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Károlyi Imre ulabb támadása 
Bethlen miniszterelnök ellen 

»,Két eshetőség van: a kormány vagy nem tudta megakadályozni a frankhamisítást, 
vagy elnézést gyakorolt** — mondja Károlyi

Abban a nyilatkozatháborúban, 
amely a frankügybea Károlyi Imre 
gróf, Bethlen István gróf minisz
terelnök, Hadik János gróf, Vázso
nyi Vilmos és Széchenyi Aladár 
gróf között folyik,

vasárnap minden eddigi sikk
nél élesebb és Bethlen minisz
terelnök politikai felelősségét 
meggyőzd erővel bizonyító meg- 
nyilatkozás jelent meg Károlyi 

Imre gróftól.

Ez a nyilatkozat, amelyet az arisz
tokrácia orgánuma közöl, — a Szé
chenyi Aladárnak «zóló részt el
hagyva — így hangzik:

Balknnisztikus színezetű cselokvények 
és mnldsztúsok hajtják végeredményben 
a félforgatók malmára a vizet, nem 
pedig az, ha valaki ezekre rámutat és 
szavát ellene felemeli. Az igazság igaz
ság marad és előbb-utóbb napfényre 
kerül, kivétel nélkül, mindig. Szubjektív 
érzésóktől pedig nem szabadna befolyá- 
soltatni ai objektív alapon kialakítandó 
meggyőződést.

Nem az a kérdés, hogy klváuatos-e 
Bethlen megmaradása egyéb szem

pontokból
és dTtaldnossdgban, mintha a történtek 
meg nem történtek volna. Ezen az ala
pon kialakult véleménynél ismét csak a 
IVunsch ist Vaíer des Gedankes, homá- 
lyositja ej az Ítélőképességet

Az a kérdés, hogy a történtek után 
lehetséges-e, hogy megmaradhasson.

Ha pedig nem lehetséges, akkor mi lehet 
előnyösebb az országra nézve, az, hogy 

a nyilt parlamenti tárgyalás botrá
nyéi után legyen-e kénytelen menni, 
amelyből az országra nézve csak 
szégyen és kár háramolhatik, vagy 
megegyezés utján, simán, előtte.

Különben ez rés jud.icata lévén, aktu
alitását már elvesztette. Változatlanul

nem hiszem azonban azt, hogy a 
parlamenti tárgyalás és a bírósági 
főtárgyaláa Után helyzete tartható 

lehessen.
Nem pedig azért, mórt a frankhamisi- 
tásL botrány körülményei olyanok, hogy 
csak két eshetőség állhat fenn. Vagy 

nem volt képes a kormány megaka
dályozni azt, hogy közel három éven 
át folyjék na országban egy külföldi 
bnukj?gyeket hamisítani szándékozó, 
nagyszabrtfu szervezet működése,

vall, hogy az
nem maradhat megfelelő politikai 

konzekvenciák nélkül.
Megfelelő kormányzatnak mógis csak a 
megelőzés az első kötelessége, ez a job
bik eshetőség. A másik, a rosszabbik az, 
hogy a kormány azért nem pre,vonlait, 
mert

mert koqvemenciaban volt a 
hogy tudott mindent és elnézést akart gyako

rolni, kiderülés esetén való Ictagadás terhe mellett.

tervezgctése, szervezkedése és próbálko
zása, a legkülönbözőbb állami szervük
nek közreműködésével, olyan magas 
rangú állami funkcionárusok részvéte
lével, mint az országos rendőrfőnök, a 
tábori püspök, az állami Térképészeti 
Intézet főtisztviselői, az állami posta
takarékpénztár vezérigazgatója, ami 
olyanfoku kormányzati impotenciára

nem vette elejét a dolognak idejében, 
résztvevőkkel annyiban, 

rolni, kiderüléa esetén való
Remélem, hogy az első, a jobbik eshe
tőség áll fenn, de akkor is olyan mér
tékével állunk szemben a megelőzés 
hiányának, amelynek természetes folyo
mánya az, hbgy Beiies ur tüzeli a fran
cia kormányt magyarellenes magatar
tásra, mint azt Széchenyi Aladár helye
sen írja. De kár volt Benes urnák ilyen 
kézzelfogható alapot adni erre a tüze
lésre, elsősorban természetesen magával 
a szerencsétlen frankhamisítással, má
sodsorba azzal, hogy a kormány a meg 
nem akadályozás tekintetében mulasz
tással vádolható.

Ezek sajnos, tények, ez ma adott 
helyzet, amellyel úgy kell számolni, 
ahogy az van, Másrénzt pedig

igazságszerető embernek teljes meg
nyugvására ennek a végzetes ügy
nek kivizsgálása csakis az ügyben 
teljesen érdektelen kormány alatt 

történhetett volna meg.
Meri bárki azt állítani, hogy a kor
mánynak nincs befolyása a vizsgálatrat 
Hát a rendőrséget nem a belügyminisz
ter, az ügyészséget nem az igazságügy

Adóamnesztiát sürget 
a kormány pénzügyi előadóid 
Örffy Imre kritikája az adópolitikáról és Gaál Gaszton 

akciójáról
A kormánypártban Gaál Gaszton szó-1 Ennek az akciónak a jelentőségéről, tc- 

katlanul éleshangu interpellációjának' kintettel arra, hogy a közgazdasági élet 
vitális érdekeiről van szó, megkérdeztük 
örffy Imrét, a kormány pénzügyi elő-

hatása alatt
akció Indult meg Búd János pénz
ügyminiszter adópolitikájának meg

buktatására.
A Gaál Gaszton által megindított akció
ba elsőnek Erdélyi Aladár kapcsolódott 
belő, aki egyik hirlapi nyilatkozatába 
erős kritika tárgyává tette, hogy

Bacher Emilre 22 milliárd helyett, 
csak S00 millió adó volt kivetve.

miniszter irányítja és látja el megfelelő 
(vagy meg nőin feíelő) utasításokkal, a 
miniszterelnök direktívájára!

Vagy
talán nem érdekelt fél-e a kormány 
ennél a vizsgálatnál és az arra 
vonatkozó utasítások’ és rendelkezé-

Iiogyau tud nyugodtan aludni, mikor Windischgütz Lajos és Gerö László 
őrnagy hetek óta ülnek a piszkos tő mlöcbeu. Ők ketten, akik nem is 
Ismerték egymást, amig az illető meg nem Ismertette őket egymással, 
azon célból, hogy együttműködjenek ebben a szerencsétlen vállalkozásban.

Széchenyi Aladár gróf tisztelt barátom-
nak bátorkodom azt vamszolni, hogy 

nem állhatok sorba abba a frontba, 
ahol én, meggyőződésem szerint, 

nem látom az Igazságot.
Végzem pedig egy angol közmondás

sal, amelyet annak adresszálok, akit 
illet: Egy ideig lehet bolonditani a nép 
egy részét, de állandóan az egész népet 
bolonddá tartani nem lehet.

Ellenzéki és kormánypárti körök
ben egyaránt nagy izgalommal tár
gyaltak ma Károlyi Imre grófnak 
erről a nyilatkozatáról. A Bethleni

adóját.
» ÖRFFY IMRE

a következőkét mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Ez az akció, amely az adópolitika 
helyesebb alakulását célozza,

nem irányul Búd miniszter ellen
Arról van most szó, hogy

sek kiadásánál.
holott logalább is mulasztás vádjával 
illethető olyanok részéről is, akiket 
semmiféle politika vagy pláne szemé
lyes animozitds nem vezet irányában^ 
Do itt van egy szemléltető példája en
nek az „érdektelen** részreliajthatatlan- 
ságnak. A Térképéazoti Intézet főtiszt
viselői, özek a szerencsétlen fólreveae- 
tett, nyngalmBBQtt, njagasrangu katona
tisztek mind börtönben ülnek, család*. 
ja|k nyomor elé népnek, a postatakarék
pénztár vezérigazgatója ellenben, aki 
iől tudják, hogy alapszabályellenesen 
folyósított pénzt a hamisítók részére, 
tcliát közreműködött, úgy látszik, külön- 
kezelésben részesül, nebúntsvirág, akii 
fel sem függesztettek hivatalától.

És olyan ember is, akinek lelkitemo- 
rete fölött ős csodálkozom: 

miniszterelnök ellen felsorakoztatott 
vádpontokon kívül az a kérdés volt 
főként az érdeklődés tárgya, kire 
céloz Károlyi Imre gróf,amidőn azt 
kérdezi, „hogyan tud nyugodtan 
aludni, mikor Windischgrátz Lajos 
és Gerö László őrnagy, akiket, az 
illető ismertetett meg egymással, 
hetek óta ülnek a piszkos tömlőé
ben." Bécei lapok tudósításai alap
ján az a hír járja, hogy Károlyi 
Imre gróf ezekben a sorokban egy 
miniszterséget viselt előkelő tudós 
politikusra céloz

felujult a harc az agrárok és a mer
kantilek között.

Ez a harc, amely az adózásról a két 
nagy osztály között folyik, igen régi 
keletű. MlDdenik önmagáról állítja. hegy 
ő fizeti az adók túlnyomó részét. Bár 
Bgrárkőpvtsejő vagyok, felülemelkedem 
a pártszempontokon és mogállapito^n. 
hogy

generális adóanuicsztlára van szűk 
séf.

Pénzügyi alaphltv-diósom ez a tétel: £<> 
nerális adóamnesjtia nélkül a közgazda
ságot szanálni nem lehet.

Minden államban, Németországban ég 
Ausztriában Is. volt generális adóam
nesztia. Enélkül nem fog megindulni as 
építkezés és más beruházási vállalkozón 
sem. Meggyőződésem, hogy — lia nőin ia 
nagy szómban —

titkos tőkék a fiókokban bevernek.
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amelyek uem mernek napfényre ,i3nn!. 
■.-n*rt félnrk napú megadózi olásuktól. Az 
allém MiuiueOb vnlelí«% hogy ezok a tit
kos tőkék előbujjanuk már csak azért H, 
mert ináig inoet meg nem foghatok, ad
dig — mihelyt vállalkozásokba boceát- 
kozoak, o-omicrl jövedelmi ad i aló fog
nak esni. Nézetem szerint Itt kell a hibát 
kirágni és ez az okn, hogy a tőko nem 
építkezik...

— Ami Gaál (Jászlon akcióját Illeti, 
bár teljes elismeréssel vagyok Gaál 
Gasz tón nagj' államférfiul kvalitásairól, 
meg kell rnoiiduuoin, hogy

GaAI G asz tón iwilitlkal működésének 
kilencven százaléka az. a dűli zr lés ps 

a'löneniflzctéx körül mozog.
Gaál Gaszton az első nemzetgyűlésen is 
nagy ellenállási fejtett ki Hegedűs Ló 
ránt júüzáud'iku tön kvíaeivjl szemben 
••s talán ő volt egyik oka a sikertelen- 
bégnek. Annak a fénynek, hogy a nagy 
ngrú rl usok állandóan clóge<ief 1 en kednok, 
főokát a Hegedűs-féle vagyonadó tör
vényben látom. Teljes objektivitással 
kell leszögezném, hogy effektiv őrt ékben

egyedül * nagybirtok adta le a 
vagyon vált ságnt.

11 Iliden másfajta vagyonvúltaág a köz. 
benső elértékfclrnedés révén a kivetett 
összeg csekély réazővol meneküli, meg. 
Bar mindez Így van s u nagybirtoknak 
is vannak jogos panaszai,

a törvényhozóinak nrin szabad egyet
len társadalmi osztály érdekeit kép- 

v helnle,
G'adf Gaszton nagy mii volna az O.MGE- 
bon ...

— Ugy tudom, .hogy az adópolitika hi
bái rövidesen orvoslást nyernek. Búd Já- 
c.or pénzügyminiszter ugyanis már ré
gebben kijelentette, hogy

pontos adóotattaztlkát készíttet, 
mivel a méltányos adóztatás alapelvei 
nek lefoktf lése céljából Uumrulc kell w 
összes osztályok udóterhoit. Ez az adó- 
ntatlB'/liku most, készül. Mindenesetre tör-, 
ténnio kell valaminek az adópolitika ja- 
v itass órdt-kébou. Hiszen azon az állapo
ton -változtatni kell már egyszer, hogy 
egj/ea pénzűguiouigidók ua szedjék be 
többé a területükre kivételt adók húrom- 
9 torosát, amikor ■másuk csak felét, vagy 
Lárornnogyodúl, képesek összehozni. Ko
moly nagy muukúra van szükség, mórt 
az adópolitika béreiméinek orvoslásához 
nem elég az, hogy Sándor Pál ás Gaál 
Guzton falják egymást...

A Kereskedelmi Bank 
trezorjában van elrejtve Prockham 
grófnő vagyonának nagy része 
Négy milliárdos vagyon egy villanyaxerelé raktárának 

lomtárában
Dr. Bénító Oszkárné feljelentésére 

Márk Lajos ismert féstőmüvész 
Benczúr ucca 7. számú lakásán 
szombatról vasárnapra virradó éj
szaka három bőrönd ékszert foglal
tak le a detekIivek. Dr. Beufcő Ősz- 
kárne feljelentésében elmondotta, 
hogy néhai édesanyja, Prockham 
Armand grófné halála után Gö- 
mörl Sándorné, édesanyja nővére, 
beköltözött az. elhunyt grófné He
gedűs Sándor uccai palotájába és 
egy végrendeletet mutatott fel, 
melynek értelmében au egész va
gyont az elhunyt Prockham grófné 
reá hagyományozta. Ezt a vég
rendeletet Benkő Oszkárné, egy fő
városi orvos felesége, megtámadta 
és követelte, hogy legalább a tör
vény által előirt fele vagyont Gö- 
möriné szolgáltassa ki neki.

Gömöriné megtagadta a kérés tel
jesítését, és az ügyből bonyodalmas 
örökösödési per lett, amely végül 
is a rendőrségre került, mert (tö
möri Hándorné, hogy vélt igényelt 
teljesen biztosítsa a maga számára, 
az összes értékes ingóságokat, drága 
családi ékszereket, arany és ezüst 
evőkészleteket, valódi azőrmebundá- 
kat, elszáll!Itatta a palotából és 
először

0 Hitelbank egyik trezonjában, 
később Langer Lajos villany
szerelő Hunyadi tér l®. szám 
alatti műhelyében helyeztette 

biztonságba. Az értékek egy részét 
a Kereskedelmi Bankban he

lyezte el.
A rendőrség Schmicdt József és 

Uurváih. Dániel detektivfolügyolö- 
ket bízta meg a nyomozás sürgős 
lefolytatásával. A detektívek őri

zctbe vették és vasárnap kihallgat
ták Langer Lajos szerelőt, akinél a

]a vasárnap délelőtt a Főherceg San. 
|dor uccai régi képviselőházban meg 
I tartandó gyűlés hangulatának eme
lése céljából, terjesszék a röpira to
kát, amely pártpolitikai kérdéseket 
vitatott, és a franküggyol kapcso
latosan előállott parlamenti bonyo
dalommal foglalkozott.

Hartmannt kihallgatása után őri
zetbe vettek. A rendőrség tovább 
folytatja a nyomozást Hartmann 
társainak felkutatása és letartózla-

ládák és bőröndök nagy részét meg . tása végett,
is tuláiták. Langer részletesen cl-1 Ezzel kapcsolatosan Berkes Vil- 
mondotta, hogy neki nem volt tu- mos rcndörtanácsos a főkapitány- 
domása arról, hogy a ládákban ság államrendészeti psztjályáuak ve- 
milyen nagy értéket és gyanús ere-Szelője Vágiékuak vusárnup délelőtt 
detü ékszereket rejteget. Gömöri j re hirdetett gyűlését betiltotta és a 
Sándorné egy alkalommal meg- J régi képviselőház kornyékére erős 
kérte, hogy megőrzés végett, vegye • rendőr! készültséget vezényeltotett 
magához a három bőröndöt, áme- ki. Egy szakáaz gyalogos és lovas- 
lyek azóta nála voltak. , | rendőr részben az épületben, rész

Langer Lajost, akinek jóhiszemű- ben a környéken helyezkedett eh 
Azonkívül néhány karékpáros-osz 
tag cirkált állandóan a régi képvi
selőhöz közelében és ez azt környé
kező uccákban, hogy szükség ecetén 
— ha a felvonuló munkások a leg
kisebb elleutállúst fejtenék ki —- se
gítségért siethessenek a rendőr fő
parancsnokságra. Minőn óvintézke
dés azonban feleslegesnek bizonyult 
mert a betiltó végzést a helyszínen 
megjelenő munkások nyomban tu
domásul a ették és minden rendőri 
beavatkozás nélkül csendben elszé- 
ledtek.

sége és ártatlansága bebizonyoso- 
dást nyert,

kihallgatása után elbocsátották 
a rendőrségről.

A kihallgatás után a rendőrség 
Marktól cs Langertől elhozott 

kilenc elegáns utazóbőröndöt és há
rom csomagot, amelyeknek

tartalma meghaladja a négy- 
milliárd korona értéket is.

felboutatlanul lepecsétel tó és a fő 
kapitányság letéttárában helyezte el.

A csomagokat csak holnap fogják 
felbontani és akkor fognak részle
tes jegyzőkönyvet készíteni a talált 
értéktárgyakról. Ugyancsak holnap 
fogják hivatalosan lefoglalni a Ke 
reskedehni Bankban elrejtett többi 
értéktárgyakat, amelyek szintén az 
elhunyt Prockham grófné hagyaté
kát képezik.

Valószínű, hogy a dr. Benkü Osz
kár né feljelentése folytán az érdek
lődés középpontjába került örököd 
södési ügy ezzel az aktussal • vég-í 
érvényesén le is zárul, mért a pa
naszos, ha megkapja a kívánt össze-I 
get, illetve a vagyon felét, a pana
szát vissza fogja vonni.

a

Nemzetközi Orfeum
ezblött

TRBRRin
Egyedüli 

nagy varieté 
műsor!

Eetvukéut 10 órai kezdettel fellépnek: 

Ta marra és Briinau 
Sarkadl /Hadár 

Dobos Viola 
7he 3 Hamlltons 

Fellowduett stb. stb-
•kor záróra

EzüstAJAM0I é« varsaaydljak 1 
du< vál > zUkbá'ilchlelfsr < >UstévM0y*r 
gyári árban VH, Ka iticzjru 14. *1 el. 13*38.

Zálcgcécful&kat kiváltók, ékese
teket mindenkinél drágábban 

vessek SXlKELY EMIL. VI1., Király 
uccu 51. Toréstcinplommnl széniben

Több ezer kislakás épül 
Budapesten

A kedveiéi !d«54rí« folytán nw 
tempóban folyik » főváros uj ber- 
hAiainak építkezése. A raesterwicaa 
bérháe már tető alatt van a a másik 
6 kislakásom bérhá’4 építkezéseinol 
le olyaa serényen folyik a munka, 
hory sz. eredeti tervektől eltérően 
nem ősszel, hanem

•m<ir a nyári hónapokban beköl- 
tözhetőkkó válnak az uj lakások.

Közben azonban a városbázáu is 
szüntelenül folyik az. újabb tervez- 
getés k mint a Hétfői Napló tudósí
tója értesült, Liber Endre tauácsuok 
a szociálpolitikai ügyosztály veze
tője, örvendetes meglepetésnek szánt

klslakdsépitési tervezetet dolgö-

-zott ki. 
amelyet a fanács és a középitési 
ügyosztály a legalaposabban meg
tárgyalt s mindenben jóváhagyott, 
úgyhogy az újabb lakásépítési pro
gram rövidesen a szakbizottságok 
elé kerül.

Liber Endre tanácsnok tervezete 
szerint 200 milliárdos előirányzattal 

kizárólag egy- és kétszobás 
munkás lakások épülnének 

még pedig olyan nagy érámmal, 
hogy ezáltal kilátás lenne a szoro
sabb értelemben vett lak ás nyomor | 
teljes megszűnésére. 300 milliárdért

több ezen kislakást lehetne épí
teni.

Alig néhány nappal ezelőtt hc- 
I lyezték szabadlábra a markóuccni 

fogházból Vágl Istvánt hat tár- 
I Hát és működéseikkel már ismét 
I rendőri boavntkozákra szolgáltattak 
' okot. A fökupitúnyfátf politikai 
'osztálya u^yauis bízulmu* úton ér 
1 Üdülést szerzett űrről, hogy a Vngi- 
jpárt ismét röpcédulákat terjeszt.

A Bristol-ózálló Abbáziában teljes 
szállodai, öttermi é« 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 ad, melynek alapján

az Illető részvényes 20 
éven ét minden évben 
a társaság tulajdonát 
képező abbazlal Bristol 
szállóban 14 napi in
gyenes szobát kap( 

Tahát, mig részvény# alapján az in
gatlannak résztulajdonosává válik, 
és az üzemek jövedelmében évunto 
részvönyoiiztaléJr formájában vérzésé- 
dik, addig az élvezeti jegye alapján a 
társaság alapszabályainak biztosítóit 
terméíeetbeai kedvezményt élvuzi 
htwz éven út.

Egy részvény <*> élvezeti jegy 
együttes ára 3,200.000 koroua. A rész
vények éa élvezeti jegyek bemutatóra 
szólnak, a bárkire átruházhatók, épp
úgy, mint az egyes természetbeni ked
vezményt jelentő évi szelvények is.

A Brietol-szálló, mely egyike Ab
bázia legnagyobb és legszebb szállo
dáinak, a gyógypark mellett, a kikö
tőtől és fürdőtől két percnyire fek
szik. A szobák uccura nyílók, lógna 
nyobbrészt erkélycs, szép, kétágyas 
szobák, melyeket a részvényesek 
egy élvezeti Jegy alap- 
ján is másod vagy bar. 
madmagukkal Igénybe 

vehetnek
Amennyiben ezen t^ndiivüli ka- 

matozást nyújtó & biztos tőkebefek
tetést jelentő részvényekből vásárolni 
óhajt, forduljon a budapesti kép vice 
leihez,

Szervita tér 5. félemelet

a

Uági-féle röpiratíerleszlSheí togoff cl 
a rendőrség

Bénították a párt vasárnapi gyUlésát
amelyek osztálycllenes izgató
taliuúak. Nyouibau megindították a 
vizsgálatot, melynek során sikerült 
Hartmanp Pál 31 éve® asztalossegé
det elfogni, akiről kiderült, hogy 
ilyen röpcédulákat terjesztett. Elő
állították a főkapitányságra, ahol 
elmondotta, hogy a párt Őt és né
hány társát bízta meg azzal, hogy

Michelin Pneu 
autófelszerelÉsek 

NAGY, AndrAasy ut 34 
TalafAni ai-»»

|BANÁrbBeiWZATM ÉRETT NVUGATINDIAI BANÁN
a legjobb táplAlék BP.TELEFOH: 982-85.?
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Btró Láng Boldizsár 
párizsi magyar követségl tanácsos 
megidézését követeli az ellenzék 

a frankbizottság elé
Még nyolc tanút Bethlen, Teleki, (tömbös, Czeglédi sofför, Friedrlch, Bánffy, 

Baksay ügyvéd és Láng báró meghallgatása van hátra

lója, mint a meghívók kézhezvéte
lét lehetővé tenni,

Hogy, ez az esőt előállott. azért csak 
önmagát okolhatja a bizottság, esetleg 
felelőségre lehet vonni az igazságügy* 
minisztert is, de az ügyészség, minő 
utasításra eljáró hatóság, semmiesetro 
sem hibáztatható ebben az ügyben.

KL

A frankliflmisitási bűnügy poli
tikai vonatkozásainak megvizsgálá
sára kiküldött parlamenti bizottság 
működése szombaton újabb lendü
letet vett Igaz ugyan, hogy a bi
zottság tagjai a bűnügyi iratok 
teljes ismeretében eltekintenek a 
letartóztatottak meghallgatásától, 
még abban az esetben is, ha az ed
dig meg nem Idézettek hajlandók 
volnának is vallomást tenni, — a 
még kivizsgálandó anyag további 
tanúkihallgatásokat tesz szüksé
gessé. így tehát

azok a hírek, amelyek szerint a 
frankbizottság kedden tartja 
utolsó érdemleges ülését,—meg

dőltek.
Szombaton valóban még az volt a 
helyzet, hogy

az ellenzék több tagja a frank
bizottság működésének azonnali 

befejezését sürgette,
mivel azonban más mértékadó el
lenzéki politikusok ragaszkodtak a 
kitűzött cél érdekében a vizsgálat 
teljes lefolytatásához, a® ellenzéki 
ellentéteket elsimították, annál is 
inkább, mert időközben újabb tanú
kihallgatások váltak szükségesekké. 
Olyan helyen, ahol a frankbizottfeág 
munkaprogramját ismerik,

a még hátralévő teendőket 
a következőkben ismertették a 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

w- A bizottság ellenzéki tagjai 
nem ragaszkodnak többé a letar
tóztatottak meghallgatásához, mert 
e vallomások érléke iUuzórius. Ez
zel szemben

rendkívül fontos ténykörülmé
nyekre vonatkozóan, a követ
kezők megidézését követeli az 

ellenzék:
1. Gróf Bethlen István miniszter- 

ünök,
2. Teleki Pál gróf,
3. Gömbös 'Gyula,
4. Czeglédi István, Windischgrátz 

Zajos herceg soff&rjc,
5. Bánffy Miklós gróf, volt kül

ügyminiszter,
6. dr. Baksay Miidós ügyvéd, a 

tzokolhamisitók volt védője,
— Bethlen miniszterelnök, Teleki 

Pál gróf ée Gömbös Gyula már 
keddre idézést kaptak és nincs két- 
lég aziránt, hogy mindhárman 
meg fognak jelenni a bizottság 
tlőtt. Czeglédi István sofför ki
hallgatása azért vált szükségessé, 
mert az utóbbi időben egyre pozi
tivebb formában terjedtek el olyan 
hírek, hogy

Czeglédi sofför pontos névsor
ral szolgálhat azokról a közéleti 
férfiakról, akiket, mint a her
ceg sofőrje, a Térképészeti Hi

vatalba szállított.
*- Bánffy Miklós gróf külngynji- 

niszternek kihallgatása azokkal a 
bécsi hírlapi közleményekkel lesz 
kapcsolatos, amelyek Friedrlch lat
ráénak a szokolhamisitásról a 
Frankbizottság előtt tett vallomásá
ról jelentek meg. Minthogy pedig 
Bánffy Miklós gróf ez ügyben olyan 
nyilatkozatot adott ki, amely 
Friedrlch István vallomásával és a

mai reggeli lapokban közölt vála
szával ellenkezik,

az ellenzék ragaszkodik ahoz a 
már régebben hangoztatott kö
veteléséhez, hogy Bánffy Miklós 
gróf is megidéztessók a frank

bizottság elé.
Bánffy vallomása viszont szük

ségessé teheti
Friedrlch István újabb kihallga

tását.
A' Bánffy—Friedrich-afférral kap
csolatosan Baksuy Miklós ügyvéd 
neve került mára előtérbe, aki — 
mint a szokolhamisitók védője — 
kap meghívást a frankbizottsá^ elé. 

Vasárnap délelőtt ellenzéki körök
ben a frankhamisítás politikai 
hátterének kivizsgálásával kapcso
latban sok szó esett

báró Láng Boldizsár követsegi 
tanácsosról,

akt a párizsi magyar követségen

tere. Láng Boldizsár b'áró neve is 
külföldi lapokban jelent meg elő
ször a franküggyel kapcsolatban, 
amelyre vonatkozóan, hir szerint,

igen értékes felvilágosításokkal 
szolgálhatna a frankbizottság

nak.

Teljesen megbízható helyről szer
zett értesülésünk szerint, az ellen
zék kedden báró Láng Boldizsár 
megidézését is követelni fogja. 
Eszerint tehát

még nyolc fontos tanúkihallga
tás van hátra,

Hacsak ezek a vallomások nem fog
ják újabb személyek megidézteté- 
sét maguk után vonni. E nyolc ki
hallgatás legalább 3—4 ülést fog 
foglalkoztatni,

a frankbizottság tehát a Két 
vége előtt scmmíesetre sem fe

jezheti be működését,

UFA
FILMSZÍNHÁZ

teljesít szolgálatot és báró Korányi 
Frigyes egyik legbizalmasabb em-

és igy a jelentés megszövegezésére 
csak a jövő héten kerülhet sor.

MŰSORA;
1. HÍRADÓK.
2. BUSTER KEATON, 

MINT BÁLNAVADÁSZ.
3. TINTA MATYI, A CÉRNA- 

LOVAG.
4. A GYŐZTES TRAGACS (amert- 

kai slágerbnrleszk).
5. VARÁZSKERINGO.

Főszerepben: XÉNI A DESNY. 
MADY CHBISTIANS, WILLY 
FRITSCH.
Betétdalokat énekelnek: VER- 
BÖCZY ILA. BÉKÉSSY 
JÓZSEF, SZÉKELY BÁLINT.
Vezényel:

STEPHANIDES KAROLY.

Rábát ismét szembesítik 
Windischgraetz herceggel

Sztrache Gusztáv dr. főügyész, a 
budapesti kir. ügyészség elnöke, 
szombaton este három óra hosszat, 
vasárnap délelőtt pedig több mint 
négy óra hosszat dolgozott hivata
lában és ez alatt az idő alatt senkit 
sem fogadott Kihallgatások sem 
voltak szombaton és vasárnap, de, 
értesülésünk szerint

újabb kihallgatásokat készít elő 
a főügyész.

A pótnyomozás iratai még nem ál
lanak az ügyészség rendelkezésére, 
a hágai iratok alapján azonban is
mét kihallgatni a letartóztatásban 
lévő, és most már huszonkettőre fel
szaporodott vádlottak túlnyomó

részét.
A hágai iratok sok fontos kér

désre egészen más felvilágosítást 
adnak, mint amilyen adatokat az 
eddigi itthoni nyomozás felderített

Ezeket az ellentmondásokat fel
tétlenül tisztázni kell, és a hétfőn 
meginduló újabb kihallgatások ezt 
a célt fogják szolgálni. Előrelát
hatólag csütörtökig fognak tartani 
ezek a kihallgatások, amelynek so
rán elmaradhatatlan szembesítések 
is lesznek. Nagy jelntőséget tulaj
donit az ügyészség annak a ‘ keddre 
tervezett szembesítésnek, amelyen 
Windischgrátz herceggel volt tit
kára, Rába Dezső kerül szembe.

Nádosyt, Kurtzot és Gerőt 
nem az ügyészség által akarták 
előállítani, hanem meghívták 
őket a parlamenti bizottság elé

Péntek este kellett volna Nádoey Imré
nek, Kurta Sándornak és Gerti Lászlónak 
a nemzőtgyülés bizottsága előtt megje
lenni, de — mint a szombaton kiadott 
hivatalos jelentés is mondja — mindhár
man kijelentették, hogy a bizottság előtt 
megjelenni nem kivannak

Egy hivatalos személyiség, akinek hi
vatalos szerepe is van a frankügyben, a 
Hétfői Napló munkatársa olőtt igy nyi
latkozott:

— A nemzetgyűlés által kiküldött bi
zottság péntek délben három meghívót 
küldött a királyi ügyészségre és a 
meghívók Nádosy Imre, Gcrő László és 
Kurta Sándor részére szóltak. A meg
hívóban felkérik őket arra, hogy pén
teken, február 12-én. délután 5 órakor 
jelenjenek meg a parlamenti bizottság 
előtt Mindhárman közölték Kovács 
Péter dr. ügyészségi alelnökkel, a fog
ház vezető ügyészével, hogy a meghí
vásnak nem tesznek eleget és nem kí
vánnak megjelenni a parlamenti bi
zottság előtt. Az ügyészség a letartóz
tatottak e nyilatkozatát rövid levélben 
tudatta Zsitvay Tibor nemzetgyűlést

alelnökkel, a parlamenti bizottság el
nökével.

— A parlamenti bizottság rosszul 
választotta meg Nádosyék kihall

gatási formáját.
Ha ugyanis a meghívók helyett egy
szerűen az igazságügyminisztérium ut
ján felszólították volna a királvi 
ügyészséget, hogy Nádosyékat a meg
határozott időben állítsák a parlamenti 
bizottság elé, az ügyészség nem kér
dezte volnu meg Nádosy Imrétől és a 
többiektől, hogy akarnak-e parlamenti 
bizottság elé nieuui, vagy sem, hanem 
egyszerűen gondoskodott volna az 
igazságügyminsztertöl kapott utasítás 
pontos foganatosításáról. Ebben az 
esotben az ügyészség levezettette volna 
cellájukból Nádosyékat, antóra ültette 
és elszállította volna őket. A parla
menti bizottság azonban nem szólította 
fel az ügyészséget arra, hogy állítsa 
elő őket és az igazságügyminlszté- 
riumtól som kapott az ügyészség ilyen 
utasítást,

nem volt tehát más cselekedni va- I

Az I. sorsjáték sorsjegyei
még mirclua l.lg SrvSnyaaak

önműködő 
mosószer

mindenütt kapható

férfiaknak 
Megakad Álynazi 
a fertőzést 
Kuplulö PtCklMnéi: 

Pkenasda

NEM NKNRUNK SZOMORÚ RRCOKRT LÁTNI!!
OBtttSrtóktöl burlesik misor: Charlla Chanlla legújabb koniódiája: Clrand Halai Hucsal, 
Továbbá Amerika legújabb komikusával, Tamp6! Bihar* 11 é. még kot pompás burleeik 

unUxm^ozeó>ab>-ommi CKPtTOtl-FHMtP/lIlOTX
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Egy budai vendéglősből lett milliárdos
kanadai prémvadász kalandos élete

K& Máig & a testvér-jegyespár
lamert magSunyounozó intézetben 

fcét héttel ezelőtt jól öltözött idősebb úr 
jelent meg, aki Michelsen György néven 
mutatkozott be és azt a megbízást adta 
az irodának, hogy kutassák fel sürgő
dön, hová költözött huszonöt óvvol ez
előtt Budáról Szabó Mihály vendéglős 
Családja és ml lett a sorsuk 1

A magánnyomozó iroda dotektivjei 
tűmmel megkezdték a nyomozást, mely
nek során

regénybe illő részletek
Bérűitek kL

Huszonöt esztendővel ezelőtt Szabó 
Mihály, egy huazonhatévcs fehórmegyei 
fiatalember kia korcsmát nyitott Budán. 
Fiatal feleségével együtt vezették az üzle
tet, imriy rövid ideig jól ment, később 
azonban súlyos anyagi viszonyok közé 
kerültek te mint ilyenkor evokús, a há- 
castársak közöli állandó lett a civako- 
dús. Hozzájárult chez az te. hogy Szabó 
időközben megismerkedett egy szomszéd 
iparos fiatal feleségével, akivel csakha
mar bizalmas baráteágba körűit Félév 
múlva Szabó Mihály te a szomszéd fele
sége otthagyták családjukat te 

elindultak Amerika felé.
Szibőné, aki Miklós nevű hároméves 

(ktegyermekéve! minden támasz nélkül 
maradt, egy időig még folytatta az üzle
tet, később azonban kénytelen volt el
adni < kocsmát Mór-már válságos na
pok következtek volna a fiatal asszony
ra, mikor megszökött férje néhány dol
lárt küldött. Szabó ugyanis nem akarta, 
hogy elhagyott családja nyomorogjon, 
ezért keresménye egyrészét mindig ha
zaküldte, do egyetlen sort sem irt félesé
gének, címét nem te közölte és igy csak 
ánuyit tudtak róla, hogy Pitteburgbua
W.

Tíz évig Jött a pénz
JPitUbwból, egyszer azonban váratla
nul elmaradtak a pénzküldemények. Az 
asszony erre levelet irt egy pitteburgi 
lózjegyxőnek ős kérte, hogy

kutassa fel az urát.
Titkom hónap múlva megérkezett a vá- 
lu«, hogy Szabó Mihályt nem ismerik 
J'lttsburgban. ellenben egy Szabó Már
ton nevű ember néhány hónappal ezelőtt
W

bányaszerencsétlenség Malmival 
meghalt.

Szabó Mihályné úrrá, gondolt, hogy 
n. vceeréről van mb és megindította a 
holttányilvánítási eljárást, melyet rövi
desen bo is fejeztek.

Szabó Mihály azonban nem halt meg 
fcs azért nőm akadtak rá, mert egy Mi- 
thshen nevű dán kivándorló adoptálta 
Őt és ennek alapján felvette a Michelsen 
György nevet. máJd mikor a velő együtt 
Amerikába szökött asszony meghalt, ott
hagyta Plttebungot és Kanadába ment.

Kanada legészakibb részén 
ISaftktsevan tartományban, Tisdola vá-

PúrlsiKalitka
(Párisién Ürül)

VI., Paulay Ede uccu 35
Teleién. SS-T4

Ma hétffin, 
kedden, pénteken, 

szombaton 
ás vasárnap .

reggel 5 óráig

nyitva 

rosT>an telepedett !o az öreg Mlchelscn- 
nél te prémvadászaihoz kezdett. Ezen az 
örök hó és jcgboritotla vidéken, eszki
mók között, ahová a híres kanadai kirá
lyi lovasrcndörsdgnek is csak ritkán jut 
el egy-egy őrjárata, néhány év leforgása 
alatt

milliárdos vagyont gyűjtött, 1
Michctscn-Szabö, srá egykori budai Ven
déglős, aki később, a háború ütem visz- 
szak öltözött én Egyesült-Államokba, le
telepedett Newyorkban és feleségül vett 
egy jómódú Öregasszonyt, akinek egy 
leánya volt. Közös vagyonukból, ©mely 
meghaladja a

tizenhét milliárd koronát, 
cipőgyárat nyitottak.

Mig Amerikában lezajlott -Szabó-Mi
ébe lsen különös élete, itthon is nagy vál
tozások történtek. Szabó Mihályné fér
jének holttányilvánitása uttán férjhez 
ment Spindler Márton gépészhez és 
gyermeke is felvette a Spindler nevet

A kisfiú előtt az asszony és az új apa 
sohasem említették Szabó Mihály nevét, 
úgyhogy ez nem is tudta, hogy Spindler 
nem az édesápjá. Az eleven eszű fiút 
Spindler iskoláztatta és Spindler Miklós 
két évvel ezelőtt, mint végzett teohnikus 

kivándorolt Amerikába,
A tehetséges fiatalember először -Ar

gentínába került, majd onnan sikerült 
bcQutnia az Egyesült Államok területére 
és Newyorkba ment, ahol a véletlen kü
lönös játéka folytán, éppen

Michelsen gyáréban kapott állást.
Szabó-Michelsen, a prémvadászból lett 

gyáron családja ágon egyszerű életet élt 
As így történhetett, hogy Spindler Mik
lós, aki mint első gépész és technikus 
dolgozott a gyárban

megismerkedett Micfiélsenék leányá
val.
után már gyors törn
ie az a regényesen

4 megismerkedés 
póban játszódott _ .
hangzó történet, hogy a gyáros lánya és 
az alkaimusott egymásba szerettek. Sza- 
bó-Miohel«en, aki még nem felejtette cl,

Száz kerületre osztják fel 
a fővárost

Minden 10.000 lakosú városrész egy kerületet alkot
Hetek óta előrehaladott tárgyalások 

folynak a belügyminisztérium és a fő
város között abból a célból, hogy a fő
város kerületi beosztását revirió alá ve
gyék a a inul lehetetlen állapotokat, az 
egyen kerületek lakóinak 
területeinek nagyságúban 
óriási aránytalanságokat, 
trúció decentralizálásával 
sók. A belügyminisztérium 
teljesen el is készült a tervezetekkel, 
amelyek szerint az eddigi 10 közigazga
tási korüietét 15 kerületre osztották tel, 
még pedig oly módon, hogy á budai ol
dalon 2, a pesti oldalon pedig 3 új ke
rület létesült volna.

Midőn a tervek elkészültek, tanácsko
zások indultak meg a városházán az új 
kerületi, beosztás minél előbb történő 
végrehajtása érdekében. Természetesen 
szóbnkerült ennek során az új kerületi 
elöljáróságok felépítésének szükségessé- 
go is és számítások történtek, moly sze
rint 6 új elöljáróság felépítése — mert 
a VIT. kerületnek is új előljáróságl épü
letet kell emelni —

számában s 
mutatkozó 

az adinintez- 
nic.R«züntO8- 

és a főváros

körülbclül 220—1W milliárd koronát 
igényel.

nem is számítva azokat a költségeket, 
amelyek a kerülőtök decentralizálása 
oaetén az elöljáróságok tiszt viselői lét
számának elkerülhetetlen emelése révén 
merülnének fel. Eteken az anyagi kér
déseken azután legalább is egyelőre,

felborult az eddigi hosszas tervez- 
getés,

A városházán rájöttek arra, hogy ezidö 
szerint lehetetlen gyakorlatüag megva
lósítani a kerületek szaporítására vo
natkozó tervezetei, mert a meglevő és 
az előteremthető lULvagi eszközöket a 

hogy magyar származású, nőm 
habozott, mikor a magyar fiatalember 
amerikai közvetlenséggel eléje állt és 
megkérte leánya ke^él, hanem igent 
mondott. A fiú természetesen minden
napi vendég lett Michelseuék házában 
és tervezgeték a jövőt. Michelsen Mária, 
aki sokat hallgatta, mikor vőlegénye 
Magyarországról mesélt, egy napou ki
jelentette, hogy szeretné meglátni Ma- 
gyarorrzágot. Szabó-Miohelsen ugyan 
nem engedte a leányát a hosszú útra, de 
neki is eszébe jutott szülőföldje és elha
tározta, hogy ö utazik Magyarországba. 
Családja előtt természetesen

eltitkolta, hogy ö is magyar, 
hanem azt mondotta, hogy fel akarja 
keresni jövendőbeli vejo családját Sza
bó-Michelsen rövidesen útra költ, Spind
ler Miklós azonban Nöwyorkbaii ma
radt, hogy felügyeljen a gyárban-

Mikor Szabó-Michelscn Magyarország
ra érkezett még mielőtt Spindlerék fel
keresésére vidékre utazott volna, Buda
pestre jött, mert elfogta a vágy, hogy 
megtud ion valamit elhagyott családja 
sorsáról.

így került azonban a magánnyomozó 
intézetbe, ahol megkezdték a kutatást 
a Szabó-osalád után.

A m&gándetektivek egy hét leforgása 
alatt összeszedtek minden adatot és 
poutról-pontra. haladva, mint a filmet, 
visszapergették a Magyarországon ma
radt Szabó-család élettörténetét, attól 
kezdve, amikor az egykori Szabó Mihály 
Amerikába ment egészen addig, mig 
Szabó-Spindler Miklós te elindult apja 
nyomón Amerika felé. A nyomozásról 
jelentést készítettek és átadták Szabó* 
Michelsenntk, aki türelmetlenül, ideges 
kíváncsisággal, kezdte olvasni, mi tör
tént elhagyott családjával. Most azután 
minden kiderült. .S2obó-AficAei|sen meg
döbbenve tudta meg, hogy jövendőbeli 
veje •

tulajdonképpen a saját fia.
K házasság természetesen ezekután le

hetetlenné vált azonkívül kiderült, 
hogy Szabó-Miehelsen első felesége él 
és igy

két felesége van.
Ez a felfedezés teljesen feldúlta mind

két család nyugalmát. Szabó-Michelsén 
csodálatos, kalandosan kuszáit élete ren
dezését most négy állam: Magyarország, 
Dánia, Kanada és az Egyesült-Államok 
hatóságai vcsrik ?, kezükbe.

Sági Pál.

főváros elsősorban lakások építésére 
kell, hogy felhasználja, s amíg a fővá
ros anyagi helyzete nőm javul, képte
len felépíteni az új kerületek alakítása 
esetén szükséges előljáróságl épülete
ket. *

A közérdek azonban nem törődik az 
anyagi eszközök létével vagy nenj lété
vel s mindjobban sürgeti az igényok ki
elégítését. A nagyobb kerületok elöljá
róságain

napról-napra súlyosbodni a helyzet, 
mert a mai agyonadminisztrúlt világ
ban egyro lehetetlenebb 150—170.000 la
kosú városrész polgárainak ügyes-bajos 
dolgát, közigazgatási ügyeit elintézni.

A főváros tanácsa ilyen körülmények 
között új megoldási módot keresett cs 
talált, amelynek segítségével sikerülne, 
legalább is ideiglenesen a pénzügyi Vl- 
nzonyok Javulásáig a kerületi adminisz
tráció deeeutrailizálásónak kérdését meg
oldani. Az új terv szerint, mindaddig, 
amíg a 15 kerületre való felosztás gya
korlatilag keresztülvihető a a szükséges 
elöljáróságok felépíthetők, a főváros te
rületét úgynevezett

„statisztikai kerületekre?
osztanák fel, amelyek úgy vannak meg
állapítva, minden egyes körzet kö
rülbelül 10.000 lakost foglal magában. 
Tehát

száz statisztikai kerület alakulna, 
amelyeknek élére 2—2 tisztviselőt állíta
nának, akik a sürgős adminisztrációs 
ügyeket, szegénységi, helyhatósági, ipar
igazolványok és a többi kisebb Jelentő
ségé előljrirtedgi okmányok közvetlen 
kiadását végeznék. A lakosság Így meg 
lenne kiméivé attól, hogy a mCáSzefekvő 
elöljáróságokat keresse föl apró-cseprő

sokat ügyekbou a órákat, napokat töltsön ott 
el ügye elintézéséig. A városházán úgy 
tervezik, hogy a statisztikai kerülőtökre 
való felosztást mielőbb életbcléptotik, s 
az elöljáróság! kirendeltségeket az egyes 
körzetekben levő iskolákban rendezik 
be. A tanács a tervezettel kapcsolatban 
már a 100 kerület beosztását föl tüntető 
térképeket is elkészítette.

Pont 10 órakor 
kezdődik SZQFCl&ll este a

PAPAGÁJ 
KABARÉ
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Clffadás után világvárosi attrakció 

Táncműsor!
Pénteken, 19-én agenzáelőa hátltaál
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SOS!
»AZ EMBER.,

imiílltliíi imMeH

(Budapesten, 1926 május—augusztus) 
bemutatásra kerül a 
faji-, egyéni- és társa
dalmi egészségtan min
den megnyilatkozása, 

az ipar, kereskedelem és 
mezögazdasúgnak 

minden terméke, amely az egészség 
biztosítása, a betegség megelőzése, a 
kórság gyógyításával kapcsolatban van 
Táplálkozás, ruházat, betegápo
lás, lakásberendezés, sport, gépi 

berendtiéttk stb.

Minden gpóros, iparos kereskedő 
aki a hazai és külföld! látogatók milliói
nak egy olyan keretben, amilyenre a 

mniennúrls klűllítits őta
alkalom nem volt, aránylag a 

legklseöbpropagantlabefettefÉssel 
akarja tudását, fejlődését, veraenyké* 
pességét bemutatni, saját érdekében 
cselekszik, ha termékeinek az Ember
védelmi Kiállításon igyekszik mármost 

minél Jobb helyet biztosítani! 
Felvilágosítással siolgál a Kiállítás 
vezetöségo: Budapest, IV., Piarista u. 6 

Telefont Llpót 996-05
Szállítási, utazási és Különös 

vízum Kedvezményen
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Rendőrök halászokkal 
keresik a Dunában Hönich holttestét

Vasárnap sem tisztázódott az eltűnt vezérigazgató rejtélye
flönieX Henriknek, a Concordla- 

jnalom eltűnt vezérigazgatójának az 
ügyében a rendőrség nagy appará
tussal folytatja a nyomozási. Arej- 
télyos eltűnést azonban a vasárnapi 
nap sem tisztázta. Az a vélemény 
alakult ki, hogy Hönich minden 
bizonnyal öngyilkos lett, és a Du
nába vetette magát. Ezt a feltevést 
megerősíti az a bejelentés is, ame
lyet egy tanú vasárnap tett a fő
kapitányságon. Az illető elmon
dotta, hogy a kritikus éjszakán, a 
késő éjjeli órákban,

a Duna melletti alsó rakodópar- 
tou látott egy kalapnélküli, 
izgatottan bolyongó egyént, aki
ben a közölt személy leírás és 
fénykép alapján ráismer Hönich 

Henrikre.
A főkapitányság, miután való

színűnek látja, hogy Hönich a 
Duna habjai között lelte halálát, 
minden intézkedést megtett a holt
test felkutatására. Körtáviratban 
értesítette a dnnaparti állomások 
és községek cseudőrscgót, hogy ki
sérjék figyelemmel a Duna által ki
vetett, esetleges holttestet és azon
nal értesítsék a főkapitányságot, 
ha holttestet vetett ki a Duna, hogy 
a Budapestről leküldött rendőri bi
zottság azt agnoszkálhassa.

A főkapitányság- értesítése követ
keztében, azokban a dunamenti köz
ségekben, amelyek a sekély Duna- 
részek mellett feküsznek, igy Tököl 
községben is, ahol a legtöbb holt
testet veti ki a Duna,

a csendőrség halászok segítsé
gével kutatja át a zátonyos és 

füzes helyeket,

mert sokszor oda sodor a Duna 
cgy-egy holttestet, amelyet csak ké
sőbb dob ki a viz, olyan helyen, 
ahol emberek járnak. Ezeken a he
lyeken

kotrógépek segítségével is vég
zik a kutatást és

azt hiszik, hogy ha Hönich valóban 
a Dunába vetette magát, a nagy
arányú kutatásnak meg is lesz az 
eredménye.

A Marosi detektivesoport vala
mennyi embere az egész vasárna
pon át szakadatlanul nyomozott a 
rejtélyes eltűnés ügyében,

minden helyet felkerestek a 
detektívek, ahol Hönieh az 
utóbbi napokban megfordult, 

de ez a nyomozás semminemű erod- 
jnényt sem produkált.

Felmerült az a lehetőség is, hogy 
Hönichet, aki idegbeteg volt,

kóborlást ösztön ragadta el, 
ekzaltált állapotban a budai he
gyek közé ment, esetleg a Sváb
hegyre, ahol villája ván, és arra
felé bolyongott égyideig. A rend
őrség most

detektivekkcl átkutatja a Sváb
hegy egész területét

Is, bár ettől a nyomozástól som re
mélik a kívánt eredményt

Hönieh Henrik családja, mint
hogy a rendőrség eddigi nyomozása 
nem produkált eredményt azzal a 
tefvvel foglalkozik, hogy

magándetektíveket vesz segít
ségül,

és magándetektív- irodákat biz meg 
a nyomozással. A család úgy hatá
rozót!, hogy még egy darabig vár, 
de ha a reudőrség munkáját siker 
nem koronázza, úgy haladéktalanul 
magándetektíveknek ad nyomozási 
megbízást.

A vasárnap! napon egyébként az 
eltűnt iveaérlgazgató családjához

semminemű bejelentés az eltűnés
sel kapcsolatban nem érkezett. 
Olyan újabb adat sem merült fel, 
ami érthetővé tenné Hönich eltűné
sét, vagy öngyilkosságát.

A Hétfői Napló munkatársa be 
szélt Hönich háziorvosával, dr. 
Körmöczi Emillel, a M ‘utőegyesü- 
let főorvosával, aki kérd lseinkre a 
következőket mondta el:

— Hönich Henriknek évek óta 
voltam a háziorvosa. Páciensem ré
gebbi eredetű idegbetegségben szen
vedett.

Az utóbbi időben
évenként többször kezeltette ma
gát az adlachi szanatóriumban, 
ahol hidegvízgyógykurát tar

tott.
Egyébként rendes, nyugodt ember 
volt, nem volt semmiféle szenvedé
lye.

Valószínűnek tartom, hogy ön
gyilkos lett.

Nála elképzelhető az, hogy hirtelen, 
fölindult állapotban cselekedett és 
az öngyilkossághoz folyamodott. 
Ezért történhetett az, hogy tettéről 
családját nem értesítette.

Madarassy-Beok Marcell 
báró nyilatkozata

A Hétfői Napló munkatársa kér
dést intézett az eltűnt vezérigazgató 
sógorához, Madaras sy-Beck Mar
cell báróhoz a Leszámítoló Bank 
elnök-vezérigazgatójához. Mada- 
rassy-Beck Marcell báró kérdé
sünkre így nyilatkozott:

i A mai napig olyan hír nem ér

Szilágyi Lajos
a frankügyben élesen elitéli 

az ellenzék magatartását 
Szilágyi Lajos kirohanása a Kispolgárok Pártiának 

alakuló ülésén — „meggondolatlan és rosszul 
taktikázó** képvisalótársai ellen

Vusárnap délelőtt a Gresham-palota 
olfiő emeletén, a volt Demokratikus Szö
vetség helyiségeiben

uj pártot alapított Szilágyi I&Jos.
A pártgyülés, amelyen hatalmas közön
ség vett részt, többszáz vidéki kisgazda 
kiküldött is megjelent — kimondotta a 
pártszövetség felbomlását és a

Kispolgárok Országos Pártja 
megalakulását Az uj párt programját

SZILÁGYI LAJOS
nagy beszédben fejtette ki, amelyben a 
frankügyről a következő érdekes kije
lentéseket tette:

— Nagyon kevés ember áll ki, hogy 
őszinte véleményt mondjon & frankügy
ről. Játék folyik e kérdés körül, mert 
sok a kétkulaosos, aki ide is, oda is ele
get akar tenni. A frankhamisítás ostoba, 
gonosz és vakmerő bűncselekmény, 
amelynek megítélésében azonban a tíz
szeres megfontolás szükségességének 
álláspontjára kellett helyezkednem. 
Amikor január 4-én a miniszterelnöki 
palotában Bethlen gróf a helyzetet a 
pártvezérek előtt ismertette, mindnyá
jan a türelem álláspontjára helyezked
tünk, mert úgy véltük, hogy Bethlen
nek, mint a jelenlegi kormány fejének 
módot kell adnunk arra, hogy a külföld 
köztudatába átvigyo annak a ténynek 
Igazságát, amely szerint

a nemzetnek semmi köze a frank
hamisításhoz.

Én emollet az álláspont mellett meg
maradta in.

Sajnos, az ellenzék nagyrésze letért 
erről az útról, a franciák pedig 
olyan agressslv magatartást tanúsí
tottak, amilyent egyetlen nénikét 

sem tűrt volna eh

kezett hozzám, amely bármilyen 
csekély felvilágosítást adott volna 
eltűnt sógorom sorodról. A család 
természetesen minden erejével oda
hat, hogy világosságot derítsen erre 
a szomorú körülmények köpött tör
tént ügyre. Érthető izgalommal vár
juk az újabb hírek érkezését. Eddig 
azonban — mint mondtam — sem
miféle konkrét értesülésünk az el
tűnéssel kapcsolatban nincsen.

Beszélgetés az eltűnt 
vezérigazgató fiává!

Vasárnap este a Hétfői Napló 
munkatársa beszélgetést folytatott 
Hönich Miklóssal, az eltűnt vezér
igazgató fiával. Hönich Miklós ezt 
mondotta:

— Türelmetlen várakozással tett 
el a vasárnap is, de ismét nem kap
tunk semmiféle olyan értesítést, 
amely támpontul szolgálhatna, édes
atyám hollétére vonatkozólag. Csa
ládunk tagjai kombinálnak, de 
nincs egyetlen olyan valószínű adat 
amely rávilágítana arra, hogy mi 
történt szegény édesapámmal. Arról 
is beszéltünk, hogy magándetektí
veket veszünk igénybe, elvégre tel
nek a napok és apám eltűnése még 
mindig rejtély előttünk.

•
A Hétfői Napló munkatársa felkereste 

Fábry Károlyt, a Couoordia Ügyvezető
igazgatóját és Wilhelm Károly dr. ügy
védet a Hatvany-Deutsoh cég ügyészét 
Mindketten egyöntetülog kijelentették 
előttünk, hogy azok a hirok, amelyeket 
a Concordia malommal kapcsolatban 
terjesztettek, minden alapot nélkülöznek.

Amikor a frankügy kivizsgálására par
lamenti bizottságot küldött ki a nemzet- 
gyűlés, e határozatnak örültem, ürültem 
azért, mert igy a frankügy vitaanyaga 
kikerült a nemzetgyűlés ülésterméből. 
Ha ugyanis ott maradt volna.

Ismerve ellenzéki képviselőtársahn- 
nak parlamenti nyilatkozatokban 
való meggondolatlanságát és általá

ban egész hibás taktikáját, 
bizonyára áz történt volna, hogy meg
erősödnek azok, akiket ők támadnak. 
Szilagyi Lajos ezután a jövő politikájá
nak ismertetésére tért át és a többi kö
zött a következőket fejtegotte:

— Egy általános politikai nagymosás- 
nak kell következnie. Nagytakarítás, 
férekirtás ideje következik. De csak ké
sőbb. Most még nem érett meg a hely
zet az általános kibontakozásra. Ha el
jön az ideje, akkor majd beszélünk róla, 
hogy

Bethlennel, vagy Bethlen nélkül, 
vagy Bethlen ellen

csináljunk-e politikát! Bettenefcs, hogy ■ 
még a aagy takarítás kérdésében sem | 
tudtunk egyetérteni és együttmaradni. 
Elég volt egy cikk a Szózatban, elég 
volt egy rémhír és

elég volt néhány félpolgár-félszoeia- 
lista képviselőtársamnak a szociál
demokrata kegyek iránti undorger

jesztő felklnálkozása
arra, hogy a polgári ellenzéknek ez a 
része balra térjen. A liberális polgár
ságnak nem balfelé kellett volna tá
maszt keresnie, hanem éppen ellenkező
leg. A polgári ellenzék a szocialistáktól 
elkülönített tömörülésével nem vesztette 
volna el a SBOciáldcmokratapárt támo
gatósát. mert ez a párt amúgy sem áll
hat a kormány, mellé.

Rassay Károly 
szerdán interpellál 

a tüntetés ellen
Ellenzéki körökben, sőt egyes kor- 

mányttámogató körökben is napok 
óta nagy aggodalommal beszólnak 
azokról a készülődésekről, amelyek
nek célja uccui demonstráció rende
zése — a kormány mellett. A rende
zés terve a Falu Szövetségből indult 
ki, amelynek vezetősége állami 
tisztviselők ösztönzésére, akik érde
meket akarnak szerezni maguknak, 
— úgy határozott, hogy

február 21-ikén, vasárnap szer
vezeteikkel és a hozzájuk csat
lakozott egyesületekkel, felvo

nulnak a Várba.

Az ellenzék vezető tagjai szombaton 
este értekezleten foglalkoztak a tün
tető felvonulás hírével é« a terv el
len éles tiltakozást jelentettek be.

RASSAY KÁROLY,
akit a kormány melletti tüntető fel
vonulás tervéről megkérdeztünk, a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Ha a kormány részéről nem 
kapok megnyugtató választ olyan 
irányban, hogy ezt a tervezett tün
tető felvonulást ném engedi meg:

interpellációt jegyzek be, ame
lyet szerdán a Házban élőszóval 

fogok megindokolni.

Elképzelhetetlennek tartok ugyanis 
a jelen körülmények között bármi
féle ncca.1 megmozdulást. Nem tü
dőm elhinni, hogy a kormány ilyen 
tüntető felvonulást engedélyezzen. 
Ha ilyesmi megtörténhetik, akkori 
minden józan embernek be kell lát
nia, hogy ez csak közállapotaink tel
jes lezűlléséhez verethet

Sebői a világon nincs arra 
példa, hogy ahol kormányvál
ság van, vagy ahol politikai 
nehézségek fordulnak elő: az 

uccát mozgósítanák.

1 9 26
LEIPZIGER

MESSE
Lcipxlgi taixuil mintaváiár 1936 
február tg.ától márclu. S'ilg, 
máxzahl vásár március !9'áig

15.000 kiállnának «■ 300.000 
bevásárlónak találkozóhelyei 
a világ minden részéből. A 
vésés a mindenkori gazda
sági helyzet teljes áttekinté
sét nyújtja és rendkívül ked
vezd Üzletkötéseket biztosit

Lakáabejekniések február 18-ig. Küiiia- 
vonathoz február 24 lg. Indulás február 
26-án esio 7“kor Keleti pályaudvarról

Útiéiról- ts vízumhedvezmény
Ménékelt vasúti iegyoktfil gondoakodilt a fist-
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— A kormányzó üa felgyógyult 

és elhagy in a szanatóriumot. Ifj . 
Horthy Miklós, a kormányzó 
fia, okit r Fasor bzanatóriumbaaj 
menroper&ltak, Hkerült operáció 
titán teljexne felsrj'ógyulta.n vasár
nap délelőtt fél tizenkét órakor 
édesanyja társaságában elhagyta a 
ezanatóriuiiLot-

—. Székely Sámuel meghalt Vasárnap 
délben a Rókus kórház egyik rideg kór- 
tenuébou meghalt a magyar újságírás 
régi, előkelő munkám Székely Sámuel, 
az ismert publicista, 70 éves korában. 
Holnap, kedden lesz a temetése a rákos- 
krrr;ztuTi zsidó temető halóttohá/ából, 
az ‘drágító testületek nevében Lonkoy 
Gusztiiv, a Pesti Hírlap szerkesztője 
bn- :• áztatja.

— Újságíró közgyűlés. A Magyar- 
országi Újságírók Egyesülete vasár
nap édlutún rendkívüli közgyűlést 
tartott. amelyen az elnökség és o 
választmány beadta lemondását. A 
közgyűlés elhatározta, hogy két hét 
mnha uj közgyűlést tart, amelyen 
megválasztják azt a 12 tagn bizott
ságot, uniclyik az Egyesületet az 
uj elnökség megválasztásáig vezetni 
fogja.

— Ángy tikossá g az újpesti hídon. 
Gálul József, 38 éves, vasmunkás, vasár
nap hajnalban az újpesti összekötő-vasúti 
hídról a Dunába vetett© marat A közeli 
halászok nyomban a segítségére indultak, 
de az öngyilkost nem bírták megmenteni, 
mert azonnal a víz alá merült és nyom
talanul eltűnt.

— Az orgazdánál . találták meg 
az eltűnt kocsit és lovakat Néhány 
héttel ezelőtt megírta a Hétfői 
Napló, hogy a Budapest és Kispest 
közötti országúton, Kiss Gyula fu
varostól ismeretlen tettesek ellop
ták két lovas kocsiját, miközben a 
fuvaros a járművet egy percre őri
zetlenül hagyta. A rendőrség Kiss 
Gyula feljelentése nyomán széles
körű nyomzást in ütött az ellopott 
fuvarosfogat elkerítése és a bűntet
tesek elfogatása végett, s a nyomo
zás mára sikerrel járt. A tah’tót
falui cöendőrsóg ugyanis a köröz- 
vény alapján Vágó Istvánná tahi
tót falui lakos portáján nyomára 
akadt a két lónak ős a kocsinak. A 
rsendőrség nyom bún kihallgatta 
Vágónét, akibelsmerte, hogy a lo
vak és a koosi nem az ő tulajdonai 
és azt vallotta, hogy a fogatot né
hány nappal ezelőtt gazdátlanul ta
lálta az országúton. Vallomásának 
azonban nem adtak hitelt, hanem 
orgazdaság címén letartóztatták és 
felszállították a budapesti főkapi
tányságra. A rendőrségnek az a vé
leménye, hogy egy jól szervezet spe- 
siális tolvajtársasággal áll szemben 
mert, az utóbbi időben sűrűn jelen
tenek be kocsi lopásokat, amelye
ket a tolvajok egy őrizetlen pilla
natban hajtanak cl lovastól együtt. 
A nyomozást folytatják.

Kispesten elíogtak egy Iraűos kelörőt
Aki kssnafurS* után hajnalig tSncoH a veszprémi bálon

Néhány nappal ezelőtt a veszprémi 
törvényszéktől távirat érkezett a főka- 
pitáuyságra. melyben közölték, hogy az 
ottani villamoemüvek irodájában betö
rők jártak, okik kifosztották a pénztárt, 
azután elmenekültek. A veszprémi ható
ságok egy Jurasek György nevű 20 éves 
lakatosscgédot gyanúsítottak, aki el
tűnt Veszprémből és valószínűleg Buda
pest feló vette útját

A főkapitányságon nyomban meg
tették a szükeéges intézkedéseket a be
törő kézrokeritésére és a nyomozó detek
tívek ma reggel ráakadtak egy kisposti 
vendéglőben, ahol cigányzene mellett 
nagyban ni ni a tolt. A detektívek elő
állították a főkapitányságra Juraseket, 
aki ölelnie tagadott, később azonban a 
kereaztkárdések súlyé alatt megtört és 
beismerte, hogy valóban

ő járt a veszprémi villa mos müvek 
irodájában

egy társával Bici Ferenccel együtt,
Elmondotta Jurátok, hogy néhány 

napival ezelőtt Veszprémben a Korona
vendéglőben mulatott barátjával, Bírt 
Ferenccel. Éjféltájban elhatározták,

hogy valahonnan pénzt szereznek. Bici 
ekkor azt aa ajánlatot tette, hogy a 
veszprémi villmnomüvek irodahelyisé
géből lopják el az ott őrzött nagyobb- 
öeszogü pénzt. Bici és Jura se k 

frakkban cllmlultak a "betörésre, 
de előbb egy őcskuvucunál fcszitöszer- 
számot loptak, azután átmászva u vil
lanj telep kerítésén, behatoltak az 
irodahelyiségbe. A magukkal hozott 
szerszámokkal kifcszitctlék a falból a 
IVérfheiin-kasazdt, amelyet magukkal 
vittek a szántóföldekre, ahol összetörték 
és a tartalmán — tízmillió koronán — 
megosztoztak, majd visszamentek « ven
déglőbe és

tovább Folytatták a mulatságot.
A jól sikerült báli éjszaka után Juraxck 
a hajnali vonattal Budapestre szökött 
és azóta Kispesten bujkált. Mikor el
fogták. még akkor is a Veszprémben 
szerzett pénzből mulatott.

J uras eket kihallgatása után letartóz
tatták és táviratban értesítették a vesz
prémi hatóságokat, azzal, hogy tartóz
tassák le Bici Ferencet, aki társa vallo
mása szerint még Veszprémben tartóz
kodik.

l.eg-iebb Legjobb Legolcsóbb

P3Ln PALn PML
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorg/ára

Satto/ag, pokróc, Oggdny, Agy- én 
enzultaritók, gysriuakkooelk, nyngssékelc, 
léknystuba , előszoba ('s kortibntorok, ernyők 
ea sít rak mlnUan klvitatoan kapft tók

GICHHER JÁNOS
BUDAPEST. VII. ERZSÉBET KÖHUT 20
Nagy katalöfnm 4000K •!lenében soetAs köldök’

C0NRADVE1DT 
a TÓM MIX ta AlkOzáM:

Royal-Ap-ll« (Fél 5.7, M 10)

CONRADVEIDT 
BUSTERKEATON 

t»Őlkor*»er
Orion (Fél fél 8 és fél 10)

— öten dideregnek a lépcsőház
ban. Az Andrássy ut 76. számú 
házban lakott mint segédházfel- 
ügyelö családjával együtt Béres 
Lajos. A nyáron Béres Lajos és 
Heminger András házfelügyelő fcö- 
zött differenciák támadtak aminek 
az lett a vége, hogy a házmester 
Béreséknek felmondott és kilakol
tatta őket. Augusztus 8-án megje
lent a végrehajtó és a. viceházmes
ter szegényes bútorait kirakatta az 
fuudvarra. Béres, a felesége és há
rom gyermeke egy ideig az udvar
ban lakott. De jöttek az esős őszi 
ülők. Béresek bútoraikat a mellék- 
lépcsőház tövében, egyméter széles 
és három méter hosszú lyukban köz
vetlenül az illemhelyek ajtaja előtt 
helyezték el. Ők maguk pedig mivel 
a szűk helyeken ágyakat nem állít
hattak fel azóta a puszta kövezeten 
fekve, ugyanitt töltötték az éjszaká
kat és az esős őszön, hideg télen ál 
még most is ott tartózkodnak. Eljár
tak, kérvényeztek a népjóléti mi
nisztériumokban, hogy lakáshoz 
jussanak, de az öttagú vicicsalád 
továbbra is a lépcsőház tövében ma
radt. Közben a hideg téli éjszakák 
felőrölték az öreg Béres Lajos és 
húszéves virágzó lánya egészségét. 
Tüdővészt kaptak és kórházba ke
rültek mig a család többi tagja 
nyolc hónap óta még mindig a lép
csőhöz kövezetén fekve a bűzös il
lemhely levegőjében tölti éjszakáit, 
biztos kilátással haladva a főváros 
tüdőbeteg-statisztikájának növelése 
felé. Talán valaki mégis elmenne a 
Népjólétiből az Andrássy út 76. 
számú házba!

— A rád löki Állítás. A magyar rádió
ki.* llitást, amelyet szombaton nyitottak 
mag előkelő közönség jelenlétében, a 
Kossuth Líijos-uccai volt Magyar Világ 
kávéház helyiségében, vasárnap nagy- 
szátuu közönség tokin tette meg. A kö
zönség hosszasan szemlélte azt a gazdag 
gyűjteményt, amelyet a magyar rádió
ipar és kereskedelem a kiállítás termői 
ben összegyűjtött. Hatalmas hang
szórók gyönyörű zenével töltik meg a 
kiállít árt termeket Az emeleti előadó és 
bal Igató termek ben nagyszámú hallgató
ság szorongott és élvezte az európai 
adóáUómáeon leadott hangversenyeket 
A kiállítás reggel 9 órától nyitva..

• Háslbál a Papagályban. A báli sze
xén nagyszabású eseményének ígérkezik 
az a fényes JETAzIhár*, amelyet pénteken, 
február 19-én rendeznek a Papagáj Ka
baré művée:női, művészei és igazgató
sága. Ujszci-fl, váligvárosl ötlet valósul 
meg ezzel n „HáalMFMal. A budapesti 
művészvilág és a külföldi artisták sziue- 
javának. valamint az előkelő világ krém
jének Jelanlóto garantálja a „Papagáj" 
HtaiMI-jánsk sikerét.

— Pálmay Ilka és Szirmay Imre nyit
ják meg ez idén a Sninéazbált az immá
ron híressé vált szlnészcaárd.iMBl. Az 
idei rzinészbal, amelyet a Royal gyönyö
rben feldíszített termeiben tartanak meg. 

' meg fog felelni mindég' x^nakotaénak.

— Aa ujságirósorsjegy hozása. 
Vasárnap délelőtt tartották meg az 
Otthon Kör helyiségében az Ujság- 
írósorsjegy második húzását Az 
első húzás alkalmával, mint isme
retes a 2-es, 4-es és 7-es számokat 
húzták ki, mint azon számokat, 
amelyek a most kihúzásra került 
sorsjegyszámokban elő fordultak. 
Ezúttal három nyereményt sorsol
tak ki. Az 50 millió értékű zongorát 
a 331.322-es számú, r 45 millió értékű 
oldalkocsis Meray-féle motorkerék
párt a 151.213 számú, a 35 millió ér
tékű három szoba bútort a 389.687 
számú sorsjegy nyerte. Az április 
8-án megtartandó főhúzáson a há
rom kihúzott sorsjegy is játszik.

X Budapest blrkózóbajnokságai. Va
sé ruap folytatták Budapest székoefő- 
vároe birkozóbajnokságaiért szombaton 
megkezdett küzdelmeket. A késő éjjeli 
órákig csak a légsulyban a kisközép- 
súlyban és a nehézsúlyban történt dön
tés. A légsulyban Magyar Arrpand 
(BAK) lett a bajnok, a kisközőpsulyban 
Szalag Imre (MTE) győzőit Gera László 
(Kaposvár) és Treplon (MTK) előtt, A 
nehézsúly győztese Badó Rajmund 
(FTC) lett. Balázs (BAK) előtt.

— A Vásárcsarnoki és Piaci Ke
reskedők Egyesületének nagygyű
lése. A Vásárcsarnoki és Piaci Ke
reskedők Egyesülete vasárnap dél
után a régi képviselőházban gyűlést 
tartott. Strucky Sándor elnöki meg
nyitója után Laczkó Sándor ismer
tette a csarnoki és piaci árusok 
sérelmeit Dr. Csányi Miklós fel
szólalása után Pakots József nem
zetgyűlési képviselő tiltakozott a 
kormányzati rendszer gazdasági és 
közélelmezési politikája ellen. Ez
után Bittner János, a Kereskedelmi 
Kamara elnöke beszélt a hatósági 
üzemek és a forgalmiadó-rendszer 
ellen. Végül Bródy Ernő a demo
krata törvényhatósági bizottsági ta
gok támogatását helyezte kilátásba.

X Bécsi labdarugóeredmónyek. A mai 
labdarugómérkőzések közül néhány 
meglepő eredménnyel végződött. A leg
nagyobb szenzáció az volt, hogy a Rapid 
8:0 arányban vereséget szenvedett a 
máaodosztályn BAC-tól. A Vienna 2:1 
arányban győzött a WAC, a Slovan 2;0 
arányban a Hertba, a a Kricketterek 
3:2 arányban a Rndolfshügel fölött

Hogyan leit 
Pécsből — Kőbánya
Nemrégiben múlt egy éve, hogy a 

vámeorompók megnyíltak a külföldi sö
rök előtt us ekkor különösen a bajoror
szági ójí pilesni sörgyárak indítottak of- 
fenzővát a magyar piac ellen. A kül
földi gyiírak szúnto biztosra vették, hogy 
a régi márkájuk csillogása el fogja káp- 
ráztatui a közönséget, mely valóban 
szívósod gondolt vissza a rőgeo nem lá
tott külföldi márkás sörökre. Alig ér
keztek meg azonban az eb>ő küldemé
nyek, azonnal érezni lehetett, hogy 
ezeknek a külföldi söröknok a dicsősé 
gét bizony igen megtépázták idehaza a 
kőbányai sörgyárak. A sörivók eleinte 
még csak összehasonlításokról beszéltek, 
később azonban már megállapításokat 
tettekt, melyeknek az volt a végső kö
vetkezte’/ee, hogy ha eddig az volt a 
közmondás, hogy magyarnak Pécs, né
metnek Béea, akkor ez most így válto
zik: németnek. Bécs, magyarnak Kőbá
nya. Kőbánya ugyanis a magyar sör
ivók Eldorádója, ahonnan naponként 
az.A; meg száz teherkocsi, sörösfogat éc 
vasúti vágón viszi azét te széjjel az égést? 
országba és a fővárosba a kőbányai sör
gyárak termékeit.

Budapesten különben általános jelle
gűvé vált, hogy a közönség bor helyet! 
inkább sört iszik és ez a körülmény an
nak tudható be, hogy mindenki megvan 
elégedve a kőbányai sörök minőségével 
Azzal kapcjeolatban pedig, hogy a Bőr
fogyasztás emelkedik, a kőbányai sör
gyárak tipikus példáját adták a kiváló 
üzleti érzéknek. A tömegcikkek készíté
sénél helytelen elvként-rendszerint azt 
a célt tűzik maguk elé a vállalatok 
hogy mikor már elérték a népszerűség
nek és a fogyasztásnak azt a fokát, 
amellyel már meg vannak elégedve, 
többé nem igyekeznek emelni a cikkek 
minőségét, hanem megelégednek az eléri 
eredménnyel. Ezzel szemben a kőbányai 
gyárak, amelyeknek gyártmányai mái 
elérték a népszerűség é« az elismerés 
legmagasabb fokát, mégis szinte nap
ról napra újabb és újabb kísérletekei 
tettek arra, hogy az általuk gyártót! 
sör minősége elérje a legtökéletesebbet 
é® miként az eredményből látható, ea 
valóban, sikerült is noki.

— Ma a legjobb clgarettapapfr és hü
vely a Janina és a Sonator.

Bérházat, 
villát, telket

általunk gyorsan és 
jól eladhat és vehet

Bndapestl Hrtztnlajdonosok 
GuzdasAgl Szövetkezete 

Bodap st, IV., Eskü ut 6 (Motlld palota) 
Ttlefón: 121-27

■ szállodának személyszáUltásr 
vidékre különösen alkalmas
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Megtekinthető; Pr^lsnor, Bökk 
Szilárd ucca 11. Egész nap
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•A NEMZETI SZÍNHÁZ 

Kamaraszínházában va
sárnap este tartották 
meg d’Annuuzio drámá
jának a Giocoüddnak el
halasztott bemutatóját. 
A nugy olasz d’Amrun-

xio, ak! a nálunk most kapott először 
színpadot — uj drámájával nem hagyta 
cserben azokat, akik ö utána felesküdtek 
a szerelem mindenható, mindent elsöprő 
és áttörő erejéro. A szerelem glorlflká- 
ciója a darab, mely vek költőien szép 
mondatait, mesterien mondta el Váraáí 
Aranka, Pethö Attila. T. üfúteaí Erzsi, 
Tímár és Fehér Gyula, Az ünnepség kÖ- 
zeppontjábau Tőkés Anna állott., aki egy 
px-obára vette át. Tas nádi /Ionétól a 
Giaoonda nehéz és sokrétű szerepét. A 
kis Cs-nidor Elus .Ezorepléso külön él
mény volt. w

MÁR ERŐSEN Kö- 
ZELEG a március cl- 
scjc, amikor a Fővá-

búcsút mond az ope- 
rcttiiek és bemutatja 

az új rezsim, új revüjét, a „Vigyázz 
Budapestet'-, amelynek a címén kí
vül semmi egyebe még nincs kész. 
Teljes fejetlenség uralkodik a Víg- 
és Operettszinház igazgatói szobái
ban, ahol hét igazgató kapkod fü- 
höz-fához — egy ötletért. Mert az 
úgynevezett revü szerkesztési bízott, 
ság élén Harsányt Zsolttal alaposan 
'csődöt mondott- A szerkesztési bi
zottság eddigi eredménye három je
lenet, Harsányt Zsolttól, Heltai Je
nőtől és Szép Ernőtől. A direktió 
azonban mind a károm jelenetet, 
mivel a célnak nem felel meg -- át- 
dolgoztatja. A szerkesztő bizottság 
ugyanis nem telte magáévá a direk
ció egyenes utasítását: közeledni a 
variété felé, hanem szeriöZ számo
kat íratott.

210 MILLIÓRA pörölte a 
Rzinészszövetség a fío- 
yal Orfeum regi gazdáit, 
mert megegyezés ellené
re kabarét hoztak a Ro- 
A Papagály Kabarénak, 
yal Orfeum színpadára.

amely a Szinészszövetscg vezetése alatt 
a B-listas színészek alapja javára műkö
dik, olyan szerződése vau a lloyal Or
feummal, hogy enek a színpadán április 
30-ig nem játszhatnak kabarét. A lloyal 
Orfeum tulajdonosai nagy savaiban 
vannak és könnyen lehetséges, hogy a 
Terézköruti Ssinptnf. vendégszereplése 
ezen a 240 milliós pönálé-ahaddlyon az
utolsó percben meghiúsul.

HONTHY HANNA- 
RÖL az a hír terjedt 
el művészkörökben, 
hogy válik az urátóL 
Az érthetetlen hírt 

.... Honthy egry társaság 
előtt így cáfolta:

— Hát ráérek én válni! Egy hét 
alatt két premierein volt az Ope- 
rottszínházbau és most készülök a 
harmadikra.
uuH«tn:s»: \r*wKi

Király Színhez
:*

::

0 Királyné 
rózsája 
A legnagyobb 

siker
Mindenki 

nézze meg!

::

::

SZÍNHÁZ
Csődbe jutott

és konzorciummá alakúit az 
újpesti Blaha Lujza Színház 

A város hetven millióval sietett a megszorult színészek 
segítségére

A főváros tőszomszédságában Új
pesten eddig jó eredménnyel dolgo
zott a hatvuntagú újpesti Blaha 
Lujza Színház. Az általános színház 
és gazdasági krízis azonban ezt 8 
szolid alapon vnííködő társulatot 
sem keriilto el. A színészgázsik és 
az egyéb dologi kiadások kifizetése 
egyre nagyobb nehézségbe ütközött, 
míg végre

Heves Béla és Fodor Artúr 
igazgatók pénteken kijelentették 
tagjaiknak, akik még az else
jén esedékes gázsira vártak, hogy 

nem tudnak fizetni.
A bejelentés óriási kansíeruáfciót 
kelteti. A helyzetet még jobban el- 
mérgesítette az, hogy a

Phöbus Villamossági Rt. ki
kapcsolta a kiílzetetleu villany
számlák miatt a színház vilá

gítását
úgy, hogy péntek délelőtt sötét szín
padon. gyertyafény mellett próbál
ták a Szép Helénát,

este pedig, az előadás elmaradt
Az eset pikantériája az, hogy a 

Phöbus vezérigazgatója Herczfeld 
Dezső, Heves Béla újpesti színigaz
gató testvér báty ja,

aki auyagi érdekeltségei vállalt 
a szezon kezdetén a színháznál 

és akit a Royal Orfeum eladási

ügyénél a lapöt, mint komoly vevőt 
emlegettek.

A megrémült és kenyerüket féltő 
.színészek, dr. Scmsey Aladár pol
gármesterhez siettek és sürgős se
gítséget kérték. A polgármester ki
jelentette, hogy a már előbb meg
szavazott

200 millió korona szubvenció 
folyósításának csak egyetlen 

akadálya vau.
zk polgármester és a Phöbus vezér
igazgatója állásfoglalásának éle

Fodor Artúr igazgató ellen író' 
nyúlt, aki levonta a kijelentések 
konzekvenciáit, és megvált az 

ujpesii színháztól.
Szombaton délután1 a színház tár

sulati ülése kimondta, hogy
e színház vezetését konzorcium 
veszi át. Heves Béla igazgató, 
Dcréky János é.« Turay Mihály 

vezetése alatt
Röviddel ezután a város

70 millió korona gyorssegélyt 
utalt ki a színház konzorciumá

nak.
A konzorcium első előadása szombat 
este a „Szép Heléna* volt, amely 
alkalommal Szécst Böske a Király 
Színház tagja, mint vendég hozott 
anyagi és erkölcsi, sikert a színészek 
új. színházának.

S
 IMPOZÁNSNAK Ígér
kezik Rózsahegyi Kál. 
inán huszonötéves ja-

-szombaton ünnepelnek 

előadásával a Nemzeti Színházban-, 
Már hat órakor nyílt színpadon kez
dődik az ünnepség, amikor külön
böző testületek üdvözlik a művészt 
és a Nemzett' igazgatósága át
nyújtja Kálmán bátyánknak az 
aranygyűrűt és a díszoklevelet, ami 
minden tagnak jár 25 éves szolgálat 
után. A díszelőadás után a New- 
York kávéház külön termében nagy 
estély less,' amelyen húsz előkelő 
m üvésznő vállalta a háziasszony sze
repet. A háziasszonyok: Aczél Ilpna 
Tusnádi Ilona, Ághy Böske, Bayor 
Gizi, Relle Gabi, Alpár Gitta, Péchy 
Erzsi. Somogyi Nusi, Makai Mar
git, SiniOnyi Mária, Honthy Henna, 
Bfller Irén, Ilosvay Rózsi, Gaál 
Franci, Solti Hantin. Papp Jolán, 
Hajdú Hona, Vadly Ilona, Titkos 
Ilona és Sólyom Janka.

A HÉT ESEMÉNYEI 
közül mindenesetre a 
legérdekesebb volt a Ki
rály Színházban Farkas 
Imre: A királyin! ró
zsája című dal Játékának 
premiérje, amely alka

lommal a lapok egy „új“ színésznőt „fe
dezlek í«l“: Berky Lilit, Erzsébet ki
rályné kitűnő alakítóját. B«rky Lili azon
ban nem szorul az ilyen kéteaértékii di-

MÍBS - KHSETfiS 
című színmüvét mutatja 
Le csütörtökön a Belvá
rosi Színház. A darab 
rendkívül érdekes lélek
tani problémát visz a 
színre; dra. Az imádó

tudja, hogy az asszony addig nem lehet 
az övé, míg a férj él. Kgy aü.i’ommul 
a lezuhanástól megmentheti a férjet, -« 
do az asszony bírnivágyása mindennél 
erősebb nála. Meghalni, hagyja a férjei 
—• do azután gyilkosnak érzi magút 
nem mer közeledni az asszonyhoz. El- 
züUik és beleőrül abba, hogy folyton a 
férj szemrehányó képét látja maga előtt*

A CASÍNO DE PA
RIS is követi a 
Papagáj 
kabaróvá 
vászy 
Ányos

követi 
példáját 
alakul. Lo< 

Károly és 
_____ Laci folytat; 

tárgyalásokat a Casinó gazdájával, 
a Keleti testvérekkel, mely ha ered
ményre vezet, a Casinó fehruát 
23-án megszünteti üzemét A a átala
kítási munkálatok két hetet vesznek; 
igénybe, és ezután Lövászy Károly 
jólszorvezett társulatával. nyitná 
W Pest legújabb kabaréját

csőreire. Kiváló, nagy tehetségét mái* 
azóta ismerjük, mikor úgy 15 év előtt 
Székely országból elindult Pestre, ahol 
sok szép, nagy sikerben volt mér része. 
A királyné rózsdjá-t — azonban elfelej
tették 1’elfedeznL Lehet, hogy gyengéd
ségből. — A Belvárosi Színház 11 amiét 
hdzaasdga bemutatóján meglátszott, 
hogy elnagyolt, ©hitetett munka. Nem 
volt elkerc- — A Ronaissanee Színház 
Csltri.ié-ndk azonban nőnél többet tapsolt 
a közönség. Jókedvű darab, jókedvű szí
nészekkel. üdítő oázis a gondok és bajok 
reménytelen sivatagjában. — A Fővá
rost operettsninhizban a. Gésák roprlze 
alig ütötte meg egy jó vidéki előadás 
mértekét. A premier nem sok közönsége 
leginkább Honthy Hannának és Mészá
ros Polettnek tapsolt

STATISZTÁKAT KE-
RÉS a Városi Színház 

| a Csőkos asszony har- 
B I módik felvonására, 

Jfí W I amely a 25 év előtti 
előtti Vampeticsbcn 

játszódik le. A színház összes tag
jain kívül amely 120 körül van, még 
180 jóalaltu hölgyet és urat szerződ
tettek és ez a háromszáz ember 
fog felvonulni a. Városi színpadára 
a Csókosasszony harmadik felvoná-
sábari.

Somogyi Nüst, Sziklat és a kis 
Róth artistáktól tanulnak erő mutat
ványokat és igen érdekes a trióban 
Somogyi Nusi lesz uz „untermann", 
vagyis a.z alsó „eröember", akinek 
vállán Sziklai és Rótt — végeznek 
gyakorlatokat. Hát nem kedves!

Dr. Szabó Juci

Capsip Mercedes
a milánói Scala vffágftlrtt 

kolos*aturprlmadonnáiána!í 
budapeítl betnutatíwzása a 
Vffmost Szinlíáxöan,pénfeítrn 

februóv 19-én
Tizenegy esztendeje annak, hogy ola*4 

énekesnőt hallottunk utoljára Budapes
ten. Graciella Parclo és Maria Barriontos 
voltak az utolsó olasz világcsillagok. 
most sikorült a Városi Színház igazgató
ságának kőt estére megnyom! Capsié 
Mercedest, a milánói Scala legnagysze
rűbb koloraturesillagát Budapest meg- 0 
értő közönsége mindig honorálta a Vá
rosi Színház Igazi Világattrakcióít ez 
alkalommal is valódi szenzációban lesi? 
részo. A világhírű művésznő pénteken^. 
19-én a Traviatdt, hétfőn, 22-én pedig Rú- 
goletto Gildáját énekli, amely szerepben 
mindenütt frenetikus sikereket ért uL A 
jegyek már holnaptól a Várost Sziuhftz 
pénztáránál és a jegyirodákban 20-<öl 
130 ezerig.

Izgalom I
Bravúr11 

Humorlll 
ötlet un

A Fehér tájfun
A höliyvoötíí 

reltély
Maira «oldw,n vliagatirakaók

MozBúKftiotttion Urönlg Ccpltcl
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Csőkos asszony
Zerkovitz Béla és Slilágyi László 

új nagy operettje a

I

Városi Színházban
üemutató februtir 27-in

Szilágyi László, a RJpi jó;Budapest 
szövegírója és Zerkovitz Béla, a Nóta 
vege zeneszerzője, a múlt szezon leg
nagyobb sikerű operettjeinek szerzői, 
•zerencsés kezű 'Ticgtyemtői a Városi 

inház legközelebbi operettujdonságá 
mik. A boldog békeidők nagyszorii Buda- 
• »• >tjc adja keretét a vidámságtól duz- 
z »<ló operettnek, melynek pompásnál- 
Hu.tpásabb szerepeire a magyar szín
művészei legjobbjait nyerte meg a Vá- 
rosl Színház igazgatósága. A címszerepet ( 
Bonthy Hanna, a legkitűnőbb magyar [ 
o pe rőt tszin észnő jiitssza, partnere egy 
előkelő magyar báró szerepében a szin- 
m ti vészét nagymestere. Hegedűs Gyula. 
A jókedv ragyogó forrásai: Somogyi 
Nusi, a Király-Színház művésznője és 
Sziklay József, a l’áruai Színház ked
vence. A logkacagtatóbb józsefvárosi 
íigurát játssza az egyéni humoráról hí
res Kabos Gyula, míg a régi szép dalo
kat Kompóthy Gyula énekli. Pompás 
alkalma nyílik Horli Sándornak és 
Hamvas Józnának is a jókedv caillogta- 
.ására. A modern slágerekben bővelkedő 
operett nagyszabású díszleteit és stílusos 
mgyogó jelmezeit Kósa Zoltán műépí
tész és Pán József festőművész tervezték. ' 
Az óriási érdeklődésre való tekintettel a ( 
27-ikl bemutató ás az első tíz előadás je
gyeit már szerdán, 17-án kezdik árusí
tani a színház pénztárai és a jegyirodák.

„Ji kísértés” (La Tentation) 
Belnároil Színház csütörtöki 

bemutatója
Nagy színházi esemény színhelye leaz 

e HM csütörtökjén a Belvárosi Színház. 
Charles Mértnek, a modern francia író
gárda legkitűnőbbjének, híres darabját, 
a „T enlaliQn"-t matatja be, amely a ta
valyi párizsi szczóu kimagasló eseménye 
volt, amely állandóan dominálta a 
„Theatre de Paris" műsorát A szenzá
ciós dráma a mindent eltiporni akaró a 
fákezliűteUeuségébau önmagút elpusztító 
szerelem szélos rajza.

k nagy női szerepet Simányi Mária 
kxoáMJa, aki ismét olyan nagyszerű drá
mai .feladathoz jut, mint a „Szeretni" és 
„Szerviem és halál Játékáéban. Hasonló 
négy éa érdekes a két vezető férfiszerep: 
Tc/roiM' és Kürti Józsefé la. A többi fő- 
Bzorcplflk: Zala Rsnmi, Sugár, Mai dny. 
Bánóét^ Szilágyi Anna, Tihanyi Juci. 
Rendezői Bérczy Ernő, Premieren rendes 
helyárak.

71 magyar 
kombinált csapat 
legyőzte a prágai 

nre-t.
Magtér kombinált—DFC 

9*0  (StO)
A közeledő bajnoki szezőnra egyesu- 

i léteink kemény nemzetközi ellenfelekkel 
lekötött tróníngmérközóoekkel készülőd
nek. A múlt héten a B7tenor Atletiksport 
Club, tegnap pedig a prágai Dcutscher 
Fuss ball Club volt az MTK, FTC, NSC 
és a Vasas játékosaiból összeállított 
kombinált csapat ellem  fel a

A tegnapi mérkőzésre a magyar egye
sületek a következő összeállítású csapa
tot küldték a tűzvonalba: Remete — 
Takács I., Török — Kertész II., Wurth, 
Blum — Kofflor, Varga, Opata, Szent- 
miklóny. Jeny.

▲ prágai DFO tansálHtáBa a követ
kező volt: Zeigmondy — Kuchynka, 
Welglboffor — Ottovay, Mahrer, Scliil- 
1 inger — Bobor, Szedlacsek. Kannháser, 
Patek, Less.

Négy magyar, két angol éa öt német 
nemzetiségű játékos játszott a magyar 
kombinált csapat ellen és az eredmény 
hű kifejezője volt, a mutatott játéknak. 
A magyarok lendületes játékukkal ural
ták a helyzetet és csak a mérkőzés bi
zonyos fázisaiban kerültek némi fölény - 
bo a prágai nómolok.

A vezető-gólt a magyarok a megkez
dés után a második porcben érték el. 
Blum kapura irányított labdáját as an
gol Ottovay fejjel akarta menteni.

a labda azonban Ssentmiklőssy lába 
elé pattant és lökése megszerzi a 

vezető-gólt.
Változatos mezőnyjáték következett 

, ezután. Mindkét csapatnak voltak ki
tűnő helyzetei, a döntő- pillanatokban 
azonban a kissé idegesen játszó csatá
rok sokat rontottak.

A 25. percben Koffler lövése biztosí
totta a magyar csapat győzelmét.

A második félidőt Ismét a magyar 
csapat fölényes játéka jellemezte. A 
prágai németek Is i«yekcztek az eredmé- i 
nyen változtatni, azonban' nem tudtak. I

Renahiance fzlnház

• A Vígszínház jövő betét te a Kagy- 
takaritás, Lonsdale nagyszerű szín játéka 
dominálja. Egy este (kedd) jut az Űri
em bereknek, egy este (csütörtök) a Bross- 
bonná kapitány megtérésének. A hét 
többi napján a Nagytakarítás szerepel a 
műsoron.

• A Fővárosi Operettezhiház jövő hete 
a legváltozatosabb 6zinházi műsort 
nyújtja. A játékrend legutóbbi nagysi
kerű operettjei közül három estén és pe
dig kod dón, csütörtökön és vasárnap a 
Glsdfart adják Honthy Hanna és So
mogyi Erzsi vendégfelléptével. Hétfőn 
és szerdán Péchy Erzsit látja újból ven
dégül a Fővárosi Operettszinhás a Nótát 
kapitány hercegnőjében. A hét két esté
jói, pénteken és szombaton a bécsi Burg- 
thnater kiváló együttese vendégszerepel 
i színházban. Első este a Tageszeiten dér 
Liebe, Dario Niccodomi híres vlgjátéka 
kerül színre Kosa Albaeh Rclty, Frod 
ílennings felléptével. A második nap 
Brnhard Shaw híres müvét, a Candidát 
.<• isszák, a főszerepekben Else Wohlge- 
n uth, Ro«a Albaeh Retty, Marr, Mayer- 
hi-fcr. Eichberger és Lohner felléptével. 
Mindkét előadás a Burgtheater eredeti 
szereposztásában kerül színre. A vendég
játékokra és a hét többi előadásaira 
r< udes hely árak mellett árusítja a pénz
tár a jegyeket.

• A Terézkörutl Színpad a Royal Or
feumban. Nagy Endre és Salamon Béla 
kabaréja 19 én, pénteken kezdi mog von- 
d. gjátékát a Royal Orfeumban szenzá- , 
ciós uj műsorral. A bemutató előadásra 
tegnap kezdték árusítani a jegyeket és I 
máris ostromolják a Royal Orfeum 
pénztárát úgyhogy a pénteki premier 
asoinónyszúmba fog menni. Péntekig a i 
nagysikerű februári műsort játssza a 
népszerű kis színház régi helyiségében. I

SPORT
Győzött

a magyar nemzett csapat 
Brüsszelben

renc (MUE), Kugler Sándor (KISOSz), 
Náday Jenő (MAC), Neubrand Imre 
(MTE), Springer I'erenc dr. (FTC), Su
lyok János (KISOSz), Sziisa Hugó 
(MTK). Uszókapitány: Halmay Zoltán. 
Pólókapitány: Beleznay László dr.

X Az elsőosztáJyu csapatok vasárnapi 
trénlngmérkőzésel. Az elsöosztályu cwa 
patoknak a Belgium ellen kiállított válo
gatott csapatban és a prágai DFC ellen 
nem szerepelhetett játékosai csapatuk 
tréniugmérkőzésein vettek részt Az első
osztályú csapatok vasárnapi eredményei 
a következők: III. kor. TVE—MTK 3:1 
(1:1). — UTE— Törekvés 6:0 (1: 0). — 
Vasas-33 FC 6:0 (3 :-0). — BEAC— 
ETC 5 : 0 (2 : 0).

X A másodosztályú bajnoki mérkőzé- 
sek. Négy másodosztályú mérkőzés volt 
toguap a fővárosban. Az eredmények a 
következők: M A V—Világosság 3:1.— 

, UTSE-KAOE 1:0. - BAK-BSE 0 : 6 
I ’ EMTK—RÁC',2:2. — A másodosztályú 
bajnokság állása a vasárnapi forduló 

jután a következő: 1. ETSC 15 p.; 2. BAK 
115 p.; 3. Zugló 13 p„ 4. Főv Tkör 13 p., 
5. Testvériség 12 p., 6. UT8E 12 pont, 7. 
MÁV 11 p.. 8 URAK 10 p., 9. UMTE 9 
p., 10. EMTK 6 p., 11. BSE 5 p., 12. Vilá
gosság 5 p., 13. KAOE 3 p., 14. RÁC 1 p.

X PincératJéták Üzemközi mezei futó
versenye. Az Éttermi. Alkalmazottak 
eportegyesülete: az Egyetértés Sport 
Club vasárnap délelőtt rendezte üzem- 
kö’zi mezei futóversenyét a Genfi Szövet
ség által kiirt vándordíjért. A vorso- 
nyen 5 üzem 33 futóval vett réezt Az 
egyéni versenyt Májúk Ferenc nyerte 15 
perc 37 mp. alatt. Fehér és Hufnagel 
előtt A hármas csapatverseny győztese 

.Vezeklő pince" csapata volt 11 pont- 
a Neiger-étterem és a Keleti pálya

udvar étterme előtt.
X A Pénzintézeti Sportszövetség baj- 

W —I ■<** kardversenye. A Pénzintézeti Sport
ot nQMOl9" szövetség vasárnap rendezte bajnoki

_____a m. _ -_______________—kardversenyét a Santelll-féle vívóterem- 
ben- bajnoki miting egyúttal a Krausz

X csalódott belga MzSnség inzultálni akarta 
Mutters hollandus bírót 

Magyarország— Belgium 2:0 (OtQ)
Izgalmas várakozás előzte meg Ma

gyarország válogatott futballcsapatá
nak Belginm elleni. vasárnapi második 
találkozását. A magyar futball repre
zentánsait talán soha nem kisérte oly 
nagy bizalom, mint ezúttal. A közönség 
csaknem biztosra vette, hogy a fiatal 
tehetségekből álló magyar reprezentatív 
együttes répáról ni fogja q magyar fut- 
bgllsport megtépázott becsületét.

És a fia tál ok bah bízó közönség nem 
csalódott. A magyar csapat eltekintve 
az első negyedóra tapogatódzó játékától, 
végig uralta a helyzetet.

Mutters hollandus bíró sípjelére a két 
nemzet csapata a következő összeállítás
ban állt fal:

Magyarország: Ttectier (VAO) — 
Grosz II. (VÁC), Dudás (KAC) — Fuhr- 
mann (FTC), Bu®a (UTE), Rebro (MTK) 
— Rémay III. (N8O), Molnár (MTK), 
Rémay IL (NSO, Pipa (33 FO), Szldon 
(UTE).

Belgium: Caudron — Demol, Schwaer- 
tenbroccks — Boeemann, Cootmans, P. 
Braine — Bastln, Thy^ Grimonpres, B.

Braine, Gillia.
A mérkőzés belga fölénnyel kezdődik. 

A magyar csapat kezdés után kissé el- 
fogódottan játszik, du csakhamar lábra- 
kap Ó6 élőnk támadásokat, intéz a belga 
kapu ellen.

A gól nélkül végződött első félidő 
után a magyar csapat támad hevesen és

a 8. percben Pipa lövése hálót ér.
A belgák a kapott gól után ébzbe- 

kapva, heves küzdelmet folytatnak a 
kiegyenlítésért, azonban hasztalan.

A 41. percben Rémay TII. gólja 
biztosítja a magyar csapat győzel

mét.
A magyar csapat legjobbjai Fischer, 

Pipa és Rémay III. voltak.
A mérkőzés után a csalódott belga 
közönség lntaultáln! akarta Mutters 

hollandus bírót.
Csak a belga rendőrség gyors akcióba- a j 

lépéoe tudta a felbomlott rendet helyre- fői" 
áll í tank ' ’

I
i

I

Ke l nár István 
(MAFC) nyerte
Vasárnap rendezte a MAFC hagyomá

nyos József nádor emlékversenyét a Mű
egyetem aulájában. A nagyszámú elő
kelő közönség jelenlétében rondezett ver
senyt Kalmár István (MAFC) nyerte. Az 
eredmény a következő:

L Kalmár István (MAFC) 8 győzelem. 
2. Maszlag Lajos (Ludovika Akadémia) 
5 győzelem. 3. Timár István (Ludovika 
Akadémia) 4 győzelem. 4. Rajcsányi 
László (Wesselényi VC) 4 győzelem.
5. Timár Gyula (Ludovika) 3 győzelem.
6. Fiola Ferenc (MAC) 8 győzelem. 7. 
Steiner Ernő (BEAC) 2 győzelem. 8. 
Mérő László (MAC) 1. győzelem.

I
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győzött az |
Uszőszővetség 
közgyűlésén I

A Magyar Uszószövetség vasárnap tar
totta rendes évi közgyűlését a Magyar 
Atlétikai Szövetség Snent Istvántérj he
lyiségében. A közgyűlést Kelemen Kor
nél dr. miniszteri biztos vezette. A vá
lasztás — mint az előrelátható volt — 
a régi vezetőség győzelmével végződött I 
A vájMntáa eredménye a következő:

Elnök: Dormándy Géza vezérkari ezre-1 
dee. Társelnökök: Homonnay Tivadar 
dr. nemzetgyüélsi képviselő, Czobor Gyu
la dr. Alelnökök: Kiss Géza (MAC), Bá
rány Géza (MESE), Donáth Leó dr. ' 
(MAFC). Ügyvezető alclnök: Kéler Tibor 
dr. kúriai tanácsjegyző. Főtitkár: Zsol
dos László (MAC). Titkár: Kresch Mik
lós (NSC). Pénztáros: Speisegger Ernő 
(FTC). Ellenőr: Polinozky Gyula dr. 
Számvizsgálók: Kiss Zoltán, Schubert 
József (MUE), Stampfer Sándor (MUE),1 
Tanácstagok: Balogh László dr. (BEAC), 
Boros Ödön (NSC), Dárday Zoltán (in. 
kér. TVE). Graefl Ödön dr. (MUE), Ko- I 
nyády Béla (III. TVE), Kraszner Fo-

'V-      o»»o ..<z.

Belvárosi Színház

CSITRI
Nagy vlgjátákslker A kísértés

kardversenyét a San telit-féle vívóterem-

Simon által alapított vándordíj sorsát la 
eldöntötte. Eredmény: Bajnok: Szfics 
Gáza dr. (Merkúr) 4 győzelem. 2. Padi 
István (Keresk. Bank) 4 győzelem. 8. 
Szűcs József dr. (Angol-Magyar Bank). 
4. Tánczos László (Angol-Magyar Bank) 
3 győzelem. 5. Szigcthy József (Posta- 
takarékp.) 1 győzelem. 6. Zöldág József 
(Poetatakarékp.) 0 győzelem.

Szerkesztősért felei:
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
A „Hétfői Lapok** Ujságvállalpt.

(Star film) c. szen
zációs vígjátékét

*■ még mindig délnek a 
kacagástól

' Kamara előadásai 4, 0. 8 és 10 órnlcor. 
A Corvin előadásai 5, */*8,  ’/aW-kor kezdődnek

„PAlfltr FILMSZIHMM
(Newyork palotával szemben) Tel.: Jözsel 05-23

SONJA S 
Főszereplő: Putty Lia

Főszereplő: Macist*  
(Előadások: ő, Vefi, VilO)

,UJ8ÁGÜZEMM könyvkiadó és nyomda réMvényiáraaaáf, Budapest, Vili, Rökk SxUárd aoca 1

Rylrttt, Hidalt Idfl InfiDBnza. Mighllti

csütörtökön először

Hflvktm

Üzemveaeté; Puskáa latrán.


