ 

Schulzeró!
A Hétfői Napló munkatársa a frank- 

hamiaitási ügy aktuális kérdéseivel 
kapcsolatban Auer Pál dr.-hoz, a Ban
que de Francé megbízottjához fordult. 
Megkérdeztük Auer Pál dr.-tól — aki a 
franciákkal együtt jelen van a letartóz
tatottak kihallgatásánál és alaposan is
meri a bűnügy anyagát —, hogy a 
franciák szerint egyáltalában van-e 
még olyan személy a frankhamisítás 
ügyében, akinek a neve az ügyészség és 
a rendőrség eljárása sarán, valamint a 
Jankovich-napló adataiban nem fordult 
glöf

Auer Pál dr. a következőkben felelt:
— Bár semmiféle ok ilyen felte

vésre nincsen
addig, amíg a nyomozás nin
csen befejezve, uem lehet eb
ben a kérdésben nyilatkozatot 

tenni.
— Szereztek e a magyar vagy francia 

nyomozóközegek olyan adatokat — kér
deztük tovább Auer Pál dr.-t —, ame
lyek valószínűvé teszik, hogy a frank
hamisítás szálai szélsőséges jobboldali 
német csoportok felé vezetnek?

— Erre a kérdésre seni nyilat
kozhatok, — válaszolt Auer Pál 
dr. —, mert

erre vonatkozólag még semmi
nemű konkrétum nincsen.

—- Egyáltalában kitérjed-e külföld 
felé a franciák nyomozása? — kérdez
tük ezután.

— Ezidőszerint 

egyáltalában nem.
— A franciák szerint szükség lesz-e 

még arra, hogy akár ők, akár a magyar 
hatóságok a belföldön újabb irányban 
is kiterjesszék a nyomozást?

— Bár eddig ezt nem határoztak 
még el, azonban

lehetséges.
— A Jankovioh-féle naplóban szereplő 

emberek személyéről van-e bármilyen 
csekély közelebbi tudomása a franciák
nak?

A Magyar Nemzeti Szövetség mindben helyesli 
Perényi báró elnök és az igazgatóság eljárását 

a bankügyben
A Magyar Nemzőt! Szövetség nz ellene 

elrendelt és folyamatba levő hatósági 
vizsgálattal kapcsolatban Perényi Zsig
mond báró elnöklete alatt vasárnap dél
előtt Gézauccal helyiségében országos 
választmányi ülést tartott, amelyen úgy 
a fővárosi, mint a vidéki választmányi 
tagok is résztvettek. Perényi báró rövid 
megnyitója után Kaas Albert báró szó
lalt fel és oly értelmű indítványt ter
jesztett elő, hogy adaövetség választmá
nya helyesli országos elnökének Perényi 
Zsigmond bárónak azt az eljárását.

osztály utasítására a detektívek a Hun
gária szállóbeli lakásáról előállították * 
főkapitányságra, ahol

as Idegeneket ellenőrző osztályon ki
hallgatták, azután nyomban a to- 
loncházba kísérték és áttették a cseh

szlovák határon.
Rövid budapesti vendégszereplése óta 

nem hallatszott hir róla, mig most a 
franciák figyelme rátorelődött és ki 
akarják kutatni, tulajdonképpen kicso
da ez a titokzatos Levolda-Löwinger és 
milyen homályos szerepet játszott Bu
dapesten.

Lehet ugyanis, hogy Levolda-Löwiu- 
gér személyében tisztázódnak olyan 
eddig még rejtett kérdések, amiknek 
ismerete nagyon fontos a nyomo
zásra nézve. így például aSchultzera 

vonatkozó adatok is.
Értesülésünk szerint a franciák hét

főn reggel megteszik a szükséges lépé
seket, arra, hogy Levolda-Löwinger sze
repét kinyomozzák és főként tisztázzák 
azt az összefüggést, hogy Levolda-Lö
winger, a titkos politikai ágenB, miért 
érkezett épen akkor Budapestre, mikor 
egy bankjegyhamisitás ügyében dolgo
zott a rendőrség és miért érdekelte őt 
oly intenziven a rendőrség munkája.

Sági Pál.

— Erre vonatkozólag ki kell je
lentenem, hogy

a Jankovich-naplóban megem
lített egyének legnagyobb ré
szének semmiuemü köze a 
frankhamisítás ügyéhez nincsen.

Olyan személyekről, köztük höl
gy ékről, tett említést Jankovich eb
ben a naplóban, akikkel együtt va
csorázott, vagy véletlenül egy tár
saságban volt velük. Az illetőknek 
azonban egyáltalában tudomásuk 
nem volt a frankhamisitási ügyről, 
ezért a francia nyomozóközegek 
még csak részt sem vettek ezeknek 
az indifferens személyeknek a ki
hallgatásánál.

— Schulze neve a budapesti rendőr- 
eég előtt ismert volt-e, még mielőtt s 
franciák foglalkoztak személyével?

— Csupán egy ügyészségi vallo
másban szerepelt a Schultze név. 
Azelőtt a franciáknak Schultze 
szerepéről

tudomásuk nem volt.
Még most sincsenek tisztában az
zal, hogy Schultze tulajdonképpeni 
ténykedése miben állott.

— Valóban van-e olyan adat, ami 
akármilyen módon valószínűvé teszi, 
hogy Schulze azonos Förster-Sehulze- 
val?

— Ez kizárt dolog, mert

minden adat és ténykörülmény 
amellett bizonyít, hogy a szó- 
banforgő Schultze nem azonos 

Erzberger gyilkosával.
— Tett vallomást Rába szombatost! ki

hallgatása során arról, hogy hogyan 
honmin történt a bankjegyhanrisitógé- 
pek és a papír beszerzése?

— Rába erről
vallomást nem tett.

A lapoknak erre vonatkozó közlése 
a valóságnak nem felel meg.

mellyel a frankhamisitási üggyel kap
csolatban a Szövetség elleni vizsgálat 
megindítását szorgalmazta

m helyesli Perényl báró elnöknek 
és az igazgatóságnak a frankhamisí
tás ügyében tett nyilatkozatait és 

intézkedéseit.
Kaas Albert nagyhatású beszéde után 

Indítványát több helyeslő felszólalás után 
a választmány egyhangúlag elfogadta. 
mireaz ülés véget ért.
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MwomiWstfrtscrntW 
építenek

Kettőt iMÖ-ban, a Jövö
évben

A főváros különböző kerületeiben lók" 
polgárság régi hérulipo a piacok j'Cn- 
ilrzotlí ijBüse. Különös* *• húrom k'rülct, 
m Krisztinaváros, a Terézvárosi és hz 
Erzsébetváros közönsége ól évek óla pn- 

amiért ezekben a kerületekben 
hí heh clegeudő fedett yásárcHornok. A 
főváros iljcléfces ügyosztályán is fog
lalkoznak azzal a tervvel, hogy a pol
gárság Jogon panaszait orvosolják r 
ezekben a süriln lakóit városrészekben 
uj vásárcsarnokokat építsenek.

Legelőször
a Uaral-téri csarnok felépítésére ke

rül a sor,
amelynek terve teljesen készen áll.

A közepi test ügyosztály a folyó évben 
a már eddig megszavazott és jnegkez- 
(li tt építkezéseken kívül, még mintegy 
200 milliárdos építkezést akar az üze
mek pénzén végrehajtani és ennek a 200 
milliárdnak a keretén belül

legalább két uj vásár csarnokot épít 
fel ez évben

topodig egyet a Gurul téren, egyet a 
Széna téren. A Guyyi téri bódépiacot ez 
Hütközés tartamára

a régi lóverseny lér területére he-
■ lyctnék ki,

nig a Széna-téri piac elhelyezésére vo
natkozóan most készülnek helyszíni 
izemlékre. A Szénatéri vásárcsarnok 
fpitkezéso előtt

kitelepítik a Széna térről a BTE 
sporttelepét,

nért a telekre szükség lesz a csarnok 
részére.

A külső Terézváros polgársága e hí
rek hallatára erősen fáradozik azon, 
logy a Férdniútjd.tér mámára is kiesz
közölje még ez évben a vásárcsarnokot. 
\ városházán azonban a Fcrdinánd-térl 
rásárcsarnok felépítését csak a jövő óv 
fdjyaniún tervezik, mert sem az idei 
költségvetésbe, sem a folyó évre elő
irányzott építési programba nem lőhet 
beállítani, egy harmadik vásárcsarnok 
ij ütését.

VIH. KERÜLET, RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

Nemzetközi Orfeum
ezelőtt

TRBHRin
Egyedüli 

nagy varieté 
műsor!

Esténként 1U órai kozdottol fellépnek: 

Tamarra és Brünau 
Sarkadi Jiladár 

Dobos Viola 
The 3 Hamiltons 

Fellowduett stb. stb.
Ma, hétfőn -kor záróra

LcsBtobb Legjobb Legolcsóbb

PÁL. PAP... PAP...
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorayára

■*bnyept pokróc, Uggöny, Agy. (*i 
Asztalterítők, gyermek Uöoík, nyugacAkok, 
IcAnyszuó.v, előszoba- ós kertibutorok, ct nvók 
és batrak mlntfon klvHollaon kopt*.ítélt 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.

Nagy katalógust 4000 K ellenében rostén küldök

Katona Rezső helyeit Nagy Károly lesz 
a főkapitányság bűnügyi osztályának a vezetője 

A frankügy pótnyomozásának a következnénye
At, utóbbi napokban mind széle

sebb körökben terjedt el az a hír, 
hogy ti frankiig-y nyomozásában ve
zető szerepet játszó Katona Rezső 
rendőrfőtanácsofl. a bűnügyi osz
tály vezetője, állítólag

elhagyja működési körét és he
lyét dr. Nagy Károly főkapi

tány helyettes,
a tolóiícügyosztály jelenlegi .vezető
je, t-rssí át.

Beavatott helyen munkatársunkat 
őlykép informálták, hogy Katona 
távozása

szorosan összefügg a fraukügy- 
gyel.

A mellbevágott leventetanar, 
aki az ergerbergert énekelteti és ezer 
koronákat szed a későnjövő inasoktól

Néhány nappal ezelőtt hangzott 
el a törvényhatósági közgyűlésen 
egy interpelláció a Levente-Egye
sületekben uralkodó túlságosan szi
gorú fegyelem és meg nem enged
hető büntető fenyítések alkalma
zása ellen. Az interpelláció az OTT 
elnök ura részéről igen heves 
visszautasításra talált, hazaflatlan- 
ságot emlegettek, most azonban 
módunkban van az egyik Levente- 
Egyesületben uralkodó anomáliák
ra az illetékesek ügyeimét felhívni, 
remélve, hogy ezáltal alkalmat 
adunk a mielőbbi beavatkozásra és 
az ott dúló abszurd állapotok meg
szüntetésére.

A Német uccai polgári iskolában 
van az Árpád Levente Egyesület 
helyisége. A egyesületnek mintegy 
háromszáz tagja van, nagyrészt 
iparostanoncok és segédek. A le
venték vasárnap délelőtt jönnek 
össze és tanáraik vezetésével kivo
nulnak valamelyik szabad térségre, 
ahol tornáznak, játszanak.

Vasárnap délelőtt fér kilenc óra
kor M. 1. vezető tanár az intézet 
egyik termében összegyűjtötte a 
megjelent leventéket és névsorolva
sást tartott. A névsorolvasás befő
zése után lépett be a terembe Lip- 
schitz Jenő tanonc. A tanár ez el
késett leventét leszidta és a későn- 
.lövésért járó ezer korona büntetést 
követelte tőle. Ugyanis M. tanár ur

minden későn jövőre önkényesen 
ezer-kétezer korona büntetést 

ró ki.

A gyerek zsebében kutatni kezdett 
a pénz után és csak nagy keserve
sen tudott összekaparászni tiz da
rab százkoronást, amit a tanárnak 
átnyújtott. A tanár ur azonban bi
zonyára nem tudja, hogy az inas
gyerekek százkoronásokból rakják 
össze az ezerkorouúsokat, mert ék- 
*len ha ragra gerjedt és rákiáltott 
a gyerekre:

— Megállj, szemtelen kölyök, 
majd megtanítalak én!

És a következő pillanatban 

hatalmas erővel arculütöte R 
kis inasgyerket.

A tanárnak nem első alkalommal 
megnyilvánuló brutalitása nagyon 
felbőszítette a növendékeket. Han
gos moraj futott végig a termen, 
sőt néhány erősebb kifukadás is 
hallatszott A tanár észrevette az 
egyik közbekiáltót: Künsztlcr Ár
min 18 éves tanoncot, kihivatta a 
katedrára és úgy, mint az előbbi 
gyereket,

őt is arculiittttte.
Ez alkalommal azouban megjárta, 
mert a fiú, aki különben az MTK-

Az illetékes körökben ugyanis nagy 
visszatetszést váltott ki az a körül
mény, hogy a rendőrségnek pót- 
nyomozást kellett lefolytatnia, ami 
élénken hizonyitja azt, hogy az elő
zetes nyomozásnál tévedések és a 
pótnyomozás során sem pótolható 
mulasztások tői télitek.

A hirt mindenesetre fen tartással 
közöljük, bár információnk pontos
ságához semmi kétség nem fér. A 
közeljövőben bekövetkező eseményt 
egyébként illetékes helyen már be
fejezett tényként tárgyalják és a 
szakemberek örömmel várják a 
tehetséges és nugytudásif Nagy Ka
rolj' jövetelét.

ban boxoló, felemelte karját és 
öklével a tanár mellébe sújtott, 
aki az ütésre niegfcntorodott és 

a padok közé zuhant.
A teremben óriási káosz, keletke
zett. A tanár a fiúra akarta vetni 
magát, ezt azonban társai védőén 
körülvették és olyan fenyegető ma
gatartást tanúsítottak, hogy a ta
nár jobbnak látta

szótlanul visszavonulni.
Ilyen előzmények után a. leven

ték a tanár vezetésével kivonultak 
a Népligetbe. Gyakoroltak, játszot
tak, majd a tanár, feszes „vigyázz“- 
állásba sorakoztatta a gyerekekét. 
Az egyik kisüti, H. Tóth Ferenc, 
azonban a szigorú „vigyázz" elle
nére is állandóan topogott a lábá
val. A tanár odalépett a gyerekhez 
és felelősségre vonta, miért nem 
áll mozdulatlanul1!

— Kérem szépen, tanár ur, — sze- 
pegte a megijedt gyerek —, ron
gyos a cipőtalpam, átnedvesedett a 
lábam és nagyon fázom.

A tanár ur azonban nem akarta 
akceptálni, hogy a Népliget sárten
gerében a gyerek átfázott, hanem 
büntetésül

arculütötte.
— fis most köszönd meg! — kiál

tott a fiúra. — Azonnal köszönd 
•meg, mert még egyet kapsz!

A szegény kis fiú a veréstől való 
félelmében behúzott nyakkal rebe- 
gett köszönetét az ütésért.

A már megszokott incidens után 
rendben gyakorlatoztak tovább a 
leventék. Délfelé a tanár urnák az 
az ötlete támadt, hogy a gyerekek 
énekeljenek. Az ifjú leventék azon
ban már fáradtak, éhesek voltak, a 
nótázás sehogysem ment. A tanár 
ur hirtelen lobbanó haragja újból 
lángra kapott és rákvörös arccal 
rákiáltott a leventékre:

— Énekeljétek az Erger-Ber- 
gert.

Az talán könnyebben megy.
A gyerekek először megdöbbenve 

néztek a tanár urra, komolyan gon- 
dolja-c a dolgot és amikor biztatást 
láttak, az egyik fiú bátran odalé
pett a tanár elé:

— Tauár ur, a leventék között 
zsidó barátaink is vannak. Ilyen 
nótát mi nem énekelünk.

A tanár sápadtan elfordult. Né
hány gyerek, a fenyítéktől váló 
félelmében énekelni kezdte az 
Ergcr-Bcrgert, do többen az ének
lőkre támadtak és csak a nagyobb 
növendékek közbelépése akadályoz
ta meg, hogy

R tanár uszítására a zsidó és 
keresztény növendékek általi-

nos verekedésévé nem fajult
Pofonok... Ergor-Berger... K 

hadseregben megtiltották az Erger- 
Berger éneklését, a levento egyesü
letben egy tanár presszionálja. Re
méljük, az illetékeseknek lesz rá 
gondjuk, hogy a levente egyesüle
tek magasztos céliát. égy tanár fe
lekezeti izgatásokkal ne profanizál- 
hassa.

■1 ‘□i ’?■'

Nemzetközi
Vásár

1926. április hó 17—26.
Rendezi a

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara

Képviselet Magyarországon és a külföld 
mindén nagyobb varosában 

Kedvezményes utazás és vizűm 
Lakáskiutalás

Felvilágosítás a vásárirodánál:
V, Szemere ucca 6. Tel. 161-32

A Bristol-szálló Abbáziában teljes 
szállodai, éttermi ós kávéházi tizemé
vel együtt részvény társasággá alakul 
át. A részvények egy részét a nagy
közönség körében óhajtja elhelyezni, 
olyképpen, hogy minden egyes rész
vényvásárlónak egy — a társaság 
által kibocsátandó — élvezeti jegyet 
is ud, melynek alapján

as Illet* részvényes 20 
éven át minden évben 
a társaság tulajdonát 
képező abbaziai Bristol 
szállóban 14 napi in
gyenes szobát kap. 

Tehát, míg részvénye alapján az in
gatlannak résztulajdonosává válik, 
és az üzemek jövedelmében évente 
rószvónyosztalók formájában részese
dik, addig az élvezeti jegye alapján a 
társaság alapszabályainak biztosított 
természetbeni kedvezményt élvezi 
hnsz éven út.

Egy részvény ós élvezeti jegy 
együttes ára 3,200.000 korona. A rész
vények és élvezoti jegyek bemutatóra 
szólnak, s bárkire átruházhatók, épp- 
ugj, mint az egyes természetbeni ked- 
vejményt jelentő évi szelvények is.

A Bristol-szálló, mely egyike Ab
bázia legnagyobb és legszebb szállo
dainak, a gyógypark mellett, a kikö
tőtől és fürdőtől két percnyire fek
szik. A szobák uccura nyílók, legua- 
nyobbroszt erkély ob, szép, kétágyas 
szobák, melyeket a részvényesek 
egy élvezeti jegy alap. 
Ján is másod vagy har- 
madmagukkal Igénybe 

vehetnek
Amennyiből! őzen rendkívüli ka 

matozást nyújtó és biztos tőkebefi-k- 
totest Jolontő részvényekből vásárolni 
lotlicz a budapesti képviso-

Szervlta tér 5, félemelet

Köhögés, rekedt-
ségnél régi bevált, szer a

Dr. Schutt^
Sodeni paslilla

*'aph«tó minden patikában és drogériában. Vezér-

Bpest, V.Fáik Miksa ucca 1 Te'efón: L. 930-51
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Báró Splényi Lászlónk lelőtte egy pincér az Astoria szállóban, 
azután megmérgezfe magát

Vasárnap délelőtt véres szerelmi <1 ru
ha játszódott )o az Astoria szálló har
madik emolotén: báró Splényi Lúszlónét 
féltékenység miatt két lövéssel letéri- 
iette Szőke Sándor 20 éves pincér, aki 
tette elkövetése után morfiummal meg- 
niórgcztcj magát. A megdöbbentő ese
mény részidőiről alábbi tudósításunk 
izámol bo.

Revolverrel és méreggel 
a zsebben az Astoria felé
Ma reggel negyed tíz órakor a Kos

suth Lajos ucca és Semmelweiss ucca 
sarkán álló 518. számú hordárhoz oda
lépett- egy elegánsan öltözött fiatalem
ber és egy lévőiét adott át neki, azzal 
a megbízással, hogy vigye át a szemben 
lervö
I Astoria szálló 330. száma szobájába 

Splényl Lászlónknak.

rAz utért járó díjazást, harmincezer kö
rönét nyomban át is adta a hordárnak, 
nki olindult a szálló kapuja felé. Alig 
ért azonban az úttest közepéig, mikor a 
fiatalember — aki, mint később kiderült 
Szőke Sándor pincér volt — utána sie
tett és kijelentette, hogy

ő Is vele megy a szállóba, 
ahonnan majd egy csomagot fognak le
hozni. Ezzel azután elindultak a szálló 
haliján út az omclct felé. A portás, bár) 
az Astoriában szigorúan tilos férfiaknak i 
magános hölgyeket felkeresni, felenged
te a fiatalembert, mivel látta, hogy hor
dárral megy. A 330. szoba elé érve, a 
hordár kopogott az ajtón és beszólt, 
hogy egy levelet hozott, mire

Splényl báróné egy kissé kinyitotta 
az ajtót,

a hasadékon keresztül átvette a levelet 
a hordártól, aki nyomban megfordult és 
eltávozott. Ebben a pillanatban azonban 
a fiatalember, aki eddig szótlanul meg
húzódott a folyosón, hirtelen odaugrott 
BZ ajtóhoz, belökte,

b szobába lépett és behúzta maga 
mögött az ajtót.

A hordár még hallotta, amint Splényi 
báróné hangosan rákiált a fiatalember
re, aki ugyancsak indulatosan vissza
jelel, a következő pillanatban pedig

két revolverlövés dörrenését, utána 
egy cles sikoltást, majd két test 
földrezuhanásának zaját hallotta.

A. revolverlövésekre a szobába sietett a 
szálló személyzete és a parketten hever
je találták Splényi Lászlónó bárónőt, 
akinek

nyakából vastag sugárban patakzott 
a vér.

í-f fiatalember halálsápadt arccal, ho- 
fog ve feküdt mellette, kezében görcsö- 
csen szorongatott egy 9 milliméteres 
forgópisztolyt, mellyel a merényletet el
követte. A szálló személyzete azonnal

Ax I. sorsjáték sorsjegyei 
wiég március l-lg érvényesek

értesítette n mentőket, amíg azonban 
megérkoztek, a bárónőt a szobában lövő 
ágyba fektették ás kimosták sebét, a 
fiatalembert bevitték egy szomszéd szo
bába, ahol egy pillanatig eszméletre 
lért és mikor meglátta a föléjo hajló 
kérdő arcokat, elcöukló hangon osak 
ennyit mondott:

—- Lelőttem, azután megmérgeztem 
magamat • • , Nagyon szeretem • • •
Pár pere múlva megérkeztek a men

tők, akik a szerelmi dráma két áldoza
tát első segitsógben részesítették. Meg-

A báróné és a
Hat évvel ezelőtt báró Splényi László 

miniszteri számvevőségi ellenőr felesé
gül vette Oláh Irént, egy elszegényedett 
családból származó árva leányt. Házas
ságukból két gyermek született: Gábor 
és Éva. Házasólotük azonban nem so
káig volt zavartalan, mert differenciák 
merültek fel közöttük, és az akkor még

huszonkét éves könyelmü fiatal
asszony elhagyta férje házát

és magával vitto két gyermekét, akiket 
egy ismerősénél helyezett ol. ő maga po- 
dig Párizsba utazott. Itt csak rövid 
ideig tartózkodott, mert azt a kevés 
pénzét, arait férje házából hozott, elköl
tötte. Csakhamar visszatért Budapestre 
és itt igen szűkös körülmények között 
élt. Rendszerint kisebb, harmadrangú 
szállókban lakott és

sűrűn látták megfordulni féríltársa- 
ságokban.

A feltűnően szép, magastermetű huszon
hét esztendős asszony különösen a fiata
labb férfiakra gyakorolt vonzó hatást és 
a husz-huszonkét éves fiatalembereknek 
valóságos tábora vette körül, akiknek 
közeledése elől, ellenőrizhetetlen hírek 
szerint nem zárkózott cl ridegen.
A múlt évben, október huszonkettedikén 
az egyetemuccai Erzsébet királyné szál
lodába költözött, ahol az első emeleten 
lövő 26. számú szobát foglalta le. A 
szálóban ismerték Splényi bárónőt és 
tudták, hogy férjétől különválva él, 
cgyideig a szállóban lakott, azután Pá
rizsba költözött A szállóban a bárónő 
csöndes életet élt, csupán az különböz
tette meg a többi lakóktól, hogy

a portásnál gyakran érdeklődtek fér
fiak egy elegáns, fess báróné után.

Az örökké vidám bárónő társaságában 
tartózkodott gyakran egy Gerencsér Zoi- 
tán nevű fiatal kolozsvári színész is. A 
szálló személyzete néhány hónappal ez
előtt különös dolgot vett észre. Megál
lapították ugyanis, hogy a szálló egyik 
fiatal szobapincére, Szőke Sándor, aki a 
bárónét kiszolgálta, a gyakori érintke
zés során közelebbi ismeretséget kötött 
Splényinévcl, ami rövidesen oly bizal
mas természetűvé fejlődött, hogy a bá
rónő és a pincér tegezték is egymást 
Szőke Sándort

a huszesztendős fiatal pincért telje
sen clkábitotta e számára szinte el
érhetetlenül előkelő bárónővel való 

bizalmas ismeretség.
Úgyszólván minden idejét ebben élte ki. 
A flu, aki egy jómód n pestújhelyi ven
déglős fia, mindent elkövetett, hogy ké
nyelmesebbé tegye a búróné életét és el
halmozta apróbb-nagyobb figyelmesség
gel. Az utóbbi időben azonban Splényi 
báróné tartózkodóbb magatartást tanú
sított a fiatalemberrel szemben, akit ez 
nagyon elkeserített. A szálló vezetősége 
végül is tudomást szerzett a lakó és a 
pincér közötti összeköttetésről és ekkor 
tapintatos formában felkérték, hogy 
hagyja el a szállót. Eltávozáskor hat
millió koronát tett ki a számla tartozá
sa. Szőke Sándor ekkor jelentkezett az 
igazgatóságnál, hogy a bárónő Őt bízta 
meg a számla kiegyenlítésével, amit 
majd részletekben fog lotörloszlenL

Splényi béróné „titkára11
Január harmincadikén költözött el az 

Erzsébet királyné szállóból báró Splényi 
Lászlónó és az Astoriában bérelt szobát. 
Ebbon az előkelő szállóban teljesen vis
szavonult életet élt. Eleinte csak Adlcr 
Zsigmondné korosto fel, aki bírt hozott 
gyermekei felől. Az utóbbi napokban 
többször mogjclent a szállóban Szőke 
Sándor. A fiatalembert természetesen 
nem bocsájfották fel az emeletre, ha
nem mindig tclei'ónon lekórették a

állapitetttűk, hogy a két ISvéa közül 
csak egyik talált és

a golyó a bárónő nyakcsigolyájába 
fúródott, a flatalcmcbr pedig sztrich- 

niuuei megmérgezte magát.
Mindkettőjüket egy közös autóban he
lyezték el és bevitték őket a Rókus kór
házba, ahol a bárónő a halállal vívódik, 
merénylőjének állapota azonban nem 
életveszélyes. A beszállítás után nyom
ban rendőri bizottság jelent inog a kór
házban és Mészáros István rendörfogal- 
mazó megkozdte a véres esemény előz
ményeinek tisztázását.

pincér regénye
hallba a bárónőt, aki azonban legtöbb
ször letagadta magát. Néhányszor mégis 
üzenetet hagyott a fiatalember számára, 
akiről, mint titkáráról emlékezett meg 
a szálló szeüiélyzeto előtt.

„Kedves Irénke gyere le 
a hallba1*

Tegnap este féltizenegykor távozott el 
az Erzsébet királyné szállóból Szőke Sán
dort .akkor már, úgy látszik, teljesen 
megfogamzott benne a gondolat, hogy 
meggyilkolja Splényinét, Magához vette 
forgópisztolyát, zsebébe tett egy kis tu
bust, melyben sztrichnin volt és a 
szálló előcsarnokában megírta azt a le
velet, amit ma felküldött a bárónőhöz 
és amely igy hangzik:

Kedves Irénke, gyere le a hallba, itt 
várlak, a pénz nálam vau. ölel 

Szőkéd.
Az éjszakát az eddigi megállapítások 
szerint kiskocsmában töltötte el és reg
gel kileno órakor elindult az Astoria 
felé. Tulajdonképpen az volt a terve, 
hogy lennt a hallban végez a bárónéval, 
do annyira fel volt indulva, hogy nem 
tudta bovúráí, r< i.g lejön és irkába a 
hordár után sietett.

Pontosan negyed tízkor azután meg
történt a dráma, amelynek egyik 
hőse a huszesztendős rajongó pincér
gyerek hulálsápadt arccal fekszik a Ró
kus kórház második emeletén, a 43. 
számú kórteremben, míg egy folyosóval 
odább a szép Splényi bárónő fölé hajol
nak az orvosok.

LetartúztattaK egy csaló!, 
aki nemzetgyűlési Képviselők 
nevében szélhámoskodott
Tegnap este az egyik körúti étterem

ben nagy feltűnést okozott egy jómeg- 
jelenésü fiatalember aki bőséges vacsora 
elfogyasztása után nyugodtan kisétált a 
ruhatárba, azután fizetés nélkül akart 
távozni. A fŐpinoérek egyike, aki már 
hosszabb idő óta figyelte a fiatalembert, 
utánasietett ée diszkréten figyelmeztette, 
hogy elfelejtett fizetni, i

Miután bebizonyosodott a csalás, iga
zoltatás céljából átadták a fiatalembert 
a rendőrnek, aki az éttermi csalót előál
lította a főkapitányságra. Vasárnap dél
előtt kezdték . meg a kihallgatását és 
megállapították, hogy Benedek Mihály 
a neve, 28 éves, munkanélküli, rovott- 
multu csalóval azonos. Beismorto, hogy 
már több ízben sikerült neki az étterem
ből fizetés nélkül eltávozni. Később a 
rendőrségen megállapították, hogy Be
nedek 1924 év nyarán több előkelő poli
tikus nevével visszaélve csalásokat kö
vetett el olymódon, hogy üzle
tekben nemzetgyűlési képviselők nevé
ben árut vásárolt, a megrendelt drága 
árut a képviselő lakására szállította, do 
a lépcsőháziján a csomagokat elvette a 
küldönctől azzal a meghagyással, hogy 
várakozzon az ajtó előtt. Közben azután 
ügyesen elszökött a hútsólópcsőn. Ilyen
módon számos kereskedőt csapott be, 
akik anakidején meg is tették a feljelen
tést ellene, azonban eddig nem sikerült 
elfogni. Benedek azonkívül beismerte, 
hogy többizben megzsarolta egy lipótvá
rosi bankár feleségét, akitől körülbelül 
50 millió koronát szedett cl. A bűnügyi 
nyilvántartó segítségével megállapítot
ták a rendőrségen, hogy a fiatalember 
lopás miatt már egy alkalommal el volt 
Ítélve és nem régen szabóult a fogház
ból. A kézrekerült szélhámost kihallgu- , 
tása után letartóztatták.
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BRENM
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VlbAGA egy kötetben

A

szerző arcképével, 10 szí
nes műmelléklettel, 24 
egész oldalas és 120 szö
vegközti képpel, díszes 
egész vászonkötésben
Megjelenik 
ez év májusában
LÉGRADY-GENIUS KIADÁS

természet
kvitt
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bibliája
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ésIstván, Hcrczcf/ Ferenc,

— A Nemzeti Kaszinó Széchényi 
lakomája. A Nemzeti Kaszinó va- 
Búrnnp este tartotta meg idei, ha
gyományos Szécfcenyi-lakoináját, 
amelyen több mint 200 előkelőség 
jelent meg. A vendegkoszoru élén 
fogadta u kaszinó igazgatósága 
Horthy Miklós kormányzót, aki 
Hardy Kálmán szárnysegéd kísére
tében jelent meg. József főherceget I 
és Albrecht főherceget, akiket fő
udvarmestereik kifértek el a lako
mára. A kormány lúgjai közül meg
jelentek: Bethlen István gróf, mi
niszterelnök, Walko Lajos, Klcbels- 
brrg Kuno gróf és Rakovszky Iván 
miniszterek. A résztvevő előkelősé
gek között voltak még Apponyi Al
bert gróf, Andrásxy Géza gróf, 
Bánffy Miklós gróf, Csáky Károly 
gróf, Khucn-Héderváry Károly 
gróf, Dessewffy István gróf, fíárczy 
Ll..—, - "" uz
arisztokrácia számos tagja. A la
koma ünnepi szónoka Berzeviczy 
Albert, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke volt.

— Megalakult a Magyar Orvosok Or
szágos Gazdasági Egyesülete. Hosszas 
vajúdás és nagy akadályok után .meg
alakult vasárnap délelőtt az Orvosi Ka
szinó helységében a Magyar Orvosok 
Országos Gazdasági Egyesülete. Az ala
kuló közgyűlést az előkészítő bizottság 
nevében dr Melha Armand nyitotta 
meg. Ismertette a gazdasági tömörülés 
szükségességét, majd előterjesztett© az 
alapszabályokat, amit a közgyűlés egy
hangúlag elfogadott. Ezután megválasz
tották a tisztikart. Elnök lett dr. Stciner 
Károly, társelnök: dr. Melha Armand, 
nlclnökök: dr. Horváth Sándor, dr. Mi- 
lialkovich Elemér, dr. Ország Nándor, 
dr. Hóthbarth József, főtitkár: dr. Szent- 
györgyi Gyula. Dr. Stciner Károly el
nöki megnyitójában rámutatott az or
vostársadalom súlyos gazdasági helyze
tére. Utána dr. Nyitrai Béla ós dr. Fo
dor József a vidék csatlakozását jelen
tették be. Több felszólalás után a köz
gyűlés SHw Károly szavaival véget 
ért.

— Egy négyéves kis fiút halálra 
gátolt a villamos. Vasárnap dél
előtt megrendítő szerencsétlenség 
játszódott le a Maglódi utón. A 12. 
számú ház előtt játszadozott Faze
kas József 4 éves kis fiúcska. A kis 
gyerek átszaladt az úttesten az ép
pen arra robogó 28-as jelzésű villa
mos előtt. Futás közben azonban 
elvesztette egyik cipőjét, hirtelen 
visszafordult hogy elkapja cipőjét 
a villamos elől. A motoros- és a 
pótkocsi közé ugrott, melynek kere
kei pillanatok alatt formálisan ketté 
kiégték a fiúcskát, aki nyomban 
kiszenvedett A villamosvezetőt elő
állították a főkapitányságra, de 
mivel ártatlansága bebizonyosodott, 
kihallgatása után elbocsátották. A 
gyermek holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

A Lénchidról a Dunába ugrót, egy 
kováCMCgéd. Bordtb Jónoa 31 éves rok
kant. kovácasegéd vasárnap hajnalban a 
Lúnchldról a Dunába ugrott, de a közel
ből) tartózkodó hajóelegények kimentet
ték a z.vlből. Az őrszeméé rendőr előállí
totta a főkapitányságra, ahol — miután 
»<cm akart lemondani öngyilkossági 
szdtuIMről — saját érdekében őrizetbe 
helyezi ék.
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ZAIogcidulákat kiváltok, éksae- 
reket mindenkinél d Agkbban 

vessek SZÉKELY EMIL Vll„ Király 
ucca 51. Teréz templommal szemben

ITT

Orvosi felügyelet alá kerül 
minden iskolás gyermek

Február közepén megkezdi működését az iskolaorvosi intézmény
Hosszas clőkébzületek után február 

15 én megkezdi működését a főváros ál
tal tervezett

iskolaorvosi intézmény, 
amelyhez oz illetékes körök közegész
ségügyi szempontból nagy reményeket 
fűznek. Az iskolaorvosi intézmény ab
ból áll, hogy minden iskolának meglesz 
a maga orvosa, aki álladó?- 3 
tébe eső iskolákban tartózkodik s

állandó, rendszeres felügyeletet gya
korol a tanuló gyermek egészségi 

állapota felett.
A belügyminiszter most hagyta jóvá az 
intézménnyel kapcsolatos állások szer
vezését a igy február 15-től kezdve

minden Budapesten iskolába járó 
gyermek orvosi ellenőrzés alá kerül.

Egyelőre 47 körzetre osztották fel a fő
város területén levő iskolákat s minden 
körzethez 2—3—4 iskola tartozik. A kör
zetek élén az iskolaorvos és a mellé 
rendelt iskolanővér áll, aki mintegy ösz- 
szekötőkapocs lesz az iskola és a szülők 
között. i7 iskolaorvosi és ugyanannyi 
iskolanővért állást rendszeresített egye
lőre a főváros. Azonkívül 17 iskola fog
orvost és 2—2 orr-, szem-, gége-, fül-, 
ideggyógyászt és 1 ortapédorpost alkal
maztak az iskolaorvosi intézménynél.

ügy a rendem iskolaorvosok, mint a 
specialisták kötelesek rövid időközökben 
az összes diákokat megvizsgálni. E cél
ból minden iskolában rendelő.szobákat 
rendezett be a főváros. A betegnek, ide
gesnek, gyöngének talált gyermekeket 
az iskolaorvosok szigorú orvosi keze
lésre utasítják, a vagyonosabb szülök 
gyermekeit a szülők költségén, a szegé
nyeket kórházakban, vagy a kerületi or- 

— Feloszlatott szocialista gyűlés. | — Százötvenéves csontvázat talál< 
A szociáldemokrata párt vasárnap j tak a Jász uccában. A Jápz ucca
délelött a7, Újpesti Rakpart 4. szám 
alatti párthely idegében beszámoló 
gyűlést tartott. Györki Imre be
széde után Knur Pálné fővárosi bi
zottsági tag mondott beszédet. Az 
ügyeletes rendőrtisztvíselő Knur 
Pálné beszédét többször félbeszakí
totta, majd a gyűlést feloszlatta. 
A szociáldemokrata párt fővárosi 
és fővároskörnyéki pártszervezetei 
is vasárnap délelőtt az Aréna ut 68. 
számú párthelyiségben értekezletet 
tartottak. Szepcssy Albert elnöki 
megnyitója után Brcsztovszky Ede 
a fővárosi törvényhatósági frakció 
munkálkodását ismertette. Szepessy 
Albert elnöki zárószavában hatá- 
rozlai javaslatot nyújtott, be, mely
ben a kormányt a frankhamisitási 
üggyel kapcsolatban lemondásra 
szólítja fel és a parlamenti frak
ció követeléseinek teljesítését kí
vánja. Előterjesztését azonban nem 
folytathatta tovább, mert az ügye
letes rendőrtisztviselő- félbeszakí
totta beszédét, és nem engedte a ja
vaslat tárgyalását.

— Eltűnt két diák. Rózsai Ferenc Nán
dor H éves polgári iskolai tqnuló szü
leinek Alkér ucca 12, Mandula Béla 11 
éves tauuló pedig szüleinek Thököly ut 
22 szám alatti lakásáról eltűnt. A rend
őrség az eltűnteket nyoihozza.,

— A Kisfaludy Társaság ünnepi köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében ün
nepi közgyűlést tartott a Kisfnludy-Tár- 
saság, amelyet Gyulai Pál emlékének 
szentelt. Varga Gyula másodelnök meg
nyitója és Vojno.vich Géza titkári jelen
tése után Papp Ferenc Gyulai költészo- 
ténck értékei címen tartott előadást. 
Angyal Dávid Gyulai mint kritikus cí
men tartott nívós értekezést.

— Lugköoldstot ivott egy szerelmes 
asztalossegéd. Kosztolányi János 27 
éve* müasztaloesegéd szerelmi bánatá
ban a Hársfa ucca 27. szám alatt levő 
lakásán luguőohiatol ivott. A mentők 
élotveHzvlyes állapotban a Rókusba szál
lították.

vonok áltál a betegápolást alap terhére. 
Az iskolaorvosok és az iskolanővérek

szijroruaH ellenőrzik a .beteg gyer
mekek gyógyítását.

Az üdülésre szoruló, gytenge diákokat a 
főváros saját költségén : üdülőhelyeken 
fogja elhelyezni s ezért főváros tulaj
donát képező svábhegyi Ldderer-telepen 
levő két villát üdülő-ottho’nna'alakítják 
át Erdej iskolákat is létesítenek a leve
gőre szoruló gyermekek részébe a Ka
maraerdőben és a Hűvösvölgyben. A 
diákokat ide külön villamoskocsikkal, 
Ingyen fogják szállítani! Terve 
ezenkívül a főváros, hogy

minden iskolában fürdőszobát 
dez be,

ahol hetenkint a gyermekeket megfür
detik.

Az iskolaorvosi intézmény működésé- 
megkezdése körül különben egy

vette

ren-

nek 
kis

fi

bonyodalom keletkezett, 
pedig azért, mert az iskolaorvosiniég _ 

állásokra pályázó több mint 400 orvos 
közül a tiszti főorvos maga jelölte ki 
azt a 47 orvost és 14 szakorvost, akiket az 
intézménynél alkalmazni kiván. A tör
vényhatósági bizottság orvostagjai ak
ciót in látottak azzal a céllal, hogy a 
tiszti főorvos által összeállított névsort 
revízió alá vegyék a a kinevezendők 
névsorát a közgyűlés szerveinek meg
hallgatásával és közremüködével állít
sák újra össze. Azt hangoztatják ugyan
is, hogy a jelenlegi névsorban — molyét 
a tanács még nem hagyott jóvá — min
den irányból jövő protekció érvénye
sült.

129. számú ház udvarán ásatás köz
bon másfélméternyi mélységben a 
munkások emberi csontvázra buk
kantak. A helyszínére kiszállt bi
zottság megállapította, hogy a női 
csontváz legalább 150 éve feküdhet 
a földben. Egy sárgaréztüt és két 
vasból készült csattot találtak mel
lette. A csontvázat beszállították az 
anatómiai intézetbe.

— Színészből. A Budapesti Színészek 
Szövetsége február hó 16-án, kedden 
rendezi a Royal-szálló összes termeiben 
hagyományos bálját. A főváros neves 
művészeiből alakult rendezőbizottság 
fáradozik abban, hogy az estét minél szí
nesebbé és mulatságosabbá tegye. A báli 
iroda a Newyork-kávéházban működik, 
ahol a meghívók felmutatásával jegyek 
előre válthatók.

— Munkaközben elfogtak két 
zsebtolvajt A Nyugati pályaudva
ron a detektívek figyelmesek lettek 
két zsebtolvajra,’akik a várakozók 
zsebeit fosztogatták. Mindkettőjüket 
elöállitották a. főkapitányságra, ahol 
megállapították, hogy Hörz Imre és 
Szóka Lászlónak hívják őket A 
rendőrség a két zsebtolvajt letar
tóztatta.

— A Nemzetközi Arumintavásár. A 
Nemzetközi Arumintavásár irodájának 
közlése szeriut a romániai kereskedőim! 
és iparkamarák szövetsége külön bizott
ságot küldött ki tagjai sorából, hogy a 
romániai ipari vállalatokat beszervezze 
a vásáron való részvételre. Mindazok 
az utasok, akik az április 17—26-iki vá
sár igazolványával vannak ellátva, vi
zűm nélkül utazhatnak az ország terü
letére. Több állam vasúti kedvezményt 
is ad a vásárra utazóknak.

— Eltűnt kereskedő. Bejelentet
ték a rendőrségen, hogy Schwartz 
József, 28 éves kereskedő Erzsébet 
körút 32. szám alatti lakásáról el- 
tüut A nyomozást megindították.

— Rejtélyes hirtelen halál. Hideg Ká
roly 55 éves cipész Óriás ucca 6—8 szám 
alatti lakásun a hétfőre virradó éjszaka 
hirtelen meghalt. A halál okának meg
állapítására elrendelték a nyomozást.

— Gázol az aulóiaxt. Vasárnap 
délután a Rákóczi ut és a Szentki
rályi ucca keresztezésénél a Bp. 
16—118 számú autótnxl elgázolta 
Einfall Károly 54 éves pincért, aki 
koponyacsonttörést szenvedett. A 
gázoló taxi sofőrjét előállították a 
főkapitányságon, ahol azonban ki
derült, hogy a szerencsétlenségért 
nem terheli felelősség s elbocsátot
ták a rendőrségről.

— S. O. S. a nemzetközi propaganda 
szolgálatában. Az „Ember“ nemzetközi 
cmbervédelmi kiállítás, amejy a fenti 
jelszót (Savé our souls — mentsétek meg 
lelkeix.ek.et) irta zászlajára, igen örven
detes módón kapcsolódott bel© a nemzeti 
propaganda szolgálatába. Amint a ki
állítás vezetőségétől értesülünk, a kül
földi — különösen némqt — nagyipari 
és kereskedelmi vállalatok erösep ké
szülnek a kiállításon való részvételre. 
A külföldi kiállítók révén ország-világ
nak tudomást kell vennie arról, a gaz
dasági és kulturális haladásról, amelyet 
országunk a háború és azt követő gazda
sági krízisek pusztítása dacára felmutat. 
A kiállítás vezetőségének gondos körül
tekintéssel kell figyelemmel lenni© arra, 
hogy a külföldi ipar és kereskedelem 
mellett a hazai ipari és gazdasági érde
keltségek: szintén méltó képviselethez 
jussanak.

— Baleset munkaközben. A Pestszent
lőrinci Téglagyárban Gór© Dániel gyári
munkást,. az egyik kazánból kicsapódó 
lángok arcán, kezén, fején súlyosan öaz- 
szeégették. A mentők életveszélyes álla
potban szállították b© a Szent János- 
kórházba.

— Összecsések. Bakos István 37 éves 
szobafestő Kispesten, a Kossuth Lajos 
uccában, — Tóth Gizella háztartási al
kalmazott a Mozsár uccában hlrteleu 
rosszulíett és összeesett. Mindkettőjüket 
a Hókus-hórházban ápolják.

FEBRUÁRH
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‘ UJ AB R BOTRAfT/
A középpontjába került 

^77 A 1’ tegnap esté Neumann 
I űtv a Uagyur Szín- I ká~ Igazgatója, aki
fc—Somlai Artun proiio- 
Itália azért, mert a társaságában 
levő hölgyről Somlai nem hízelgőén 
nyilatkozott. Az affér amely szigo
rúan magánügy, mégis napvilágot 
látott a lapok színházi rovataiban, 
Neumann Dezső, aki az eset szent 
veelö hőse, így beszélt erről: Nem 
tudom, hogy mit. avatkoznak bele 
az ember magánügyéibe. Az egyik 
botrány a másik után. Ra tudiain 
volna, hogy ilyen áron lehet csak 
színigazgató ar. ember —t nem Vál
toztattam volna pályát,

A MANNEQUINT 
próbálják már a Ma- 

. gyár Szinházham A 
nagy kérdés is eldőlt 

1 jelenthetjük, hogy a
____ _ . -a Magyar Szinhás; tava

szi operettjének primadonnája Tit
kos Ilona lesz,, aki bokrös elfoglalt
ságai mellett is énekelni tanul;
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á>OK AT NEVETTÉK azon 
a histórián, amellyel 
Csak, azt akarták lUusz- 
irálni, hogy miért vesze
kedtek folytan Tarján és 
Ungerleider a Royal Or
feum volt igazgatói. A

Royal Orfeum legutóbbi műsorán egy 
kis darabban egy könyvelőt alakitó szí
nész kellett. Csakhamar jelentkezik á 
delikvens. — A szerepre megfelel — 
mondja Tarján Un gerle idernak. — És 
mit kér egy hónapra^ — kérdezi tőle 
Ungerleider. — Kettő milliót! — hang
zik a válasz.

— Mi?! Kct milliót? — csap az asztal
ra Ungerleider. — Én másfél millióért 
egy valódi könyvelőt kúpok, aki leg
alább érti a mesterségéf .«•

SZÁNTÓ TIVADAR 
és felesége Békeffy 
Olli az Orient epres
sel- érkeztek meg a 

operaházi be-........... .......-----mutatójára, amely 
azonban Szende Ferenc betegsége 
miatt bizonytalan időre elhalasztó- 
dóit. Itt említjük megí -'hogy az 
Operaházban nagy munka folyik, 
ahol Puccini .Afanon“-jára készül
nek uj rendezésben és Réllc Gabi- 
val a címszerepben.

PALACK FILMSZÍNHÁZ
OBBI New-York palotával szemben ntM

Farsang utója
8 fejezetben

Bubi?rizura mindennek az cka
7 fejezetben 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor

Király Szír héz:: Wi-Xl.. 0
i;
::

:: ::

rózsája

Pénteken, február 12-ón

A A CSŐRÖS ASSZONY 
próbáival párhuzamosan 
folynál: a Városi Szín
házban a Bob herceg 
próbái Is. A Bob harca? 
reprlzét február 17-ére- 
tervezik ÍMohy Érteivel 

a címszerepben.

II
:: Farkas Imre

I|
gyönyörű 
daljátéka H 
diitmiimiiHiBiBraiírs

SZÍNHÁZ
ötoboz conlra Sebestyén

Két színház harca egy színészért
A Vígszínház és a Városi Színház. 

közötti harc vasárnap délben a 
Színigazgatók Egyesületének ülésén 
végre kirobbant. A rendkívüli ülést 
Koboz igazgató kérésére hívták ösz- 
sze, aki sérelmesnek találta, hogy 
immár két. művésze

a Herczeg Ferenc darabjában 
vállalt szerepüket visszaadva, 
a Városi Színház ..Csókos 
szony* cimii operottjébeu 

laltak szerepet.
Az ülésen, amely rendkívül w 
más lefolyású volt, Sebestyén. Dezső 
hivatkozott arra, hogy

a színészek, sőt darabok elcsalo- 
gatásával éppen a Vígszínház 
adott követendő példát a többi 

színházaknak,
mert éppen az őt vádoló Roboz 
vezérigazgató

izgat-

Eladják
a Belvárosi Színházai

Álig hogy perfektuálódótt a 
Royal Orfeum eladásának ügye, 
amelynek alapján

„Nagy Endrer-Sdlanuyu. kabaré
ja? költözik február 20-án. a 

Royal Orfeum helyiségébe, 
máris újabb színházi tranzakcióról 
suttognak á komoly színházi körök
ben.

A Belvárosi .. Színház kivonult 
tőkecsoportja, liQgy az égetően, sür
gőd adósságai egy részét rendezni 
tudja, a

Belvárosi Színház bérletéi egy 
másik kabaréérdekeltségnek

A FŐVÁROSI OPE- 
. RETTSZJNHÁZ mii- 
' fajváltoztatááá tenné- 
r szelesen nagy gondot 

okozott a vezetőség
nek. mert a színház 

már egy csomó operettet a jelen és 
a jövő szezon részére lekötött így 
három francia, két német és egy 
magyar operett Feküdt az Operett
színház igazgatói asztalában. Meg
nehezítette még a helyzetet az, hogy 
Biller Irén, a színház primadon
nája, aki még két évre a színház^ 
hoz van kötve, nem volt hajlandó 
a jövő évi teljesen varieté-műsor- 
bán szerepet vállalni. Arra az elha
tározásra jutottak tehát, hogy Bil
ler Irénnel a főszerepben a Víg
színházban adják elő a jelen és a 
jövő szezonban a mar megvett ope
retteket és a jövő évben két operet
tet fognak még a varieté-műsorral 
felváltva bemutatni, az Operettéin- 
házban,

t

szerződteti el 
rabjára nyolc 

különböző

Herezeg uj da- 
idegen színészt, 

színházaktól.

Koboz igazgató 
délycs hangon

remik ívül szeuve- 
belyegezfe meg & 

Városi Színház ' „szlnószkalózkodú
sa t“ — és kijelentette, hogy seinnü- 
ésetre sem hajlandó

Hegedűs Gyula után Sarkadit 
is átengedni a Városi Színház

nak.

A Színigazgatók Egyesülete ügy 
határozott, hogy

választott bíróság elé viszi bar" 
kadi ügyét

és .a bíróság: fogja tisztázni, hogy 
Sarkad! szerződésszegést kövot-e el, 
lia a, Városi Színházban .vendég
szerepel.

akarja, áiengeduű amely érde
keltség a Royal Orfeum eladá
sánál is komoly vevőként szd- 

mltotc.
Atranzakció lebonyolitását csak az 
hátráltatja, hogy & pénzcsoport 

nem akarja a színészek jól dol
gozó konzorciumát, amely egész 
nyáron játszani óhajt, mái: most 

megbontani
és a kabaréérdekelte égnek hsak szep
temberre akarja átengedni a sziur 
házat. A kabaréérdekelteóg ezzel 
szemben az azonnali átadáshoz ra
gaszkodik.

KARINTHY FRIGYES 
Holnap reggel című tra- 
gikomédiája lesz a Bel- 
városi Színház kouzon* 
dumának első premierje. 
Mindenki csodálkozik, 
hogy ez a nagy magyar 

író miért nem írt eddig színpadi müve
ket Elmondják ennek a történetét. 
Évekkel ezelőtt, 0 mikor a Holnap reg- 
gel-t megírta, sorba házalta vele a pesti 
színházakat. A nagyszerű Jró darabját 
minden színigazgató elöadhatallannak 
vélte, mert a darab súlypontja nem a 
nő, hanem a férfi. Ekkor Geller Lajos 
hóna alá vette a darabot és a Madách 
Színház „kísérleti" színpadára vitte, 
ahol a Holnap reggel-vek hallatlan 
nagy sikere volt 125-ször ment egymás
után — a kommiin alatt. A siker után 
Karinthy elhatározta, hogy nem ir töb
bé olyan szinigazgatóknak, akik ennyire 
nem értenek a mesterségükhöz. Most 
hogy Gellert Lajos a színház „igazga
tó ja'‘ — Karinthy megengedte a darab
ja előadását —, ami bizonnyal nagy 
kert jelént majd, a pénztávnak is.

si-

GTTNNAB TOLNEA8, 
wp dán fllmbouvivaut 

dúsban 
IN amely alkalommal a Ke- 
L\ naiBsance Színház vendé- 

ga lesz. Gnnnar Tolneas 
érdekes németnyelvű fel

olvasásának a címe: J film és a nő. 

a 
már- 

PestTO érkezik,

GAAL FRANCT, aki 
a Marikát hatvan elő
adáson túl vitte a 
RenaiSSancebau, sú
lyos betegén fekszik a 
Park szanatórium 111

szánni szobájában. Súlyos influen
zája van és emiatt valószínűen el
halasztják a „Csiúri“ bemutatóját, 
amelynek a vezetőszerepét szinten 
a fiatal művésznőre bízta a Renais- 
saYice igazgatósága.

*
MINDENFÉLE SZÍNHÁZ 
Zl dekonjunktúra ellenó* 
íe ia örömmel kell re- 
gisztrálnúnk, hogy két 
színházban, a Magyar és 
a Városiban elővételben, 
fogynák el a jegyek. A 

Magyar Sziuhazban a dr. Szabó Juci ál
landó knsEZa&iksre mellett a Pcer Gynt 
reprize is telt házat hozott. A Városi 
Színházban pedig az utóbbi hetekben 
alig-alig kapni jegyet

• A Vígszínház jövő hetóí a sz/’zón 
legfrissebb nagy sikere, a Nagytakarí
tás dominálja-. Kedden és pénteken a 
Brassbound. kapitány megtérését adják, 
a hét többi estéjéi, n Nagytakarítás 
tölti be a műsort. Most vasárnap dóh 
után az Úriembereket adják.

• lionthy Hanna, oz uj Tereziua. A 
Fővárosi Opcretlszinhd.'. nagysikerű 
parádés címszerepében hétfőn mutatko
zik be Hontky Hanna. A hercegnőt Sza
kalap Olly fogja játszani. Halmay, Tol
na?/, Újváry és 'Zátony adjak a főszere
peket Vasárnap délután a Nótás kapi
tány kerül színre, Pcchy Erzsi, fellépté
vel, mérsékelt hely árakka L

MA

50-ik
ELÚADASA A

TerÉzkörútiSzínpaú
NAGYSIKERŰ MŰSORÁNAK

Telefon 65-54 Kezdető fél 9

JobWn otthona
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24
OMNIA

(5, »/<8, »/910)
mozgóképszínházakban

CORRO
(4, 6, 8, 10)

A szexón művészi eseménye a 

KITTY 
a főszerepben:

Nary Piekford
azonkivtil:

BUSTER KERTON burlüsztak
Projectograph Elöadásck 5, V«8, ’/alO

Renalstance Színház
1926 február 12-én, pénteken

CSITRI
4 felvoná.- os vígjáték

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
1926 februái1 11-én. csütörtökön

Holnap reggel
Karinthy Frigy? tragikomédiája

Ideál paplanok
Olcsó msttásáf ItM 15-íq Ideái paplangydr
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Filharmonikus főpróba
— Kteiber Erich a dobogón —
Vasárnap délelőtt kezdte meg 

Klrlbcr Erik, a berlini állami opera 
Budapesten iü uagyrabecsült főzene
igazgatója egy hétig tartó vendég
szereplését a VII.filharmóniai 
hangverseny főpróbájának dirigálá
sával. A Zeneakadémia terme az 
utolsó helyig megtelt, de nem csu
pán ez mutatta a kiváló dirigens 
népszerűségét, hárem a közönség 
nagy várakozástól feszült izgalma 
is.

A műsor első száma Cherubini 
„Ali baba és a negyven rabló" című 
operájának nyitánya volt Csaknem 
száz esztendeje, hogy a „Vizhordó" 
komponistájának ez a gyönge alko
tása megbukott, de a nyitány, amely 
rövid terjedelmében összefoglalja a 
iriű minden relatív, értékes taktu
sát, elkerülte az enyészetet Zajosan 
hangszerelt, kopott fényű munka, 
amely helyett igazibb értéket szíve
sebben fogadott volna a közönség.

A következő szám egy Mozartnak 
tulajdonított hegedűverseny, amely
nek igazi szerzőjét nem tudták biz#- 
tosan megállapítani. Annyi bizo
nyos, hogy igazi mozarti témákból 
készült s fölépítése és hangszereléee 
is érdemessé teszi rá, hogy Mozart, 
nevét viselje. A hegedűversenyt 
Báré Emil, az Operaház és aFílhar- 
moniai Társaság első hangverseny
mestere játszotta ismert tökéletes 
teilniikájávah előkelő ízléssel és 
mozarti finomsággal. A közönség 
hálásan méltányolta művészi pro
dukcióját s az egyes tételek között 
is sokat tapsolt

A harmadik és utolsó szám Beet
hoven III. szimfóniája, az „Eroica" 
yolt, Kleiber voltaképpen most jött 
esak elemébe. A hatalmas zenemö- 

• vet szépségének teljességében szólal
tatta meg, a megértő és átélő mű
vész sokszínű előadásában. A közön
ség lenyűgözve hallgatta végig. 
Különösen a IT. tétel gyászindulója 
tett igen nagy hatást, amelyet rit
kán hallunk olyan tökéletes értel
mezésben és kivitelben, mind Klei
ber vezetésével.

A közönség viharosan ünnepelte 
a Dagy dirigenst és a nagyszerű 
zenekart, amely mindig megmutatja 
kitűnő kvalitását, valahányszor iga
zi dirigens kezében látja a vezénylő- 
pálcát. ' Sebestyén Ede.

SPORT

isinél magyar pályán t
X válogatott csapat zömét adó kombinált együttes 

nem tudta legyőzni a bécsi WXe-otf

magyar 
egyúttal 
biztat a 
meccset

Schlosser pompás lövése a kapu mellé 
jut ,mig a 27. percben Molnár lő holt
biztos helyzetből a kapu mellé. A 33. 
percben Rémay III. centeréből Spitz 
szép gólt fejel. (1:0.) Egy perc múlva 
Molnár megsérül és kiviszik, helyére 
Takács áll be. A 36. percben Rebró 
gyönyörű lövése a felsőié erői vissza
pattan és Pataki a hálóba helyezi a 
labdát. (2:0.) A 42. percben tizenegyes
hez jut a WAC, de ezt Schlosser nagy 
erővel Remete kezeibe lövi.

Szünet után a magyar csapatba Gal- 
lovich és Himmer uj emberekként álla
nak be, Remete és Tóth helyére. Már a 
2. prcben Takács éles gólt lö Feigl kapus 
mellett. (3:0.) Az osztrák csapat most 
nagy elánnal támad. Schlosser mesteri 
szabadrúgását Gallovích gyönyörűen 
védi. A 17. percben llaftl tizenhat mé
terről védhetetlen gólt rúg az alsó jobb
sarokba. (3:1.) Félpero múlva Schlosser 
a kifutó Oallovich mellett igen nehéz 
helyzetből pompás gólt lő. (3:2.) Az 
osztrákok tovább támadnak s a 81. perc
ben sikerül Is kiegyenliteniök: egy bal
ról jövő kor mert Oallovich kiüt Braun 
elé. aki húsz méterről a hálóba juttatja 
a labdát. Az egyenlítés után a magyar 
csapat eredménytelenül támad.
A KAC súlyos vereséget szenvedett az 

UTE-tól.
Az elmúlt vasárnap legnagyobb ese

ménye a Kispesti JC-nak 9:0 (4:0) ará
nyú súlyos veresége az UTE-tól, a La- 
dányi-dij küzdelmei során. A nagyszerű 
kispesti együttes nagy gólarányu vere
sége és az UTE szokatlan gólképessége 
azonban rögtön érthetővé válik, ha meg
tudjuk azt, hogy a Kispesti Atlétika! 

IClub a mérkőzést megelőző éjszaka tar
totta bálját. A gólok közül négyet 
Török, Szidon, Fogl III., Schaller, Búza

Morvayt tiszteletien viselkedés miatt 
kiállította.

II. osztály.
MÁV—BAK 2:0 (0:0).
UTSE—Világosság 7:0 (1:0).
Zugló—RÁC 2:0 (0:0).
EMTK-KAOE 1:1
ETSC-BSE 2:0.

III. osztály.
Hungária—BRSC 5:3 (1:2). — Kalapo

sok—Wekerletelepi SC 2:0 (1:0). — Cipé
szek—X kerületi SC 2:1 (0:1). — Vas- 
klub-FTK 4:2 (1:1). - BTK-OTK 1:1 
(1:1). —• MTE—FövTE 1:0. (14 porc után 
félbeszakítva). — BSC—III. kér. MSE 
3:0 (0:0). — Ganzgyári TE—Drogul stáb 
3:0.

Magyar kombinált—WAC 3:3 (2:0).
- Üllői ut! pálya. — 10.000 néző. — 

Rfró: Bartos József.
A jövő vasárnapi magyar-belga mér

kőzés próbagaloppja a magyar csapatra 
nézve balul ütött ki. Az MTK—FTC— 
NKC—Vasasok csapataiból kombinált 
magyar együttes nem tudott megbir
kózni a bécsi professzionalista ligában 
jelentős szerepet játszó, de mégis klub
csapatként szereplő Wiener AC-al.

A döntetlen eredmény a 
csapat kudarcát jelenti, s 
nem a legjobb kilátásokkal 
jövő vasárnapi válogatott 

Illetően.
Az első félidőben a kombinált magyar 
csapat két, nehezen elért gólja után a 
WAC tizenegyest ért el, de ezt nem érté
kesítette. Szünet után a magyar csapat 
megszerezte a harmadik gólt is, s ezzel 
részére be is fejeződött a küzdelem. Az 
osztrák profi-stílus ekkor akcióba lépett, 
s igen lelkes, gyors játék után sikerült 
is a WAC-nak a győzelemnek is beillő 
döntetlen eredményt kiharcolnia.

A játék pikantériája Schlossérnék, a 
magyar csapat elleni játéka volt. Az 
FTC egykori világhírű balösszekötője 
harminchat éves korát teljesen meg
hazudtoló fiatalos, friss játékot produ
kált, s nemcsak a WAC-nak, de a me
zőnynek le a legjobb embere volt. A 
WAC-ban Schlosseren kívül még Schnei- 
dér balhalf, Haftl center, Diirschmied 
jobbösszekötő, Huber szélsőcsatárok 
tűntek ki.

A magyar kombinált csapatban 
Hungler II., Tóth, Fuhrmann és Rémay 
III. voltak viszonylag jók. Általában az 
egész csapat formán kiviil látszott

A vwC Xvlldcjc véli-—_____ _ . -------- -------- . . ----
játékkal indul meg. A 16. percben1 és Csontos egyet-egyet rúgtak. A birő

IV. osztály.
Színházi MSE—Szőnyegesek 5:0 (3:0), 

- Pannónia—TSE 2:1 (1:0). — TSC—BLK 
2:0 (1:0). — UFC-Valéria 1:0 (0:0). - 
MFC-ULI 6:2 (4:2).

Barátságos mérkőzés.
„38“ FC—Törekvés 5:1 (3:1). A „88*‘JX1 

öt tartalékkal, Zsák nélkül felálló csa
pata igen lelkes, szép játék ntán bizto
san győzött Pipa (3), Blaumann és Uj- 
váry góljaival. A Törekvés góllövője 
Kautzky volt A „33“-asoknál Pipa szen
zációsan játszott.

NSC—FTC 8:1. — Vasas—VI. kér. SO 
6:2. — VÁC—ETC 4:1.

X Az FTC meghívás! boxolóversenye. 
Ifjúsági mérkőzések. Steiner (MÁV) 
győz Schmick (FTC) ellen. — Demeter 
(FTC) győz Kubinyi (NSC) ellen. - 
Szenior mérkőzések. Tomeoskó (Spárta) 
győz Széles (FTC) ellen. — Gelb (NSC) 
győz Marosi II. (FTC) ellen. — Kultsár 
(FTC) pontozással győz Welner IL 
(BTK) ellen. — Marosi I. (FTC) győi 
Zlcli (TTTE) ellen. - Löwinger (NSC) 
győz Endre (FTC) ellen. — Csonkay 
(FTC) győz Marék (Spárta) ellen. ~ 
Bauer (FTC) győz Mlcsicsák (MTK) 
ellen.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
▲ „Hétfői Lapok** Ujságvállalat,

Dreher 
Baksör

Olschíwska
Mária

Németh Mária 
dr.SchipperEmil 
a wient Staatsopor tagjainak együttes 

vendégjátéka a

Városi Színház
bán kedden, február 8 én, este

TRUBADÚR
Leonóra
Axuoena
Luna —

------ NÉMETH MÁRIA 
------ OLBCHEW8KA 
------ Dr. 8CBIPPER

Helyárak 33-től 160 ezerig

Michelin Pneu
autótBlszsrelésBk 
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