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Zadravetz püspök 
szenzációs nyilatkozata 

Ártatlanságát hangoztatja — Nádossyt okolja azért, hogy belekerült 
a frankhamisítás! afférba

A >•*> Frene fPresae vasárnapi 
száma közli Zadravets István tá
bori püspöknek Weisz Jnllán is
mert publicistával folytatott be
szélgetését Zadravetz az újságíró 
előtt, akit budai lakásán fogadott, 
felfedte azt a körülméuyt, hogy mi
ként került be a frankhamisítás! 
afférbe. Ártatlanságát és jóhisze
műségét hangoztatva, tiltakozik az 
ellen, hogy őneki

bármi része, avagy csak sejtel
me lett volna a frankhamisítás

ról.
— Mindenekelőtt megállapítom — 

mondta a püspök —, hogy a vád
irat igazságtalan velem szemben. 
Kihallgatásom alatt mindig ugyan
azt mondottam. Bűntényről, bank
jegy hamist fásról sejtelmem sem 
sem volt, mert ha lett volna, soha
sem elkerült volna az „afférben" 
Joggal kompromittált uemélpeknek 
átlépni küszöbömet.

— Az volt a hibám, hogy Nádossy 
Országos főkapitányt, akinek hatal
mát ée befolyását ismertem, minden 
tekintetben kifogáetalan tieeMselö- 
nek tartottam. Nádosy felkért, en
gedjem meg néhány fiatalembernek, 
akiket Windisehgriitz herceg küld 
majd hozzám, hogy

egy bőröndöt helyezhessenek el 
lakásomon, amelyben nagyjelentő
ségű hazafias politikai akcióra vo
natkozó Írások és értéktárgyak van
nak.

— Ma — mondotta Zadravetz ke
serű mosollyal — óvatosabb volnék, 
mert csak most ismertem fel a ra
vaszságot, amely abban csúcsosodik 
ki. hogy

hamis frankokat csempésztek 
ha egy püspök lakására, 

ahol legkevésbé fogják sejteni ée 
keresni Kizárólag az országos fő
kapitány Iránti bizalmam hozott 
összeköttetésbo a frankhamisltók- 
kal.

— A fiatalembereket, akik 
tólagos iratokat tartalmazó 
döt hozták, ténylegesen én 
tam és én helyeztettem el a 
mon a bőröndöt. „Leltárt" 
tőlük, habár nem akartam 
ni a bőröndöt, de indul

tam» mii tartalmaz as. Ekkor a fia
talemberek egyike — ez alkalom
mal láttam őket először és utoljára 
életemben — azt a kérést terjesz
tette elő, hogy kezembe esküt tehes
senek.

Én tényleg kivettem az esküt, 
amely természetesen semmiféle 
egyházi funkcióval nem járt, ha
nem egyszerű becsületbeli fogada
lom volt.

— A bőröndöt én soha ki nem 
nyitottam, és igy tehát sem valódi, 
sem hamis frankokat nem wÁml ál
lattam.

Mihelyt azonban értesültem a

Mégis megtartják a „jobboldali" felvonulást
Házban

— Azok a hírek, amelyek arról 
szólnak, hogy én az ellenzők egyes 
tagjaival a frank ügy elintézésé
ről tárgyalásokat folytatnék. — 
minden alapot nélhüUM Maön- 
séges kitalálások. k'.n a frankügy- 
röl senkivel nem beszéltem.

Egész vasárnap Karol fegyverei
ket élesítették a politikai ellenfelek. 
A döntő csatát megelőző hadi ter- 
vezgetések folytak minden oldalon. 
Arról ugyanis, hogy a frankügy 
békés formában: kompromisszum 
alapján likvidáltassék, sző sem le
het. Azok a fairek, amelyek szerint 
mértékadó politikusok a megegye
zés lehetőségének előfeltételeit 
igyekeznek megteremteni, nem 
egyebek jámbor óhajtásoknál. Tel
jesen hiteles helyről ugyanis azt 
az értesülést szerezte a Hétfői 
Napló munkatársa, hogy

sem a kormány, sem az ellenzék 
részéről nem indult meg semmi

féle egyezkedési k-sérlet 
és igy. ha egyes politikusok a 
kompromisszum előkészítésén fára
doznak, ez az akciójuk csak egyéni 
elhatározáson alapulhat, mert meg
bízást ilyen irányban illetékes té
nyezők senkinek nem adtak. A leg
utóbbi napokban különösen Vass 
József népjóléti miniszterről hiresz- 
telték, hogy tárgyalásokba bocsát
kozott egyes ellenzéki vezérekkel, 
akiknél a frankügy békés likvidé-

az álli- 
bőrön- 
fogad- . _ _.

lakáso-llífednafc ára iránt érdeklődött. Ép- 
kérfem pen ezért szükségesnek tartottuk, 
kinyit- hogy kérdést intézzünk Vass Jó

akar- I zsef népjóléti miniszterhez aziránt,

bőrönd gyanús tartalmiML 
erélyesen követeltem, hogy azonnal 
vigyék el lakásomról, már azért is, 
mert éppen akkor Rómába kellett 
utaznom. A Térképészeti Intézet lé
tezéséről még fogalmam sem • volt, 
és mégis nyakamba akarják varrni 
a bünréssességet,

— Szememre vetik, hogy elítéltek 
számára kegyelmet kértem a kor
mányzótól. Meg fogom ezt ezentúl 
is cselekedni, mert ha egy ártatlant 
megmenthetek, hadd szfüadjun vele 
a bűnös Is. És valóban elégtétellel 
tölt el, hogy az öreg Löw Immánuel 
szegedi rabbit kisegítettem a bör
tönből, móri tudtam, hogy semmit 

Csütörtökön kezdődik ■ frankvita a
folytat-e komprumlaraumtM tár
gyalásokat!

VASS JÓZSEF
nép/ótóti miniszter a következőket 
mondta a Hétfői Napló munkatár
sának:

Rassay Károly kijelenti, 
hogy az Igazság rovására nem lehet kompro

misszumot kötni
A békoközvcttMk között szercpeltallk 

egyes lapok Kassay Károlyt le. akiről 
a Magyarság wkwpl száma a»t írja, 
hogy Bethlen miniszterelnök tudtával 
és jóváhagyásával folytat megbeszélése
ket a baloldali cllensékkel a meg
egyezés feltételeiről. Komoly politika! 
körökben természetesen minden cáfo
lat nélkül is teudcnciózns valótlanság
nak ndnőbitik a Magyarságunk ezt a 
híresztelését, amelyről

RAS8AY KAROLT, 
akit eziránt megkérdeztünk, a követke
zőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Olvastam a lapokban aeokat a hí
reket, amelyek arról szólnak, hogy én a 
kormány és az ellenzék között közvetí
tek. Ezekből a hírekből egy szó som 
igaz. Igaz ellenben az, hogy

barátaimmal hetek óta megbeszélé
seket folytatok, Jobbról és balról.

sem mondott és cselekedett, ami ha 
zájának árthatna és ezt a meggyő
ződésemet képviseltem. döu tőhe
lyen is.

— Nem vagyok antiszemita, — 
hangsúlyozta 4 beszélgetés végén 
Zadravetz. — Minden embert jel
leme és nem vallása szerint Ítélek 
meg. Minden hazafit tárt karokkal 
fogadok, mert magyar voltam, va
gyok és maradok. És éppen ezért 
soha és semmi körülmények között

sem találhatok menteéget a 
frankhamisításokra.

és nem tudom megérteni, hogyan 
találhatnak rá mások!

hagy a* ország éráekvban vnogltermúh 
a kibontakozásnak a tehetőségét. Ewk 
a megbeszélések nem tekinthetők tár
gyalásoknak, még kevésbé közretltée- 
nek. Nőm tettem egyebot, mint a^á 
hogy teljesítettem azt • kötelességet, 
amely ilyen kritikai Időkben mindnyá
junk szómára elő van Írva, Nyilván
való, hogy

ezeknek a híreknek a forrása lei* 
többször azas Idegesség, amely jobb- 

oldali körökből származik.
Ereknek a jobboldali köröknek ugyanié 
érdekük, hogy a Jelenlegi helyzcl minél 
jobban elvaduljon, mert igy

a kormány felé eredményesebben 
fitogtathatják támogatásuk szük

ségét
— Ami a kompromisszumra vonat* 

kosó megbeszéléseket Illeti, ki kell > 
lontenem, hogy
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KompromUaaumot olnálni az Igaz
áig rovására nem lehet

be nem lehet egyöntetű. megállapodásra 
jutni • pofttito* vonatkozások tekintő-

Aw eddig dhangrott nyilatkozatokból 
kótaégtalentil megái lapítható. hogy a 
politikai konjsekrenciük kérdőében el
lentétei felfogások érvényesülnek. Eze
ket a% ellentétes felfogásokat máról hol
napra közös novesőro hozni, nem hasz
nálna. hanem ártana. Éppen ezért, meg* 
győződjem, hogy

a frankügyben egy öntet 8 jelentést 
a bizottság urai szerkeszthet

Szerencsétlen ötlet volna ugyanis, ha a 
frankbizotteág egységes jelentésben 
állapodna meg, ás podig azért, mert

Ilyen egyhangú jelentés magán hor
daná Bz érdekelt politika! tényezők 
által az IgatBáí rovására kötött 

kompronilsfizum bélyegét.
Ezzel szemben, nézetein szarint, lé

Fokozódó izgalmak a frankiigy körül
A politikai helyzet rend kívüli 

feszültségét csak azok a hírek eny
hítik, amelyek szerint

Iteíhlen István gróf, miniszter
elnök szombat óta bajlandZisá- 
got mutat kompromisszumos 

tárgyalásokra.
Ellenzéki körökben azonban ezeket 
r híreket valószínűt!éneknek tart
ják, és pedig azért, mert

Bethlen tudja, hogy az ő le
mondása nélkül az ellenzéket 

leszerelni nem lehet.
Minthogy pedig Bethlen görcsösen 
ragaszkodik a kutatómhoz, sokkal 
valószínűbbeknek látszanak azok a 
hírek, amelyeknek Hcgymegi Kiss 
Pál a nemzetgyűlés legutóbbi üló* 
séu adott kifejezést, amidőn azt 
mondta, hogy

felelős politikai tényező illeté
kes helyen olyan kijelentést 
tett, amely szerint a frankügy 
iiz uccu mozgósításával s az el
lenzék inog ve résével' és kizárá

sával likvidálható.

Ezzel •sr. állítólagos kijelentéasel 
hozhatók kapcsolatba uzok a hírek 
is, amelyek szerint

a kormány a Ház elnapolását 
tervezi. elölt likvidálandó.

Scitovssky Eéla kazeinem 
a firankblzottság jelentésének vitájáról

Az egymásnak ellentmondó hírekre 
való tokintotlel megkérdeztük Szci- 
tovszky Béla házelnököt. hogy melyik 
napra tartja napirendre tüzhotönek a 
frankbizotlság jelentését és igazak e 
uzok n hírek, hogy

frank vUAr« 9 háee!nöks*r nem fogja 
alkalmazni a törvényjavaslatok tár
gyalására vonatkozó normális ház

szabályokat,
lmnem különleges vitáról lévén sző, az 
elnökség proeedons szokása alapján 
fog Intézkedést provokálni — többségi 
határozattal.

S7.CTTOVS7.KY BÉLA.
a nemzetgyűlés elnöke, a következőket

nincs semmi akadálya annak, hogy a frankbizolUag jele a tőbe már a esfl- 
Uirlükl illés uaplreudjére kitűzhető legyen.

— Igaz ugyan, hogy ez a jelentés 
Igen terjcrlchncs lesz, és így fi kJuyo- 
matúsi munkálatok nchézsógekot okoz
hatnak, ereket az akadályokat azonban 
ki iciici küszöbölni. Nrrts vonatkozóan, 
hogy a frankbizottaág jelentésének 
tárgyalására milyen házszabályokat 
fogunk alkalmazni, csak akkor nyilat- 
kozom, amidőn ez n kérdés aktuálissá

Héttőn este dönt az ellenzék a kisebbségi 
vélemény szövegéről

As ellenzék egyik legnagyobb só- 
Tí’hne volt «7. a tény, hogf amíg 
Jlubincte Istvánnak. A bizottság elő 
átlójának kezdettől fogva, éjjel- 
nuppal rendelkezésére állottak a 
gyorsírói jegyzetel. és ag iáaet. ira
tok, addig az eUenaAi ingóknak 
tegvapig még csak bülskini-ml

colt módjuk a gyorsírói feljegyzé
sekbe. Az ólletizéknck erélyes kör 
IdfldaéMel végre sikerült annytt el
érnie »hogy

a gyorsírói jegyietek áttételei 
alapján keszdlt gMriaaa nap
lék. amelyek^ KrMy-lforr&di

nyegesen csökkentené az előttünk álló 
vitának a szenvedélyességét, ha azt 
elvi alapra fektetnénk. Ebben a tekin
tetben ez az elvi alap nem lehet más, 
mint annak kutatása, hogy az ország 
leromlott külpolitikai tekintélyének 
emelése céljából, valamint a hasonló 
esetek megismétlődése ellen esükségee 
garanciák szempontjából milyen elha
tározásra kell jutnioh attaknak, akik a 
magyar nemzet sorsáért felelések. Ez 
az az alap, amelyen a szembenálló fő
lek közölt a tárgyalásoknak meg
inti ulniok kellene. Ezeknek a tárgyalá
soknak pödlg az ügy érdekében sürgő
sen meg kell indulnlok,

mielőtt a nemzetgyűlésen as első 
összecsapások megtörténnek.

Attól lehet tartani ugyanis, hogy az 
első szenvedélyes összeütközések olyan 
fait accomplit teremthetnének akár az 
egyik, akár a másik oldalon, amelyet 
nehéz volna később repaxálni.

ha a népszövetségi ülésezésig, 
vagyis március hó 6-ig a nemzet
gyűlés nem tárgyalja le a frank
bizottság jelentését. Illetékes he
lyen, ahol e hírek valódisága iránt 
érdeklődtünk, a leghatározottabban 
cáfolják, hogy a kormány a Ház 
elnapolásának tervével foglalkoz
nék.

Ezek a különböző híresztelések 
csak fokozzál: azt az izgalmat, 
amellyel a közvélemény a frank
ügy parlamenti létárgyalását várja, 
A frankbizottság szombati üléséről 
kiadott hivatalos kommüniké sze
rint

r bizottság előadója kedden dél
előtt előterjeszti jelentését, 
amely fölött kedden délután 
tartaudó „zárótilés“ fog dönteni. ’

Ellenzéki körökben tehát, már azért 
sem tartják valészinflnek, hogy még 
ezen a héten sor kerülhessen a 
frank jelent és parlamenti tárgyalá
sára, mert a terjedelmes jelentést 
még ki is kelj nyomatni. Az ellen
zék felfogásával szembed a kor
mánypárt! oldalon arra az állás
pontra helyezkednek, hogy

a frankjelentést még ezen a hé
ten napirendre kell tűzni, 

mert a fraukiigy Bethlen elüt ázás a

mondotta a Hétfői Napló munkatár
sának:

— A nomzetgyülés koddi ülésére Fd- 
zsanyi Vilmos mentelmi 'jogának a me-- 
rónylők által történt megsértése, illetve 
az erről szóló bizottsági joleutés, to
vábbá a pénzbírságok valorizációjáról 
szóló javaslat, valamint mentolmi 
ügyek vánnbk napirendre ' tűzve. 
Ugyanezeket a tárgyakat tilzziik ki a 
Ráz Szerdai ülfsóro is. A frankbizottsúg 
jelentésének 'uupirendrotiizése attól 
függ, hogy az előadó mikór terjeszti 
be jelentését. Ha az előadói jelentést — 
amint ez várható —• szerdán terjesztik 
a Ház eló és ugyanekkor az előadó a 
sürgősség kimondását fogja kérni, 
akkor 

lesz.
A báieínök'. nyBatkooitáből nyilván

való, hogy
a Ház vsiituriöÁén kezdi a hauk- 

jelentés vitáját,
amely megszakítás nélkül fog tartani 
— a kormány intenciói szerint — már
cius hatodikéig. -

Tihamér, bizottsági jegyző őriz 
a lakásán, vasárnap, hétfőn és 
kedden ax ellenzéki bizottsági 
tagok rendelkezésére állanak.

Ax ellenzéki bizottsági tagok va
sárnap és hétfőn külön-külöa meg
szerkesztik egyéni elgondolások 
alapján a kisebbségi véleményt és 
annak megindokolását. Vázsouyi 
Vilmos vasárnap délelőtt valóság
gal bezárkózott irószobájába és az, 
egész napot az iratok tanulmányo
zásával és a kisebbségi jelentés 
megszövegezésével töltötte. Ugyan
így dolgoztak a bizottság többi el
lenzéki tagjai is,.

akik az egyéni jelentéseket a 
este tartandó értekezleten fog

ják összeegyeztetni.
A hétfői ellenzéki tanácskozáson, 
amelyet valószínűleg a Központi 
Demokrata Körben tartanak meg, 
megállapítják a kisebbségi véle
mény és indokolás végleges szöve
gét és ugyanekkor döntenek arról, 
hogy a parlamentben ki fogja a ki
sebbségi véleményt előadni és meg
indokolni. Az ellenzék előadójául 
Peyer Károly volt kiszemelve, 
minthogy azonban Peyer kizárásá
nak hatálytalanítására előrelátha

' Zsitvay Tibor elnök kedden nem zárja be az ülést, amíg 
bizottság jelentését le nem tárgyalja.

Valószínű tehát, hogy kedden a l „ztzró^ ülés. 
késő éjszakai órákig fog tartan! aj

A béke ára: Bethlen távozása
A helyzet ismertetéséhez tartozik 

még annak a ténynek megállapítása 
is, hogy

az ellenzék elzárkózik mindenféle 
kompromisszum elöh

Mértékadó ellenzéki körökben ugyanis 
közölték a Hétfői Napló munkatársával, 
hogy

a béke ára: Bethlen távozása.
Bethlen lemondása nélkül az ellenzék 
még csak tárgyalni sem hajlandó.

i\z ellenzék nem törekszik hata
lomra, kész a békés parlamenti 
munka feltételeinek biztosításáról 
tárgyalni — de csak egy uj egy- 

ségespártl kabinettel.
Ezekről a feltételekről, és általában a 
kompromisszumos hírekről beszéltünk

BESSENYEY ZENÓ 
kormánypárti képviselővel, aki a kö minden békeakció.

Mikor lösz a jobboldali felvonulás?
Arra a kérdésre, hogy a kormánypárt bizható helyről most arról értést!- 

x lünk, hogy a tüntetés tervezői és 
• rendezői Bethlen miniszterelnöknek 
e tárgyban szerdán a parlamentben 

i elmondott beszédének hatása alatt 
a felvóbuláa megtartása mellett 

, döntőiek. A rendezőség már-már 
1 hajlott a terv elejtésére, miután 
azonban a miniszterelnök valóság-

a házelnök felhívására megsuvazhá-e 
Peyér Károly kitiltásának hatálytalaní
tását, nem válaszolhatok. Nézetem sze 
rlut egy

ilyen iránya határozat követelése
csak valamilyen kompromisszum 

feltétele lehet.
Egyébként semmiféle kormánypárti___________ ___________ __ _____ _
érdek sem kívánja, hogy Peyer Károly. ga[ kioktatta ökot arra, hogy mi- 
e, alatt a, W alatt viumUrien. Mnt )ceU a f^onuUgt beállítani.
az ülésterembe és ott folytassa gorom
báskodásait.

A tüntető felvonulásról az a hír 
járta, hogy elmarad. Teljesen meg-

A tüntetés meglesz és pedig min
den valószínűség szerint március
7- én, vasárnap. Ez a tüntetés, mint
hogy a rendezők remélik, hogy ad
digra a frankvita a parlamentben 
véget ér, alkalmas lesz a szervezők 
szerint arra, hogy a jelenlegi rend
szert megerősítse, <je alkalmas lesz 
arra is, hogy a másnap, március
8- án kezdődő genfi ülésezésen Beth
len miniszterelnöknek eszközül 
szolgáljon a maga belpolitikai meg- 
ingathataüanságának bizonyítá
sára. Minthogy március 7-én Beth
len már lesz Budaiiesten, egyes 
túlbuzgó vezérek pár nappal előbb
ró akarják tolni a tüntető felvonu
lás napját, ?őt van egy verzió, mely 
szerint

már a jövő vasárnap, február 
2$-án tartják meg a tüntető tel*

a tüntető felvonulás előkészületeit folytatni kell.

tóan nem kerül sor,
az ellenzéki előadó Hcgymegi 

Kiss Pál lesz.
A frankbizottság kedden két ülést 
fog tartani, A délelőtti ülésen Ru
binok István beterjeszti jelentését, 
a délutáni ülésen pedig megvitatják 
a kormánypárti jelentést, de ugyan
ekkor be kell terjeszteni a kisebb
ségi véleményt is, minthogy a ki
adott kommüniké szerint ez lesz a 
záróülés.

PEYER KÁROLY,
akii ebben az ügyben megkérdez
tünk, a kővetkezőket mondotta *< 
Hétfői "Napló munkatársának:

— A legnagyobb meglepetéssel olvas
tam, hogy Zsitv&y Tibor, a frankblzott- 
ság elnöke, a kedden délután tartandó 
ülést záróülésnck minősítette kom
münikéjében. Megtörténhetik, hogy a 
keddi ülés valóban záróülés lesz, a 
szombat est! tárgyaláson aaonban

az elnök ur nem kapott felhatalma- 
sást arra, hogy zárőlilósröl kom- 

müalkézzeii.
Csodálatos, hogy az elnök ur már előre 
tudja a keddi ülés eredményét.

Ellenzéki körökben a kormány
párt magatartásából következtetve, 
bizonyosra veszik, hogy

a frank

vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Mindig békepárt! voltam, és Így 
most Is szívóson látnám, ha a harci ké
szülődés helyett jóindulata tárgyalások 
folynának a zöld asztal mellett.. Né»M 
tem szerint ugyanis mindenekelőtt ) 

nyugodt parlamenti atmoszférát 
kell teremteni,

nomcsak -a frankügy tárgyalásának 
tartamára, hanem a továbbiakra; is^ 
Olyan alapon azonban, amit az ellenzék 
követel, hogy tudniillik Bethlen mi
niszterelnök távozzék a helyéről — szó 
sem lehet békés megegyezésről. Bethlen 
miniszterelnök osztatlan bizalmat Ólvoz, 
ő az egyetlen, aki érdekeinket külföl
dön is eredményesen képviselhotL 
Már pedig mégis csak az ország egyete
mes érdeke a legfontosabb, ami éppen 
Bethlen megmaradását .és moccrősödéu 
eét követeli* Ilyen qlapon kilátástalan 

azonnal táviratokat küldtek a vi
déki szervezetekhez, amelyeknek 
vezetőivel közölték, hogy 

ha a baloldali ellenzék magatartása 
ezt szükségessé tenné. Éppen ezért 
a táviratokat úgy küldték azét, 
hogy a résztvevők teljes készenlét
ben várják g végleges dátum köz
lését.

Legszebb Legjobb ■ Legolosöbb

PAP... PflP,v PÁL,
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorsyára

BaOn/ep, pAkrac, Umonv, Agy e» 
AMtsl térkők, gyermekkocsik, uysgszAkek, 
Itenyszota, etOszobs • es kertibutorok. ernvok 
* sátrak msArtM ki vitai Pa* kapa t«k

GICHMER JÁNOS
BUDAPEST. VU„ ERZSEBET KÖRÚT 20 

Na«y katélbaast 4000 K tUsaSbeo pjmuo k Óiddá



BoSapcl, Í92í február fi. HÉTFŐI NAPLÓ 3

96 éves asszony 
öngyilkossága

Mindkét kezén felvágta ereit, mert nem 
akart kegyelem kenyéren élni

Megrendítő tragédia történt vasárnap 
délelőtt a Visegrádi ucca 18/b sz. ház
ban. özvegy Burdák Péterné,

96 éves asszony konyhakéssel fel- 
vágta karján az ereket.

A szerencsétlen öregasszonyt a mentők 
haldokolva vitték a Kókus-kórliázba.

Burdák Péterné, főmérnök özvegye,, 
hosszú évek óta lakott Ella nevű foga
dott lányával együtt a Visegrádi ucca 
18/b számú házban. Bardákék valamikor 
jobb Dapokat láttak, do a családfű el- 
hunytával, szűkösebb idők következtek 
a családra. Burdák Ella irodába járt és 
ebből a keresetéből tartotta el magával 
tehetetlen öreg anyját is.

Minthogy másfél évvel ezelőtt a lány 
férjhez ment Stopban István nevű rá
kospalotai bútorkereskedőhöz. Özvegy 
Burdák Péterné ekkor eladta lakását, 
bútorait és kiköltözködött vejéhez Rá- 
kospalotára.

Hat hónappal ezelőtt Burdák Ella hir
telen meghalt. Stephan István a teme
tés után behozta a 96 éves öregasszonyt 
a fővárosba és megkérte a Visegrádi u. 
18/b számú házban lakó Szenes Jánosné 
nevű mosónőt, hogy

egy napra vegye magához az öreg
asszonyt,

mialatt ö elintézi a városházán, hogy 
Bnrdáknét fejvegyék a menhelyre.

Szenesné elvállalta az egynapos gon
dozást, Stepliant azonban hiába, várta 
másnap, harmadnap,

az többé egyáltalán nem jelentkezett.
Hónapok teltek el és Burdákné, a fő- 

mérnök özvegye a mosónő kegyelem- 
kény árén éldegélt. Sokszor panaszkodott 
a szoanszádoknak:

Nem bírok így élni gyetiuekeén. 
•voo lenne, ha meghalnék.

Szenes. Jánosné közben járta a hivata
lokat, hogy valamelyik menhelyen el
helyezz© az öregas&zonyt, de minden fá
radozása sikertelen maradt.

Vasárnap délben Szén esne odalépett 
Burdákné ágyához, hogy ebédet adjon 
neki, mikor észrevette, hogy

a® öregasszony ágyneműje véren.
Hangosan sikoltani kezdett:

— Bordák, nénit Mit csinált as istenérti
A. sikoltozásra befutottak a szomszé

dok, akik megállapították. hogy a.z öreg
asszony mindkét karján felvágta az ere
ket. Az ágy mellett., a földön, megtalál
ták a véres konyhakést is, amivel Bur
dákné tettót elkövette. Gyorsan mentő
ket hívtak, akik az öregasszonyt haldo
kolva a Rókus-kórházba átállították.

Király Színház

Minden este

Farkas Imre 
nagysikerű 
daljá téka

A
Királyné 
rózsája,

Michelin Pneu 
autitilsnnltuk 
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Hlfonz Royére
Belgiumból hozat vegyvizsgálót 

cellából néhány darab hamis 
eiepfpankost a titokzatos frank

csomag ügyében
Alfonz Rtiyérc, a Süreté Générale 

inspektora címére érkezett titokza
tos csomag ügyében a rendőrség 
fokozott mértékben folytatja a nyo
mozást, annak megállapítására, 
hogy a csomag valóban a 3741 da
rab elégetett frank hamuja’ volt-e, 
avagy ismeretlen tettesek küldemé
nyükkel csupán félre akarták ve
zetni a nyomozó hatóságot.

Miután a rendőrségen kellő szak
értelemmel felbontották a. gyanús 
csomagot, megállapították, hogy 
nem pokolgépet tartalmaz, hanem 
a dobozban az Uj Nemzedék 1925 
december 21-i példányában becso
magolva elégetett papirpernye vám 
A hamut vegyvizsgálat céljából 
nyomban átszállították a Vegyvizs
gáló Intézet laboratóriumába, ahon
nan rövidesen megérkezett a vizs
gálat eredménye, amelynek alap
ján megállapítást nyert az a kö
rülmény, hogy a csomag tartalma 
minden bizonnyal

finom kivitelű papír pernyéje, 
de kétséí^s az a körülmény, hogy 
a hamu valóban a hamisított ezer
frankosok maradványa-e. Minthogy 
a vegyelemzés csak akkor vezethet 
pontos eredményre, ha egy hamis 
ezerfrankost összehasonlítás ccljá-

Teljes rendőri készenlét volt 
vasárnap a fővárosban és a környéken 

Minden rendzavarás nélkül folyt le az egész nép
Marinovich Jenő főkapitány in- 

téskedésóre Berkes Jmre dr. rendőr
főtanácsos, az államrendészeti Osz
tály vezetője a vasárnapi napra

teljes permauenciát rendelt el 
a főváros területére és a kör

nyékre.

Erre az intézkedésre azért volt 
szükség, mert hír szerint, úgy a 
szélsőjobboldali színezetű társadal
mi egyesületek, mint a szociáldemo
krata párt tüntető felvonulást akar
tak vasárnapra rendezni a főváros
ban és a vidéken és alaposan tar
tani lehetett attól, hogy esetleg a 
különböző pártállásn fiatalemberek, 
de különösen a felelőtlen elemek 
rendzavarást fognak elkövetni.

A helügyminiszter ugyan nem en
gedélyezett gyűlést és felvonulást, 
a. főkapitányságon azonban mégis 
intézkedés történt, hogy a bűnügyi 
osztály összes tisztviselői a hivatali 
helyiségükben tartózkodjanak és 
az Összes detektivesoportok is be 
lettek rendelve. Hasonló intézkedé
seket léptettek életbe a. Mosonyi 
uceai laktanyában is, ahol nagy

A legjobb tizenegy cigányprímás 
húzta Rózsahegyi nótáját

Bfatoahegyl Kálmán ünnepi lakomája a New- Yorkban
szombat e®te hat órától reggel 

nyolc óráig ünnepeltek egy színészt 
öltözőn, színpadon és banketten ke
resztül, abból az alkalomból, hogy 
Rózsahegyi Kálmán huszonöt évet 
töltött a Nemzeti Színház szinpar 
dán. Ez a dátum nemcsak a jubi
láns színész ünnepe, de ünnepe 
a magyar közönségnek, a magyar 
színházi kultúrának is, amely kiter
melte magából és kivipágoztatta a 
színpadnak legmagyarabb és leg- 
igazabb tehetségét — mindnyájunk 
gyönyörűségére. Kálmán bátyánk

ból elégetnek, a vegyíuíézet 

a rendőrségtől egy darab hamis 
ezerfrankosnak átutalását kérte.

A főkapitányságon Kalória Rezső 
rendőrfőtanácsos, a bűnügyi osztály 
vezetője a megkeresésre kijelen
tette, hogy a rendőrség csupán egy 
darab frankbank.ieggyél rendelke
zik, mert a lefoglalt többi példányt 
bűnjelként az ügyészség őrzi és igy 
nincs módjában a kért bankjegyet 
az intézet rendelkezésére bocsátani.

Vasárnap délelőtt felkereste 
Royérc Alfonz Katona Rezső rend
őrfőtanácsost és hosszabb tárgyalás 
után megállapodtak abban, hogy a 
francia detektív elégetés, illetve 
vegyvizsgálat céljából

a belga reudőrigazgatóságnál 
lefoglalt hamis ezerfrankosok 

közül
néhány darabnak Budapestre kül
dését fogja Ijétfőn reggel távirati
lag szorgalmazni.

Ezek utón remélik, lioíry' rövide
sen tisztázódni fog a kérdés, hogy 
tényleg az elégetett hamis franko
kat tartalmazta-e a titokzatos cso
mag, mely esetben a franciák be
fejezettnek fogják tekinteni buda
pesti nyomozásukat.

számú kerékpáros és lovasrendőr, 
valamint több teherautomobil állt 
készenlétben, hogy a legkisebb ue- 
cai botrányhoz kivonuljanak és 
minden rendzavarást csirájában el
fojtsanak.

Az uccákoD kettőzött rendőrőr
szemek és megerősített kerékpáros 
osztagok cirkáltak egész vasárnap, 
azonkívül az exponált helyekre, 
fontos terekre és középületek kör
nyékére nagyobbszámfi rendőrle- 
génységet vezényeltek ki.

A rendőrségnek
széleskörű intézkedései azon- 
hen feleslegeseknek bizonyult, 

mrt egész nap setn a fővárosban, 
sem a környéken <

a legcsekélyebb rendzavarás 
sem történt.

Este 6 órakor a. kettős őrszemeket 
és a cirkáló járőröket a főbb útvo
nalakról mind visszavonták és a 
főkapitányságon is megszüntették 
a permanenciát. Este 8 órakor a fő
város minden részéről megnyugtató 
jelentések érkeztek a főkapitány 
ságra.

huszonöt éve tagja az ország első 
színházának és ezalatt a negyed
század alatt annyi örömet, élvezetet 
szerzett nekünk és annyi emberies
séget és magyarságot tanított — 
hogy azt egy estén és éjjelen át 
tartó jubileummal nem tudjuk neki 
megköszönni.

A jubileumi ünnepség három 
részre oszlott. Az első a Nemzeti 
Színház öltözőjében és színpadán, 
a második a Newyork éttermének 
estélyén, a harmadik és legigazabb. 
a lelkekben folyt te.

A Nemzeti Színház díszelőadása 
után frakkos urak és estélyi ruhás 
hölgyek tömege kereste föl a New
york éttermeit, ahol Rózsahegyi 
Kálmán tiszteletére ünnepi lakomát 
rendeztek. A társadalom ós a mű
vészi arisztokrácia krémje ült mi 
asztaloknál, akiket Nagy Endre, 
Berky Lili, Kiss Ferenc, Gárdonyi 
Lajos, Pethes Sándor és Dénes 
Oszkár szereplésükkel szórakoztat
tak. De minden programot elbontó ■> 
lyoisitptt

a tizenegy tagú, csupa prímás 
eigánybanda felvonulása.

Mikor a hajnali jókedv már fi 
legmagasabb skáláján volt, észrevét- 
leniil tizenegy híres cigányprímást 
gyűlt Rózsahegyi Kálmán szimboli
kus kunyhója köró és a tizenegy 
prímás: Itadics Béla. Kozák Gábor, 
Magyart Imre, Karina Sírni, Kiss 
Béla, Gáspár Lajos, Rigó Jancsi, 
Rigó Józsi, Rács Jóska, Rácz Marci 
és Palóc Kálmán rázendített KáL 
mán bátyánk nótájára. Zúgott, aen-i 
gett a dal, a bánatos nóta és Kálmán 
bátyánk könnyező szemekkel ügyelt! 
fel a cigánymuzsikára. Szólt a dal 
és a jubiláns előbb lassan, azután 
mind erősebben nekilendült a dalo
lnának. Ének szállt a szép dámák aj-f 
káról. Mindenki dalolt. És a dal szé
pen csendben könnyé olvadt, Forró, 
bánatos könnyé, Kálmán bátyánk és 
a sok-sok frakkos űr és elegáns 
hölgy sóhajos leikéből...

Nem mond le állásáról 
Kovács Péter 

ügyészségi alelnöh
'Az a hír terjedt el, hogy Kovács 

Péter ügyészségi alel nők. a Markó 
jrccai fogház ügyésze, állásából tá
vozik és nyugdíjaztatását kéri.

A Hétfői Napló munkatársa ille
tékes helyen utána járt a hírnek w 
a következő információt, nyerte:

-- Teljes határozottsággal meg
cáfolom azt a hirt — mondotta in
formátorunk — annál is inkább, 
mert elejétől végéig lécből kapott 
koholmány. Szó yan arról, hogy 
Kovács Péter, a frank ügy hnl lá
máinak lecsillapodása utóm rövid 
betegszabadságra megy, de ez csu
pán annak tudható he, hogy az 
utóbbi évek fokozott muukamegter- 
belese maximumig igénybe vette 
idegeit. Kovács Péter rövid pihenő 
után ismét cl fogja foglalni helyéi 
ahol eddig is oly sok. szép eredmé
nyes munkát végzett.

PAPLAN
FehyOlemlett aagy raktár miatt árusítunk i 
Rougepaphnt — ................ _ ... K les.ooo

étolchlas jó chlotlpaplant — ... K >40.000 
Színes *Mténpap«ant — K *40.000
Ezen bárom minőseget reklámáron kiirusil- 

fuk, amíg a káselvt tort
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A klskarsskedűk és kisiparosok 
tűntető nagygyűlése 

pz üzletek felszabadítása, az igazságtalan adózás 
ás a forgalmiadé ellen

A régi képviselőház termében vasár
nap délelőtt h Kézműiparotok ét Keres
kedők Országos Szövetsége nagygyűlést 
tartott, amelyen Lat in dk Jenő szerszám
gyáros elnökölt Az elnöki megnyitóbe
széd után

Dr. BRÓDV ERNŐ,
n Lukók Szövetségének elnöke mondott 
beszédet, amelyben rámutatott arra, 
hogy

■ kisembereket, a kispolgárokat 
sújtja legjobban

a szanálási (örvényjavaslatnak az a ren
delkezése, mely szerint május elsején há 
rom hónapra felmo»‘.»hatók azok hz üz
lethelyiség  ok, melyeknek évi alapbéröaz- 
Fzxige 1200 arauykoro iánál kisebb. A há- 
romhónpi felmondás folytán már

augusztus elsején az utcára lehet 
tenni egész sereg kiskereskedőt és 

kézm ül párost.
Dr. HARRER FERENC

nyug, alpolgármester n magyarországi 
lakásépítési politika tcrvszerűtlenségére, 
előrelátás és koncepció nélküliségére mu
tatott rá.

A kormány — mondotta — elkésett ez
zel , hogy öt ven százalék hitelt ad az 
építkezőknek.

Hon na u vegyék elő a másik ötven 
százalékot azok, akik építtetni sze

retnének.
F.í a főoka annak, hogy most az általá
nos gazdasági válság idején senki sem 
épület.

Pfeiffcr Sándor a Kéllosz főtitkára a 
forgalmi i adó eltörlését, illetőleg lénye
ges redukcióját követelte.

— A múlt évben százharminc milliárd 
koronára rúgott a forgalmi adó összege.

ennyivel szanálta az állam a Vlk- 
tőria-maimot, illetőleg Bacher Emilt.

Tehát azt az Ö,sazoget, amit a fogyasztók, 
a kereskedők és az iparosok verejtéken 
pénzéből forgalmi adó elmén gyűjtöttek 
össze az államkasszában, ilyen célra költi 
«l a kormányzat. Az állam általában 
minden olyan feladatot, amely az ö kö
telessége volna,

a kereskedő- és iparososztályra 
hárít át.

Kereskedőkkel és iparosokkal fizottetl 
m inségadót, a rokkantadót és a levente
adót is. Még n levente-oktatókat is a ke
reskedőknek és az iparosoknak kell meg- 
fizetniük. Ezután

PIKIxER EMIL
■nemzetgyűlési képviselő szólalt fel a 
szervezett munkásság nevében. Boszédó- 
bon rámutatott a szervezettség erejére. 
Bécsben - mondta, — a kiskereskedők, 
a kézmii és kisiparosság összefogott a

ilcmzsthözt Orfeum
ezelőtt

TUBnnm
Egyedüli 

nagy varieté 
műsor!

Esténként 10 érni knzdettol fellépnok:

Tamarra és Brünau 
Sarkadl Aladár 

Dobos Viola 
The 3 Hamlltons 

Fellő tv‘duett stb. stb.
Ma, hétfőn -kor tártat

munkássággal és elérte oélját. Bécsben 
majd nem lehet a háztulajdonosoknak 
egyszerűen kitenni az uccára azt a la
kót, kereskedőt, vagy boltost, aki nekik 
nem felel meg. így kellene ennek lennie 
itten is. A szociáldemokratapárt minden
kor támogatja a háziurak ellen a kis
iparosságot és a kiskereskedőket és

elsöpri azt a tömeget, amely az 
Igazi zsarolás módjára lép fel, s ki 
akarja verni lakásából, üzletéből, 

boltjából a kisegztsztenciákat.

Pikler Emil szervezkedésre, nagyobb 
összetartásra és erőteljesebb demonstrá
cióra biztatta a kiskereskedőket és a kis
iparosokat

A nagyszámú hallgatóság valamennyi 
felszólaló beszédét sürti éljenzéssel és 
nagy tapssal fogadta. Néhány kisebb fel
szólalás után a nagygyűlés határozati 
javaslatot fogadott el, melyben megálla
pítja, hogy a közterhek aránytalanul 
nagyrészét a kispolgárság kénytelen vi- 
seha. Ezért

Bubi frizurát hord és táncolni szeret 
az első magyar ügyvédnő, aki ügyvédhez 

ment feleségül
Nem mindennapos érdekességü házas

sági aktus folyt le szombaton délelőtt a
VI. kor. anyakönyvvezető előtt Ungár 
Margit dr., az első magyar ügyvédnő 
esküdött örök hűséget kollégájának, dr. 
Vági József budapesti ügyvédnek. És, 
hogy a jogi tudományok e két doktora 
a jogászi hivatáshoz stílusos maradjon, 
tanúnak is két ügyvédet: dr. Ungár Fe
rencet és dr. Blau Györgyöt, hozott ma
gával.

Az esküvő után Lónyai ucca 43. szám 
alatti lakásán felkerestük az ügyvéd
házaspárt Magas, kopasz úr: Vági Jó
zsef fogad. Mikor gratulálok neki, bor
zasztóan elpirul és kitörő csodálkozással 
mondja:

— Hót hogyan tudta meg az esküvő
met? Hiszen a legnagyobb titokban tar
tottuk. A tanulton, no meg a feleségei
men kívül, senki són tudott róla. Még a 
szüléimet. sem értesítettem. Foglalkozá
somból következik, hogy nem vagyok ro
mantikus hajlamú ember, de ez az esküvő 
tényleg romantikus külsőségek között 
történt meg. Senki sem tud róla. Kót jó 
burát, két flakker, öt perc és már férj és 
feleség voltunk.

— Do érdekes a megismerkedésünk is. 
Néhány hónappal ezelőtt, egy törvény
széki tárgyaláson ismerkedtem meg a 
feleségemmel. Egy kereseti ügyben sze
repeltünk együtt, ö a felperes képvise
lője volt, én az alperesé. Biztosra vettem, 
hogy megnyerem a port, de a feleségem

Mészáros Gyula tárgyalásai 
Klebelsberggel

A szokolhamisitó egyetemi tanár az angoral múzeum 
Igazgatója

A frankhamisítás nagyarányú, 
szövevényes bűnügyével kapcsolat
ban mind többet é« többet hallot
tunk Mészáros Gyula egyetemi ta
nár szerepéről, eddig axonban pean 
elkerült megtudnunk, hogy Mészá
ros hol tartózkodik és hogy hol volt 
a frankhamisHds ügyének kipatta
nása elölt.

Mészáros Gyulának csupán Fried- 
Heh Istvánnal kapcsolatom szerep
lése vált ismereteséé az utóbbi hetek 
során és az, hogy főként az anti
szemita politikai körökben vált 
otthonossá Mészáros Gyula, aki tu
dományos készültségo és műveltsége 
révén nem tudta elérni azt a kar
riert, amelyre vágyott. Régebben 
a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt 
egyik főtisztviselője, állását awn- 
btm elhagyta. Politikai étvényesü-

a forgalmi adó teljes eltörlését, 
vagy legalább félszázalékra való lessál- 
litdsdt és amíg ez megtörténhetik min
den termelési ágban az egyfázisos for
galmi adó-rendszer bevezetését követeli. 
A legsürgősebbnek tartja a forgalmi- 
adó-dialánynak általános revízióját. Kö
veteli továbbá

•i adók egyszerűsítését
és egységesítését. Az adóknak igazságos, 
az adózó teherviselő képess égéh oa mért 
kivetését, a létminimumnak megfelelő 
adómentesség mgállapitását és szigorú 
fentartását.

A határozati javaslat megállapítja 
egyben azt, hogy nz iparosságra és a 
kereskedőkre nézve a boltok és műhe
lyek forgalmának május elsejére terve
zett felszabadítása menthetetlen vég
pusztulást jelent, tág ajtót nyit a mű
hely- és boltbérek határtalan felemelésé
nek, mert az iparosok és kiskereskedők 
nagy zöme még a hurcolkodás költségeit 
sem bírja el. Nincs megfelelő üres mű
hely- és bolthelylség ée ha volna is, az 
uj helyiség a régi vevő- és megrendelő
kor elvesztését jelentené. Ezért azt kí
vánja határozati javaslatában a nagy
gyűlés, hogy a műhelyek és boltók for
galmának felszabadítása minden további 
béremelés nélkül halasztassék el mindad
dig, amíg a gazdasági viszonyok annak 
a rendszabálynak a végrehajtását vesze
delem nélkül lehetővé teszik.

olyan frappáns, jogilag fényesen alátá
masztott beszédet vágott ki, hogy annak 
hatása alatt felemet elmarasztalta a bí
róság. Bár elveszítettem a pert, odasiet
tem hozzá és elsőnek gratuláltam neki a 
fényes sikerhez.

Ebben a pillanatban lép be a szobába 
az új asszony. Végtelenül bájos, búbi- 
frizurás hölgy. A ruhája is divatosan 
rövid. Kérésünkre elmondja, hogyan lett 
az első magyar ügyvédnő.

— 1918-ban a Károlyi-kormány meg
engedte, hogy nők is beiratkozhassanak 
a jogi fakultásra. Így lettem én, még 
vagy tizenöt lánytársammal együtt 
jogász. Ahogy múltak az évek, úgy 
apadt egyre lejjebb a kolléganők száma, 
míg végül egyedül maradtam. Egyetemi 
tanulmányaimnak befejezése utón bá
tyám, aki Debrecenben ügyvéd; magá
hoz vett az irodájá/ba. Most még csak 
ügyvédjeiölt vagyok, de már csak egy 
évem van hátra.

— És közös irodájuk lesz?
— Természetesen — válaszolja Vági 

dr. — Bejelentem, mint jelöltemet az 
ügyvédi kamaránál a feleségemet, egy 
év múlva pedig majd a társam less.

— Megírhatja — szól közbe dr. Ungár 
Margit , hogy ha ügyvédnő is vagyok, 
azért a háztartás vezetéséhez is értek.

Nevetve teszi hozzá:
— És nőm vagyok pápaszemes tudós 

nő. — Amint látja, bubifrizurát hordok 
és táncolni is szeretek...

léire keresett. Minthogy neve a szó- 
kolhamisilással kapcsolatban válp 
ismeretessé, természetesen a frank
ügy kipattanásakor, nagy érdeklő
dés irányult feléje. Mindezeideig 
azonban nem sikerült megállapítani 
még azt sem, hogy járt-e az utóbbi 
hónapokban Budapesten.

Most alkalmunk volt kiderítenünk, 
hogy

Mtfnrffös a frankhamisítás ügyé
nek legkritikusabb időszakában 
tényleg járt a fővárosban, sőt 
Klebelsberg Kunó gróf kultusz

miniszterrel is tárgyalt
A tárgyalások elsősorban arra irá
nyultak, hogy a néhány héttel ez
előtt lefolyt Természettudományok 
Országos Kongresszusába a Kelőt 
milyen mértékben kapcsolódjék be.

Mészáros bizonyos felha'áalmazások 
alapján tárgyalt Klebelsberggel, a 
kongresszus vezetőjével. Hóman Bá
lint dr. a Nemzeti Múzeum igazga
tója, aki tudta hogy Mészáros nem 
rendelkezik kellő tudományos kép
zettséggel, figyelmeztette erre Kle
belsberg minisztert, aki meg is sza
kította Mészárossal való tárgyalá
sát.

Mészáros budapesti szereplése 
után viszautazott Angorába, ahol 
évek óta tartózkodik s az ottani 
muzeum igazgatói állását tölti be. 
Megtudtuk, hogy egész idő alatt 
bizonyos magyarországi kapcsola
tokat tartott fenn és Angorából 
közvetett utón érintkezett politikai 
barátaival. Még a legutolsó hetek
ben is értesítést küldött Angorából. 
Hogy mit tartalmaznak azok, sze
mély szerint kik veszik azokat át és 
hogy azokra milyen utón és milyen 
választ küldtek Mészárosnak, en
nek megállapítása már a rendőrségi 
nyomozásra tartozik.

Városi Színház
Szombaton, február 27-én este fél 8-kotr

Először

Csúkos asszony
Operett 3 felvonásban. Szövegét írta: 
Szilágyi László. Zenéjét szerzetté; Zer- 

kovitz Béla
Rendezi: Sík Rezső.

Báró Tarpataky 
Katóka 
Dorozsmay Pista
Ibolya Ede 
Rica Maca 
Hunyadiné 
Kubanek hentes 
Salvator főlakáj 
Csipcsala, pék 
ö?v. Hetyeginó 
özv. Kükülleiné 
tnrkevel Roth 

Manfrédnó
Little Wics 
János házmester, 
Marosa

Jenő
Vezényel Kemer

Kompothy Gyula 
Hegedűs Gyula 
Honthy Hanna 
Sziklay József 
Somogyi Nusi 
Hamvas Józsa 
Kabos Gyula 
Horti Sándor 
Tihanyi Béla 
Hajdú Ella 
Sződy Kató 
Vidor Ferike

Rótt Fercncc 
Pallós János 
Faragó Sári

Történik Pesten, 1905 körül; az első fel
vonás egy józsefvárosi ház udvarán, a 
második felvonás báró Tarpataky bajza- 
ucoai palotájában, a harmadik felvonás 
május elsejének éjszakáján a régi Wam- 

petlcsben.
'A táncokat flott Fercncc tanította. 

A jelmezek Pán József festőművész ter
vezései, az új díszletek Kósa Zoltán 

tervei szerint készültek.
Jegyek válthatók az első tíz előadásra a 
Városi Színház pénztáránál és az összes 

jegyirodákban.

RMitt IV, Kossuth Lajos ucca 18 sx 
Reggel 9 őritől éljél 12 óráig 
Volt már a Rádlúklállífáson?

PúrisIKnlitkn
(Párisién Grill)

W., Pnulay Ede ucca 35
T.l.fóm SS-T4

Ma hétfőn, 
kedden, pénteken, 

* szombaton 
és vasárnap 

reggel 5 áráig 

nyitva
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Nagyarányú bűnszövetkezet élén 
állottak a Deutsch-fivérek

A három testvért letartóztatta a rendőrség

helyiségébe 8 onnan a főkapitányságra 
szállították bo a vállalat üzleti könyveit 
Este tovább folytatták a beidézett ta- 
nnk és gyanúsítottak kihallgatását, ami 
valószínűleg a reggeli órákig fog tar
tani, mert hétfőn a rendőrség a Deutsch- 
fivéreket már át akarja szállítani a 
markóuccal ügyészség fogházába.

A rendőrség hónapok óta tartó hooz- 
zsss ée kitartó nyomozás után a főváros
ban évek óta működő nagyarányú bűn
szövetkezetet leplezett le vasárnap. A 
társaság tagjai főleg a budapesti keres- 
kedővllágből regrutálódtak, bár számos 
kétes exisztencia is részt vett a soroza
tos bűncselekményekben. Az érdekes 
bűnügyben, melyre úgyszólván véletle
nül jött rá a rendőrség, már a mai na
pon teljes fényt derített a rendőri nyo
mozás.

A bünszSvetkeset taglal
A rendőrség néhány hónappal ezelőtt 

letartóztatta Georgio Papadötmulo álll- 
Wlagoe görög kereskedőt, aki ellen oss- 
lés elmén számos feljelentés érkezett a 
főkapitányságra. A rendőrségi kihallga
tó, alkalmával kiderült, hogy Papado- 
paulo

az árut eladták egy Kohn nevű 
székesfehérvári kereskedőnek.

Ha tehát Gárdos pénzéhez akar jutni, 
szállítsa le az árut Kohnnak, szedje be a 
pénzt, vonja le a követelését, a fsnma- 
radó Összeget pedig adja át nekik. Gár
doe leszállította az árut Székesfehérvár
ra, ahonnan azonban másnap a külde
mény visszaérkezett, mert a Tolnai által 
megnevezett kereskedő Széke.'feh'-várt

nem la létezik.
Gárdos, akinek az ide-oda szállításnál 
15 millió kiadása volt újból Tolnalókhoz

hogy 
értékű

ma-

fordult, mire azok nagy bocsánatké rések 
között felkínáltak Gárdosnak. 
váltsa ki az egymllliárd korona 
árut éa

követelése fejében tartsa meg 
fának.

Gárdos örömmel kapott az alkalmon, 
kiváltotta a szállítócégtől az árut, 
amelyről természetesen azután kiderült, 
hogy

csupán 159 miillőt ér.
Gárdos erre feljelentést tett a főkapi
tányságon a társaság ellen.

A kényszeregyezségek sorozatán 
keresztüli

II nyelvet beszél,
Viszont

*■ Állampolgárságát nem sikerült 
Igazolnia.

Előbb görögnek, majd hollandnak mon
dotta magát. Papadopaulo csalásait úgy 
követte el. hogy szállítmányozó cégek
nél beraktározott árut és az Így kapott 

rak jegyeket nagyobb összegekre
kijavította,

majd árnm&nlákat hamlettett é« 
szerelve felkeresett kereskedőket, akiktől 

magas kosztkamatra pénzt vett fel.
viszont a pénz biztosítékául átadta ne- 
Hk a szállítócégek meghamisított rak- 
jegyelt. így töhbszázmllltó koronát ha- 
Jácsolt össze. Hogy üzletfeleinek bizal
mát megnyerje három-négy hétre

előre kifizette a kosztkamatot.
A tökét kihelyez® felek örömmel vették 
Fapadopaulo ajánlatát, mart 
biztosítva Üttök és amellett jo üzletet 
reméltek csinálni. Nagy volt azonban a 
megrökönyödésük, mikor az egyhavi ter
minus lejárta Után eoholwm talAltók 
Papadopaulot és a mAlHWoégeknél át
vett árukról kWerült, hogy „érteke 
jóval alacsonyabb, mint a aölcsönadott 
8 Számos feljelentő, érkezett u n*- 
aégre Fapadopaulo ellen, akit, letartóz
tattak és átkleérték az ügyészségre.

A rendőrség a Papadopaulo ellen ér
kező feljelentésekből úgy látta, hogy itt 
egy

szervezett társasig machinációiról 
van szó,

és ezért továbbfolytatta a nyomozást a 
bűnszövetkezet több tagjai után. Ujbo 
kihallgatták Papadopaulot, aki aztán 
véletlenül éMrulta üilettdnalt és meg
nevezte azokat, akikkel együtt dolgozott.
Tolnal-Turteltaub és társai
Néhány nappal ezelőtt Gdrdo, Oszkár 

budapesti kereskedő feljelentést tett a 
főkapitányságon

Tolnal-Turteltaub Szigfrid és annak 
társai:

A rendőri vizsgálat azonnal megin
dult és megállapította, hogy a bűnszö
vetkezetnek a fentebb említetteken kívül 
még

Deutsch Jakab, Gyula és Ignác 
kereskedők Is tagjai.

A rendőri nyomozás érdekes világossá
got derített a három testvér működésére.

Deutsch Jakab 1924-ben megalapította

„Sideron" vadkereskedelmi rfei» 
vóuytársaságot,

amely néhányhavi dicstelen működés 
után csődbe jutott. A Sideron 18 mil
liárd passzívával
kért és sikerült Is 30% kvótában meg
egyeznie a hitelezőkkel. Mikor 
a hitelezők kifizetésére került 
sor, az adós cégnek nem volt 
törvényszék tehát

Hmondotta a csődöt.
Deuteoh Jakab erre testvéreivel 

Deutsoh Gyulával és Ignáocal társulva 
megalapította az Apax Rt.-ot, melynek 
a Hársfa ucca 19. számú házban volt he
lyisége, majd később a Váci ut 18. szá
mú házban a Maklrt Rt.-ot, Ugyanekkor 
megalakították az ifj. Deutsch Testvé
rek céget, amely 7 és fél milliárd passzí
vával rövidesen

kényszeregyességet kért 
maga ellen. A cég vagyonfelügyelője 
dr. Magyar Nándor ügyvéd lett, aki 
miután megállapította a státust, 30 szá-

kényszerngy ességet

azonban 
volna a 
pénze, a

zalékos egyecségi kvótát ajánlott fel, 
amit a hitelezők elfogadtak.

Az ifj. Deutsch Testvérek oég azonban 
alig esett túl az első egyességen már 
1925 decemberében

Ismét fizetésképtelen tett 
és a törvényszék ismét dr. Magyar Nán
dort bízta meg a vagyonfelügyelői tiszt
tel. Magyar dr. megállapította, hogy

az áruk egész tömegét szállították 
el jogtalanul

a cég raktárából, hogv azt a hitelezők 
elől elvonják, azonkívül a koholt követe
lések egész sorozatát könyvelték el, amit 
rokonaik nevére kifizettek.

Ezért a rendőrség a húrom Deuteoh 
testvér ellen csalárd bukás, csalás, sik
kasztás és okirathamisitds címén meg
indította a büntető eljárást. Okiratbami- 
sitással azért vádolják Doutechékat, 
mert üzleti könyveiket meghamisították. 
Az eddigi vizsgálat során megállapítot
ták, hogy a Deutsch Testvérek Rt. az 
utóbbi Időben több milliárd korona for
galmat bonyolított le » amíg a cég kény- 
ezeregyesaég alatt állott, addig a három 
Doutsoh-flvőr a vállalat raktárából több, 
mint 4 milliárd értékű árut elszállitta- 
tott, részben a Maklrt Rt., részben az 
Ajex Rt Hársfa uccai, illetve Váel úti 
raktárába. Ily módon sikerült a 2 mil
liárdos aktívával rendelkező vállalat

összes árukészleteit ellopnlok, 
és igy a cég jóhiszemű hitelezői teljesen 
kielégítetlenek maradtak.

Elfogták a harmadik Deutschot is

Ksrfefs Jőuwf. Madarász &******* 
László ellen, akik Lerner szállítócég 
egymllliárd korona értékű rakjegyét 
mutatták b« neki és kérték, hogy adion 
rá néhány gzáwnillió korona kölcsönt. 
Gárdos nemrég adta el üzletet és igy 
rendelkezésére állott a 400 millió korona 
készpénze, amit átadott Tolnal-Turtel- 
taub iársMágtnak. Tolnalék szintén 
előre kifizették az ogyhavi kosztkama
tot, a hénnp letelte után azonban ék nőm 
jelentkeztek.

Gdrdos fölkereste éket és követelte a 
pénzét mlr» Tolnaiék azt mondották, 
hogy ’ .

Városi Színház

A rendőrség szombaton őrizetbe vette 
Deutsch Jakabot és Deutsch Gyulát, 
mig a vállalat harmadik tulajdonosát, 
Deutsch Ignácot sehol sem találták a 
detektívek. Rövidesen bebizonyosodott, 
hogy Deutsch Ignác

Sopronba szökött
s ezért a szombatról vasárnapra virradó 
éjjel távirat ment a főkapitányságtól a 
délelőtt már meg la érkezett a főkapi
tányságra a soproni válasz, amely _ tu
datja a körözött harmadik Deutech-fivér

letartóztatását
és uthaíndltását Budapestre.

A rendőrség vasárnap kora reggel is
mét megkezdte a kihallgatásokat a 
nagyarányú sikkasztási és csalási ügy
ben. Számos tanút ée gyanúsítottat hall
gatott ki Georpsvtts Béla rendőrfogai- 
mazó, köztük Herskovits Józsefet, Hő- 
nig Eleket, Vámos Jenőt, Rosenzwcig 
Manót, Fuchs Jakabot. A kihallgatások 
folyamán tisztázódott, hogy a nagy
arányú bűnszövetkezet tulajdonképpeni 
értelmi szerzői a Deutach-flvérek, akik
ről beigazolódott, hogy évek óta rend
kívül ügyesen fosztogatták a karmaik 
közé került, hiszékeny üzletfeleket a

áldozataik száma meghaladja a 
százat

és hamis ékszerekkel Is.
A tervszerűen elkészített, fondorlatos 
osalásokat legtöbb esetben úgy követték 
el, hogy áldozataikhoz — akikről tudták, 
hogy kowtkamatra pénzt akarnak ki-

Bzerdta, február 24-án este

TeikoKjiva
világhírt! japán énokesnő bucsufellépése

Pillangókisasszony

Kakaó, púder és ékszer
A HitfBi NapU mnnkatórsának sike

rült a bttmaöTStkmlnsk srtdslg a rtmd- 
őreégon még nem szereplő tagjai által 
elkövetett bttnowlokrnényrttst is kide
rítenie. így többek között megállapí
tották. hogy a társaság nemcsak a vas
iparban működött, hanem nagy fiziete
ket bonyolított Is

I bamla kakaóval, hamis púderrel

hogy koaztkamatra pénzt akarnak 
helyezni

álsiakértőket vittek magukkal 
és a fedezetként lekötendő árut a __
szeresnél is magasabb értékre bocsül- 
tették. Mintán a beszedett összegek 
után a kosztkamatot nem fizették, a 
fedezetkép lekötött árut nyugodtan ad
ták át a tőke tulajdonosának, mert az 
távolról sem érte meg azt az összeget, 
amelyet érte kölosön kaptak.

A becsapott áldozatok listáján szere
pel Uzsik Károlyné, akit a bűnszövet
kezet tagjai 20 millió koronával károsí
tottak meg, olyképpen, hogy a koszt
kamatra felvett kölcsön fedezetéül tíz
ezer koronát sem érő ékszert, adtak fe
dezetül, amelyet a „szakértő" természe
tesen 80 millióra becsült Ennél az 
üzletkötésnél részt vett Tibor Hugó, a 
nemrég Öngyilkossá lett Tibor Igazgató 
öccse Is. Hasonló módon csapták be 
Gerecz Béla B-llstás tisztviselőt is, aki 
végkielégítés címén kapott 8 millió ko
ronáját adta át a csaló társaságnak. 
Ugyanilyen stílusú csalásokat követtek 
el „kakaó"-val is, amikor a kölcsön
összeg fedezetéül szolgáló ládába barna 
színű őrölt takarmányfélét tettek s 
kakaóként helyezték letétbe. Egy más 
esetben „Coty-púdert" adtak fedezetül 
s csak utólag derült ki, hogy a dobo
sokban fehér krétapor és mészpor volt

Vasárnap délután Georgevits rendőr
fogalmazó befejezte Dontsc&ék kihall
gatását • utána a két őrizetes fivért 
visszaklsérték celláikba. Georgevlts 
rendőrfogalmazó. Kemény Simon ée 
Szabó János de tektívfel ügyelők este 
kiszálltak • Maklrt Bt hársfauocal

Hs-

A főváros elutasítja 
az elektromos cenfralé 

ajánlatát
Beavatott helyen arról értesült a 

Hétfői Napló tudósítója, hogy a főváros 
befejezte a villamos centráléra vonat
kozó külföldi ajánlat tanulmányozását 
és annak eredménye kedvezőtlen az 
ajánlatot benyújtó tőkecsoportra nézvén 
A legalaposabb számítások és mérlege
lések után ugyanis a főváros képviselői 
arra a megállapodásra Jutottak, hogy a 
főváros nemcsak erkölcsi, de anyagi 
szempontból is összehasonlíthatatlanul 
kedvezőbb eredményeket érhet el, ha 
legfontosabb közüzemét, az Elektromos 
Müveket továbbra is a maga kezelésé« 
bon tartja és saját maga épiti meg a 
tervbe vett eloktromos centrálét A 
főváros képviselőit erről legjobban art 
Eloktromos Müvek idei költségvetés® 
győzte meg, amelyből kitűnik, hogy

a mai helyzetben 59—60 mllllárddal 
több jövedelme van a fővárosnak

az Eloktromos Müvekből, mint ameny- 
nylt a tőkecsoport felkínál.

Ismeretes ugyanis, hogy a centrális 
koncessziót igénylő társaság a több év
tizedre szóló koncesszió ellenében anya
gi ellenszolgáltatás elmén a főváros kül
földi adósságainak átvállalását, azon
kívül 2 százalék nyereségrészesedést kí
nált fel a fővárosnak. A kölcsönök tör
lesztése 1931-ig évi 108 milliárd, a 2 szá
zalékos részesedés legfeljebb évi 8 mil
liárd, a főváros tehát

összesen 116 miliiárdot kapna a tár
saságtól évente,

amivel szemben az Elektromos Müvek 
1926. évi költségvetése különböző elme
ken

155 miliiárdot szolgáltat bo
a főváros pénztárába. De ezen felül i« 
óriási anyagi olőnyt jelont nz üzem há- 
zikezeléshen való megtartása, mert az 
üzem ingyen látja el a közvilágítást, 
míg a koncessziót kérő társaság

18 mllllárdőrt hajlandó csak az no- 
cák és terek közvilágítását ellátni,

amely esetbon a fővárosnak csak 98 mil
liárd jövedelme lenne a bérbe adott 
tizemből a mai 155 milliárd helyett.

Megállapították tehát a főváros szak
értői, hogy az Elektromos Müvek ma 
közel 60 inilliárddal többet jövedelmez
nek, mint amenyit a külföldi tőkecso
port felkínál. Kimutatták azt is, hogy 
az tizem saját erejéből te invesztálni 
tudja azt az összogot, melyet 
fejlesztésére az ajánlattevő 
vállal. A tőkecsoport ugyanis 
goztatta, hogy az alaptőkén 
millió aranykoronát fordít a 
áramtermelőtelep kiépítésére. ,___
tromos Müvek, amelyek a a mogujitásí 
alapra ez évben 58 miliiárdot tartalékol
nak 10—12 év alatt, a maguk erőjéből is 
invesztálni tudják ezt az 55 aranymil
liót.

Mindezeket egybevetve, a főváros 
képviselői arra az

egyhangú megállapodásra jutottak, 
hogy a főváros Bornml körülmények kö
zött

sem adhatja bérbe
az Elektromos Müveket, elloDbou java
solni fogják, hogy a tervezett centrálét 
előnyös kölcsön felvétele utján maga a 
főváros építse fel.

az üzem 
társaság 
azt han- 
kiviil 55 
központi 

Az Elek-

lylrkoB, nidvii Idi Intlainia, meghűlés

Mdiknii
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— A vasárnap sem hozott változást 
a frank bauilsttás! ügyben. A frankha- 
niisitás bűnügyének rendőri része a je
lek szerint legalább is egyelőre nyugvó- 
ponhoz ért. A vasárnapi nap h újabb 
eeeménjok nélkül múlott el, amennyi
ben sem a főkapitányhág, bem a fran
cia detektívek, sem az ügyészség újabb 
lépéseket nem tettek az európai szon- 
zú élővé nőtt ügyben.

Háromnapos lakodalom. A regi 
békeidőre emlékeztető lakodalmat 
csapott h vasmegyei Balogfa köz
ség bírája, Szíj István, akinek 
Tlouka leánya ment férjhez Zsekő 
József fiatal gazdához. A három
napos lakain nem pihentek a cigá
nyok. 140 vendég mulatott s elfo
gyasztottak 250 liter bort, 250 kiló 
disznóhust, 50 tyúkot, féhuázsa 
borjúhúst.

— A leánykereskedelem elleni egye
sület ülése. A Magyar Egyesület a 
Icánykore-kedelom ellen vasárnap dél
előtt Proli fiaik </ Ottokár megyés püspök 
elnökletével közgyűlést tartott a Vár
megyeház ní53 termében. Prohászka püs
pök elnöki megnyitója után a főtitkári 
jelentést olvnsták lel, moly az egyesület 
multáví működését ismertette. A belügy
miniszter nevében Twacmí nyi Kálmán, 
uinh/Jcri tan taros üdvözölte az egyesü
let vezetőségét.

— Egy berlini építész értékes bő
röndjét ellopták « villamoson. Ri- 
fchúrd Sehöffer, berlini építész va
sárnap délelőtt Berlinből megérke
zett Budapestre. A Keleti pályaud 
v-frnál felszállt, ejrv negyvenhatos 
jelzésű villáméi vá és a fontos ira
tokat. ni I veiéi és nagyösőzegü 
>alutaLészletét tartalmazó barna bő
röndjét a púd alá helyezte. Amikor j 
a Nyugati pályái... ....—------- .
witt, ujegdöbbeuvo állapította. nieg, ■ 
hogy' fanic . fjen tettesek ellopták I 
cső magját. Ke) jele ülésé re a. rendőr-i 
H<-g nn ndit.< tta a nyomozást-. j

Megint őrült mászott a Ferenc Jó- j 
zsef híd tetejére. Vasárnap délután 
újra látogatója akadt n Ferenc József 
híd toralmadarúnak. Természetesen 
óriási tömeg gyűlt egybe a szokatlan 
helyen, n magas hidiven korzózó isme
rt Ilon egyén megbámulásárn, aki semmi
ki ppen sem akart a lalhőkbc nyúló ma- ; 
gusságből lejönni. Végül an előhívott 
tüz' ltók emelték le a hídról «• furcsa 
vi < ’.Vidésii embert. Beszállították a 
fő JiapJ tán: ságro. ahol u rendőrorvoe 
raegállupltott’i, hogy ön- éa közveszé- ; 
hí.-, elmebeteg, s kiderült rélo, hogy j 

József W éws, rovottmultu i 
íllúr kő szító sogéd. Az angyalföldi tó- 

bob dóba szállították.
... DaktlltMtökopia címmel most 

hagyta cl a sajtót 9chrniber Dániel dr. 4 
kun,\v<-. A küuyv behatóan foglalkozik < 
az ujj!cnyomai tan n<xl és njegmagya- 1 
rázza aurnik gyakorlati előnyét, egy
ben slatisztikai adatokkal szolgál arra 1 
nézve, hogy & világ összes rendőrhnfó- 1 
eagai miképpen és milyen eredménnyel 
használják ki a nyomozás egyetlen i 
reális alapjának: a dakttloszkopiának 1 
a hasznát. -

— Dr. Fabro JRcnrtk szobrának to- " 
leplezése. A magyar gyorsírók egyik ■ 
logkiválóbbjának. a nemrég elhunyt dr- - 
Pabro Henriknek szobrát leplezték 1® • 
vasárnap délelőtt a parlament dele- I 
gáclós termében. A szoborlclepleníe ke- ] 
gyeletM aktuRénál méltatták dr. Fabro ’ 
Henrik jolentóaégét és nagyságút, nme- 1 
lyot évtizedéé, buzgó munkálkodásával J 
u magyar gyorsírás torén szerzett , ;

udvarhoz megéri"’- I *****’**S***********«***!»*A*****S**»*«WWW*«WWW*>

Csak
Arcnysorslenet vegyünk!
1 kilő tilnarany, 3 vágón Hu

Fahúzáa inárciQí 2
Ara 10.000 korina

Mindenütt kapható

| BAHÁIbBEHOZATAL

Elegánsan öltözött hölgyek 
és urak tolvalbandája 

fofztogatiaapefti penziókat 
TSbbszAzmlillós ákszarlopás történt az egyik penzióban

Jól szervezett tolvajbanda rend
szeres fosztogatásai tartják mosta
nában izgalomban a fővárosi pen
ziókat. Budapest előkelőbb penziói
ban nap-nap után elegánsan öltö
zött hölgyek vagy jó külsejű urak 
jelennek meg, akik szoba, illetve 
penzióbérlet iránt érdeklődnek és 
alkalmas 'pillanatban ellopva min
dent, mi kezükbe akadt, észrevétlen 
kereket oldanak.

Ilyen módon véghezvitt tolvajlás 
történt vasárnap a Károly körút 3. 
szám alatt lévő Palluce penzióban 
is. Egy magas, sovány, jólöltözött 
ur este hat órakor betért a Pallace- 
penzióba, azzal, hogy szüksége van 
arra a szobára, amelyet pár nap
pal azelőtt megnézett már. Kis idő 
múlva megérkezik a vasútról nő
vére, azt megvárja, mert részére kí
vánja kivenni a szobát. Az idegen 
ténylegesen várakozott egy ideig a 
penzió előszobájában, mikor azután 
a szobaleányt, aki az előszobában 
tartózkodott, a penzió egy vendége 
becsengette magához, hirtelen ki
nyitotta az előszobából nyíló legkö
zelebbi szoba ajtaját és Herbst La
jos ékszerész szobájából a kezeügyé-

r — Le akart ugrani a második 
' emeletről és — őrizetbe vették. Sté- 
i far di'.liánná, 19 éves háztartásbeli 
| al kui mázott, a József körút 66. szám 
j alatti szolgálati helyén a második 
emeletről le akart ugrani. De a 
házbeliek megakadályozták tervé
nek végrehajtásában és átadták a 
rendőrnek, aki a makacs ön gyilkos- 
.jelöltet előállította a főkapitány
ságra, ahol saját érdekében őrizet
be helyezték.

— Ellopták értéktárgyait a fürdőben. 
iMstig József kereskedőnek a Gellért- 
fürdőben ellopták a füikébén hagyott 
aranyóráját, láncát, többs-óázeeer koro
nát tartalmazó pénztárcáját Az isme
retlen tolvajt a rendőrség kereei.

— Gázol az autó és a kocsi, pálinkás 
Pál 19 éves kifutót a Vilmos császár 
utam egy teherkocsii, Bozzai József 24 
éves vÚliuaoB kalauzt az Aréna úton 
ogy autó elütötte. Mindkettőjüket a Bó- 
Inic-kórházba szállították.

— A Hermes Magyar Általános 
Váltóüzlet Rt. és az ugyancsak a Hitel
bank érdekkörébe tartozó Nemzetközi 
Kiviteli ét Behozatali Rt. (Interrexim) 
rendkívüli közgyűlései március hó 1-én 
fognak a társaságok egyesülése iránt 
határozni. A Hermes igazgatósága ja
vasolni fogja a 250,006.000 alaptőkének 
1.200,000.000 koronára való fölemelését. 
Az ui részvények 5:1 arányban 1925 
július 1-tól kezdődő osztalékjogo6ulteág- 
gtil a régi részvényeseknek ajánltatnak 
fel. Az Interrexim 600.000 darab rész
vénye 1:1 arányban Hermes-részvényre 
fog kicseréltetni, moly óéiból a Hermes 
alaptőkéjét 1.900.000.00Q koronáról 
2.400.000.000 koronára emeli fel. Az 
Interrexim áruüzleteinek folytatása cél
jából az eddigi cég és szervezet felhasz
nálásával a Hermes érdekkörében uj 
társaság fog alapillatni. Ugyanezen 
közgyűlésén Bu»bo illés, dr. Reiss Jenő 
és dr. Parányi Istvánnak a Hermes 
igazgatóságába való beválasztását fog
ják javasolni.

— öngyilkosság ax újpesti vasúti 
hídon. .S’iuoboda Károly 24 éves gyári- 
munkás vasárnap hajnalban az újpesti 
vasutihid budai oldalán fojbelőtte ma
gút, Mire rátaláltak, maghalt Holttestét 
a törvényszéki orvostani Intézetbe szál
lították.

ÉRETT NYUCATINDIAI BANÁN1 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK

be eső kis bőröndöt, amely több- 
százmilió korona értékű különböző 
ékszert tartalmazott, és a fogason 
lógó Öltönyét gyorsan magához 
vette, és hirtelen eltávozott. Mire a 
szobaleány visszajött az előszobába, 
az ismeretlen, rokonára váró urnák 
már csak hült helyét találta.

Az Andrássy ut 21. szám alatti 
penzióban is hasonlóképpen történt 
a tolvajlás. Ott ugyancsak egy ele
gáns ur érdeklődött penzióbérlet 
iránt és felhasználva a kínálkozó 
alkalmat besurrant a penzióban 
lakó Vaszary Piroska színművésznő 
szobájába és a. művésznő bundáját 
leakasztotta és a sikerült tolvajlás 
után eltávozott.

Mindkét károsult feljelentést tett 
a főkapitányságou, ahová most 
több penzióból érkezett hasonló fel
jelentés, részben elegánsan öltözött 
női, részben férfi, tolvajok elten. A 
főkapitányság valószínűnek tartja, 
hogy egy jólszervezett banda követi 
el a tolvaj fásokat. A rendőrség a 
nyomozást megindította a foszto
gató banda tagjainak kézrekerité- 
eére.

— Ellopták a pénztárcáját a Bn- 
das-fürdüben. i'tas Autal vaseszter
gályos pénztárcáját uégyszázea’r 
korona tartalommal ismeretien tet
tes ellopta a Rndas-fürdö egyik 
kabinjából. A hejeleutés után a 
rendőrség megindította, a nyomo
zást.

— TeletónelSflzettík figyelmébe. A 
vittókí (wterurban) m. Mr. távbeszélő 
hálózatok előfizetőinek Betűrendes Név
sora és Szaknévsora megjeleut. Ara 
80.000 K. Azok a vidéki telefónolőfizotók, 
kik az 1922. évi kiadású (zöld kötésű) 
Névsort beszolgáltatják, a könyvet 
40.000 K-ért kapják. A könyv kapható 
vidéken a postahivataloknál. Budapes
ten a távbeszélő díjbeezedőhlvaialnál (V., 
Akadémia ucca 10.) és a könyv kiadó
hivatalában (IV., Városház ucca 4. (fél
emelet)

—' összeesett az uccán. Béke Gyuláné 
95 éves hástartásbeli asszony a Fáy 
uccában, Tér Irnréné 25 éves háztartás
beli alkalmazott a Városligetben, Szabó 
Károlyné a Mária. Terézia téren hirtelen 
roíwzul lett és összeesett. A mentők vala
mennyinket a Rókusba szállították.

— Zsebtolvajlás a villamoson. Nagy 
János pincér bejelentette a rendőrségen, 
hogy ismeretlen tettesek a villamoson ki
lopták pénztárcáját több száwser korona 
tartalommal és fontos iratokkal együtt. 
A rendőrség a nyomosáét megindította.

— Eltűntek. A főkapitányság eltűnési 
osztályán bejelentették, hogy Szlinák 
László 16 éves kifntőfin szüleinek Vád 
út 56, Faith Oszkár 86 éves hadirokkant 
Mester ucca 36, Horváth litván 40 eves 
napszámos Pesterzsébet, Soroksári út 14. 
szám alatti lakásáról eltűnt A rendőr
ség az eltűntök felkutatására megindí
totta a nyomozóét.
“ Méreggel a halálba. Mnku’a 

Andráané 84 eves háztartásbeli nő va
sárnap Váci ut 159. szám alatti lakásán 
ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát. — KUcnberger Adolfné, született 
Jankovics Zsuzsanna 31, éves rendőri 
felügyelet alatt álló nő Irányi ucca & 
szám alatti lakásán 20 gram aspiriunal 
meginérgezte magái. Mindkettőjüket a 
Rókus -kórházba szállították. — Jait^ 
csevics Anna 17 éves háztartásbeli 
leány a Rottenbflier ucca 35. szám 
alatt mogmérgezte magát és meghalt

— A választói összeiróküldőttsé- 
gekben a demokratikus blokké a 
többség. Az 1920. évi választói név
jegyzék a napokban lezárult a ab
ban 318.572 választó jutott szavaza
ti joghoz, vagyis 14.000-rel több', 
mint amennyi az 1925. évi névjegy
zékben szerepelt. A törvény értel
mében a főváruöüak máris meg 
keli kezdenie az 1924. évi névjegy
zék összeállítását. A választók sorá
ba csak azokat a polgárokat lehet 
felvenni, akiknek választói jogo
sultsága kétségtelenül megállapít
ható. Ezt a munkát az összeíró
küldöttségek végzik s ugyancsak ők 
törlik az újonnan összeállítandó 
névjegyzékből azoknak a választók
nak a neveit, akik időközben elköl
töztek, elhaláloztak, vagy akiknek 
választói jogosultsága más körül
mények folytán megszűnt. E fontos 
politikai feladatokra való tekintet
tel az öészeirókűldötteégeket a leg
nagyobb körültekintéssel szokták a 
pártok megalakítani. A pártok tag
jainak arányszáma tekintetében a 
napokban sikerült megegyzést létre
hozni s eszerint az összeíró küldött
ségekben a demokratikus blokk tag
jai kapták a legtöbb helyet A 28 
összeiróküldöttség 112 tagja közül 
44 a demokratikus blokk, 40 a Wolff- 
párt, 28 pedig együttesen a Rípka- 
párt és a szabadelvű párt tagja. A’ 
rendkívül fontos elnöki tisztségek 
túlsúlyát is biztosította magának a 
demokratikus blokk, amennyiben a 
28 elnöki szék közül 16 jutott a 
demkratikus blokk, 12 a Woíff-párt 
megbizoítainak. A Ripka-párt egyet
len elnöki tisztséget sem kapott. Az 
összeiróküldöttségek kedden, februárj 
23-án kezdik meg működésüket
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ucca KI. 't’nréztcmnlA’nrnnl «vr.-n*.r„
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NÉZZE MEO AZ EM
BER, hogy mi lelt a Fő
városi Opercttszinház rc- 
vüszerkcsztési bizottsá
gából. A gyengébbek 
kedvéért megemlítjük, 
hogy a nyolc nap múlva 
színre kerülő „Nézze meg 

az ember* című révül eleinte tizenkét ki
tűnő magyar író akarta meg fabrikál ni. 
Ezt a tizenkét írót nevezte Tarján Vili 
direktor „rcvÜszerkesztési bizottság"- 
nak. A bizottság, mclytték elnöke Har
sányt Zsolt volt, leolvadt a felére, majd 
oz elnök is leoloadt a bizottságról: Mert. 
Harsány i Zsolt egy betűt nem irt a 
„Nézze meg az ember" című revűbe. An
nál többet irt Harmat.h Imre, akiről ki
sült, hogy egyeduralkodója a sldgerver- 
selésnek. A revű, amelyet artista számok 
tarkítanak, egységes meséjű. Egy ripacs- 
tdrsulat bolyongása a pesti dzsungelben, 
az orfeumon, kabarén, városligeten, 
Margithidon, Margitszigeten stb. keresz
tül egészen addig, amig egy nagy szín
házban nem kapnak otthont. És ez nem 
te lehetetlen!

A CSÖKOS AS&- 
SZONY premierjére 
három külföldi igaz
gató jelentette be 
magát. Carlo Lom- 
bardo, aki három 
milánói színház igaz-*

gatója, Lehár JSárom gráciájáé
nak szerzője és Zerkovitz Béla „La 
bambola della P rátér tel" című olasz 
operettjének is librettistája, majd 
Erlch MÜUer, a Johann Strausz 
Theater igazgatója, végül Ráül 
Jischka . Eibenschütz özvegyével, a 
Kari Theater igazgatónőjével jön, 
hogy megnézze és esetleg elvigye 
magával a sokat ígérő Zerkovitz— 
Szilágyi operettet

J HÉT LEGSZEN
ZÁCIÓSABB PLETY
KÁJA Teiko K luxi
hoz, a hamisítatlan 
Pillangó kisasszony
hoz fűződik, A japán 

mimóza nagyon jól érzi magát kö
töttünk és a lovaglás magyar, il
letve a pesti közönségtől alig akar 
megválni. De nemcsak a közönség
től, hanem egy úrtól, akt nagy bá- 
midója a művésznőnek. Bámulója, 
mert beszélni allg-alig tudnak egy
máshoz. A dolog állítólag annyira 
komoly, hogy már házasságról is 
suttognak. Még ennyit: az vr a sző
ke és igazgató.

TEGNAP DÉLELŐTT 
v akiár ma verte fel a 
Bogai Orfeumot, ahol 
most a TcrézkSrüti Szln- 
pad tartja vendég játé-Ö* fcdf. Ojra éfl a Royal Or
feum! A tűzoltók ts ki
vonultak, de amint kide

rült, nem volt rájuk szükség. Míg ezek 
bosszúsan pakolják kocsijukra a tü2i- 
fecskendtt, odalép hozzájuk egy járókelő 
és megkérdezi:

—■ Mi az kérem, újra ég a Royal Or
feum?

— Dehogy -r hangzott a bosszits vá
lasz csak Salamon.

TABLA VAN ft*11'- 
a Király ttjfeSSS Színház pénztáránál, 

Sftje-—aug-° do már a következő 
operettet készítik 
elő. Harmat h Imre: 

„Esik eső karikára'* című dal játéka 
lesz a Király Színház legközelebbi 
újdonsága, amely a 48-as szabad
ságharc idejéből meríti tárgyát A 
domináló főszerep Bátkai Mártoné.

BELVARO3I SZÍNHÁZ

A kísértés
Simonyl Mária, 

TAray Faraneg 
Kürti Jigtaf

SZÍNHÁZ
írói pályámon kilengés a 

Majomszínház—mondja Herceg Ferenc 
Szatíra, amely még sem szatíra — Hogy vallanak 

szerelmet a majmok
Délelőtt a Vígszínházban’. Losöté- 

titett rézőter. A színpadon ina pró
bálják előszőj; a Majoinszinház 
harmadik felvonásának őserdődisz- 
lotelL

— Pompás ember ez a Málnai! — 
szól a sötétben valaki mellettem.

— Tényleg. A díszlet a Vígszín
ház fénykorára, emlékeztet -- ami
kor még a díszletek is külön tapsot 
kaptak.

Az első két felvonásban arról van 
szó, hogy az őserdőbe is behatol a 
civilizáció, Az őserdőt a majmok 
uralják, „akik" bosszantóan gazda
gok. A fehérek nagyon szeretnék 
megkaparintani a majmok vagyo
nát, ezért azt az ajánlatot teszik a 
majmoknak, hogy termeljék ki 
együtt az őserdőt, sőt az egyik ma- 
jomkisusszony (Bajor Gizi) kezét is 
megkéri az ember. A majmok azon
ban okosak. Nem állnak kötélnek. 
Rájönnek, ha kitermelik az őserdőt 
— akkor elvesztik a talajt a lábuk 
alól.

— A pué ka, apucka — szól a ma- 
jomkisasszouy apjához, az öreg 
majomhoz — be kell menni a város
ba. Annyi komissióm van. A szabó
nőm vár. Uj ruhát próbálok. Az- 
után táncolni akarok a jótékonysá
gi egyesületben, zsoltárokat énekol- 
ni és táncolni... az olyan jó..-. ké
sőbb el kell mennem egy előadásra, 
ahol Freud professzor beszél az 
álomplxnélct igazságáról. de előbb 
még interjúi adok egy újságírónak, 
hogy az Etcm-frizura milyen for
radalmat csinált az őserdőben. Jaj 
ha, — rém sok dolgom van.

Lila fény. Mondsehcin-szonáta az 
Őserdők mögött Jób igazgató fel
kiált.

— Hallják képeim lassabban a 
zenével. Egészen diszkréten.

A majom-kisasszony és a majom- 
fiatalúr a szerelemről beszélnek.

— Mi a szerelem az embereknél? 
kérdezi a majomMsaaszopy.

— Ha pénzről beszélnek — vála 
szolja a majomgavatlér.

—- És a majmoknál?
— Ha hülyeségeket beszélnek?
— Nézd, nézd — a paradicsom

madár dalol — suttogja a szőrös 
gavallér. Hogy dagad az ének, min
den csillag énekel, a hold is... fin 
felmegyek a szírtfokra és egész éj
jel a holdba üvöltök. Kők, sárga.

SDlislinguetle híres slrucdollruhójál 
ajándékul küldte

páriz6-konstantiuápolyi aorooxpressA_______________________
©,-ylk ogyenniliás saolgűja, egy hatal
mas csomaggnl a karján kopogtatott 
szombat délelőtt Somogyi Nusi lakásán. 
A szolga a ©sojnagot nem akarta átadni 
a anobaloánynak, ezért a uiúvó6znő kény
telen volt hajnali 11 órakor kibújni az 
ágyból és különös vendégét fogadni. 
Amint később kiderült, órdorues volt ko
rán ébredni, mert betelt rajta a közmon
dás: ki korár kel, aranyat lel.

Mikor az izgalomtól remegő kezek fel
bontották a szolga által hozott csomagot 
és napfényre korült annak tartalma. 

zöld angolnák ín.i'nde’ftütt, — jaj,., 
a szirtf okon felfal a tigris... 
hűhühü...

A raajomkisasszony:
— Hiúba beszelsz hülyeségeket’, 

én csak a modern házasságban le
hetek boldog. A majom nem tűr 
fészkében cgs' másik hímet., az ember 
igon. Meg pertu is lesz vele és ciga
rettatárcát te ajándékoz neki. A 
modern házasságban sok férfi van. 
És az jó...

Mellettem a zsöllyében Herczeg 
Férenc a Majomszinház szerzője 
ül. Láthatóan megelégedetten mo
solyog. Tetszik neki a darab. Meg
kérdezem:

— Mi célja van a Majomszinhá®- 
aatt

— Nevettetni ' — mondja. Csak 
nevettetni. Nagyon vigyáztam, hogy 
a Majomsziuház olyan szatíra te
gyen, amely csak mulattat. Szatíra, 
amely nem is szatíra a szó szoros 
értelmében.

— Miért éppen írói jubileuma al
kalmával jutott olyan,’ témához, 
amely csak mulattat.

— Nem is gondoltam erre. Mene
kültem a komoly, súlyos témáim 
elöl. Ez a Majomszinhdz kilengés 
irói pályámon. Amolyan mulat
tató kilengés. Szándékosan vigyáz
tam, hogy ne valami súlyos dolgot 
írjak. Ma az az író tesz jót a közön
séggel, aki mulattatja.
— Ha szabad megkérdezni, mit 

szól a Majomszínház szerepeiről 
való lemondás-lavinához.

— Kérem ez engem, nem érdekel. 
Higyje cl nem is volt semmi ko
moly dolog- e körül. Annyi történt, 
hogy két kiváló színésznek, Hege
dűsnek és Sarkadénak más színház
hoz volt előnyösebb szerződőse. A 
szerepeik pedig itt nem olyan fé
nyesek, hogy tisztán művészi ambí
cióból elvállalták volna.

— Pénzkérdés az egész — 
mai világban meg tudok 
Nem te neheztelek érte. ...........
Rózsinak pedig nem volt elég vas
tag a szerepkönyve. Erről sem te
hetek. Viszont három kitűnő vendég 
játszik: Bajor Gizi, Rátkgi Márton
— akit régért akarok megnyerni a 
drámai színpadnak és Maki ári Zol
tán.

— Még arra kortan, őzt -írja meg 
és húzza alá kétszer? Mulattatni 
akarok, S, Z,

amit a 
érteni.

Ilósvai

Somogyi ERusinak
Nusi nem akart hinni szemének.

Mlstluqneite, a sokat emlegetett, 
legnagyobb párizsi rcvü-príir.adouna 
a legutóbbi pórust rovüben „világ
sikert** aratott straocloll-toalcttjét 

küldte ol Somogyi Husinak.
Nusi müvéwnö, boldogan akasztotta 

tznkrényébe a drága kincset és délután 
még boldogabban ajságolta a nagy ese
ményt.

— Mistingucfto-vel a Lidón isnjorknd- 
tem meg a nyáron. Na ne nem talál egy
másra két ilyen klasszis — mint a pá-

rizsi és pesti. Sióval azt mondta nekem 
Mistinguetto:

— Madame Nust — ha valamilyen eobrf, 
páJwl dologra lesz szrtiksAgo írjon ne
kem. Szívesen a rondelkezéeóre állok.

Most amikor a Csókos asszonyra ké
szülünk a Városiban, eszembe jutott 
Mistinguctto. írtam neki, hogy küldje el 
az egyik fanlazia ruháját.

Néhány nap után egy fénykép érkezőit 
a címemre: a strucctollruhás Miatin- 
guette. Csak ezt táviratoztam vissza,

— Miliő moreié!
— Nahát már itt a ruha, ahogy <*Z 

ruha. Képzelje csak a dereka ruha, a 
többi toll. Vagyontórö négymétereű 
strucctoll. Az aranyderék az egyetlen 
fixpontja a ^ruhának.'* Csak azon mula
tok. hogy annak el lenére, hogy aján
dékba kaptam a toalettet, mégis milyen 
költségbe verem a Városi Színházat 
Meri a másik primadonnának is kelt 
loalott — nemde?

$ A MU1/T HÉTEN 
megírtuk, hegy au új

»; pesti színház konzor- 
í. ciumxná alakult. Ezzel a 
f* cikkel kapcsolatban a 

j következők közlésére kér-
U tek fel: Fodor Artúr, a 

színház volt igazgatója, 
akit a közönség és a hivatalos város te 
elismeréseivel halmozott el — azért tá
vozott a színház éléről, mert a színészek 
az ő megkérdezése nélkül csináltak kon
zorciumot u színházból. —- Az újpesti 
színház egyébként pesti vendégekkel mu
tatta be az Alexandrát. A tőszerupeknt 
a kitűnő Széo&l Böske és Síró Anna Ját
szottak.

Á HÉT ESEMÉNYEI 
A Belvárosi Színház 
Mérő, „Kísérték cí
mű színmüvét mutat
ta be. A rendkívül 
izgalmas cselekmé
nyük hamisítatlan’

francia gyártmányú darab, amely 
filmszerű élénkséggel pereg le előt
tünk, osztatlan sikert aratott A ki
tűnő előadást Béreseit Ernő rendezte. 
Simonyi Mária, Táray, Küréhy, Su
gár kapott sok tapsot. A „Papagáj? 
uj műsora ötletes. Fritz magánszá
mát, Dénes, Solti és Radó együttes 
sét, Bckcffy konferanszit említjük 
mog külön. Annál kevésbé sikerült 
a Terézköruli Színpad vendégjátéka 
a Royal Orfeumban. A műsor som 
illeszkedett a Royal Orfeum tága
sabb méreteihez. Az Opera ezúttal 
magyar premiert adott. Szántó 
Tivadar é« Lengyel Menyhért 
„TajfiZnu-ját íleischer karnagy, 
Ödbof József rendező, Alpdr Gitta, 
Szende Ferenc és a. szerzők a telt 
nézőtér meleg ovációját többször 
köszönték meg a függöny előtt

TerézMruti
nagyszabású vendégjátéka

Kozdote 81/* órakor

Nagy Endre 
Salamon Béla 

Tóth Böske 
Petheö Atttila 
Rama Jllice 

Gárdonyi Lajos 
Berczely Magda 
Röváry Gyula 

Kegleulch Mariette 
Szenes Ernő 
Zahler Erzsi

Telefbn: József 191-68
Vasár- és ünnepnap d. u. */•* órakor 

mérsékelt heiyárt olóadte
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AZ ELSŐ MAGYAR 
kabaré — pmely kül
földi vendégjátékra
megy — a PepaíMJAan 
lesz. Fritz Ödön igazgató 
,..»nop kötötte meg szer
ződőét a bée-i VavUV^n- 
nal. amely fix összegért 

május 31-ig látja vendégül a Papagáj-t- 
Tárgyalát <k fo’ynak még, amelyeket 
Szőke Szakáll közve'tt azíránybwn, hogy 
a berlini Komisciies Thcnter június 30rig 
adjon helyet a magyar kabarénak- amely 
ez alkalommal németül fog játszani- 
Tagjai: Solti Hercmln, Vidor Ferike, 
fiaskó Baba. Kritz, Harkadi «tb. már ta
nulják is a német számaikat. Értesülé
sünk szerint a Papagáj szeptember 1 én 
saját helyiségében kezdi majd tneg új 
szezonját. •

SARKADI ALADÁR ma nem je
lent meg az OiM'retlsz.iiihÁzbnn a 
kitűzőié próbán. Maga helyett lóvé
iét küldött, melyben bejelenti, hogy 
nagy beteg és magas láza van.

• Csltrl ötször, Marika háromszor 
szerepel a Rcnaűisauce-szinház o heti 
műsorán, mindkettő a premier köz aniort 
szcrCY-osztúoában. A „Csltrl** kedden, 
szerdán, pénteken, szombaton rá vasár
nap, a „Marika” — mely a héten éri el 
75 Ik előadását — hétfőn, csütörtökön és 
vasárnap délután kerül színre.

* Asszony, 'asszony, raókoz asszony... 
A Váró?! Színház 27-én, e hót szombatján 
tartja idei naipr operett bemutatóját, Zer- 
kovit’.-Szilágyi „Csókot* usszony” című 
operettjét. A közönség minden rétegében 
n icgs-cvcklh! jt-sebb érdeklődéssel vár
ják a népszerű szerzők új művét, mely
nek máris legjobb Ilire szivárgott k1 a 
be.if ntosjak lévén. A „Grókos asszony” 
lebilincsel fan érdeket végig humoros, 
szinte vigjat<lkszerii szövegét a régi leg
nagyobb népszerüségű Zerkovitz-dal ok od 
k!”ii! az új zenészémok egész sora éke
síti. Az operett főpiothuma Hegedűs 
Gj illa és Honthy Hanna bűbájos kettőse: 
a ..Van e Bajra uc^a sarkén egy kis pa
lota” kezdetű dúl. óriási népszerűségre 
tarthat számot Somogyi Nusi rá Sziki ay 
József két szédületes láncduottje: ..Éjjel 
áz omnibusz tetején*' és a „Jaza-band 
nélkül rózróm ybie,s dúridó". Egész uj- 
szerü beúüllAsáv.il fogja a sport rajongó
kat megnyerni Honthy Hanna—Sziklay 
táncos duettje: a nFoot-baU1* nóta. Hege
dűs Oynla csodásán énekli magánszá- 
műt: „Szívom, beszólj, mondd, ml bajod” 
(s Honthy val n harmadik felvonásbeli: 
„Budapesti dal*‘-t. A Vűrcei Színház 
igazgatósága példátlan bőkezűséggel 
szolgálja a „Csókos asszony" sikorét: há
rom ragyogó diszlet — Kósa Zoltán mű- 
ópitész törve! te 180 káprázatos uj jel
mez, Tán József rajzai alapján — csil
logó keretet adnak az uj operettnek. A 
27ikl bemutatón túli előadásokra is 
óriási az érdeklődés.

• A Majom színház szerdal premierje 
lesz a Vígszínház jövő hetének nagy ese
ménye. Óriási érdeklődéssel várják Hsr- 
eseg Forenc legújabb művét, amely rend
kívül erodotl alapgondolatból kiindulva 
egészen újszerű, különleges bonyodal
mat, hallatlanul mulatságos tréfákat, 
kacagtató fordulatokat visz a színpadra. 
Csütörtökön, pénteken, vasárnap meg
ismétlik a Jtfo/omscínhdsaL A többi ette 
• Nagytakarítás kerül színre.

♦ A Fővárosi Onercttsfelnliós jövö hetét 
különösen a bétei Veutséhes Volksthea- 
ier négy ostére terjedő vendégszereplése 
teszi érdek-ísaé. Szín lekerül:

Kcddep: Dér Löwo und das Kfitzchen. 
Szerdán: I)as Bacchusfost. Liébelei. 
Csütörtökön: Dle verlugte Nacht. 
Pénteken: Josaphine.
Hétfőn este Honthy Hanna és Somogyi 

Erzsi felléptévé) a 6'dsdfc-at játsszák.

PALACE FILMSZÍNHÁZ
— (New-York palotával aaemben) —mi

Hlriilen poklon ít
Főszereplő: RALPH LBWI6

Éljen az élet
FdeierepiS: HKLÉRA MAKOVSKA

5, 1 ta 9 órakor

^MSAGCÜÜT* kínyrkladó é. nyomda riarrényUrMUgí Badapeal, vxn, Bükk SaiUid aec* S.

SPORT
Szezonnyltás meglepetése
Xz első bainoSl forduló után bizonytalanabb 
a helyzet, mint az Ősszel volt — Mincs biztos 

favovitfa az eisöosztályu bafnoftsdanaíi
A II. osztálya bajnokság táblázata 

a vasárnapi meccsek nfáp a következő 
képet tárja elénk: 1. FÖVTKÖR 15, 2. 
Zuglói AO 15, 3. BAK 15, 4. ETSC 15, 5. 
UTSE 14, 6. Testvériség 14, 7. URAK 12, 
8. MÁV 11, 9. UMTE 9. 10. EMTK 6, 11. 
BSE 5, 12. Világosság 5, 13. KAOE 8, 14. 
RÁC 1 pont,

Az alsóbbosztályu mérkőzések.
III. osztály. FTK—Ganzgyári TE

FTC—33F0 B:0. MTK-ETC 5:2 (5:1). 
KAC—Törekvés 7:2 (3:2). VÁC—BEAC 
1:1 (1:1). NSC- UTE 2:2 (1:1). Vasa*- 
III. TVE 2:1 (1:0). .

Zimankói őszi idő köszöntött vasár
nap reggel a futballra éhes, kikoplalta- 
fott sportközöriséísre. amely nehezen 
várta a futbállbixjnokróg tavaszi fordu
lójának vasárnapi startját. Hideg,, őszles 
<*ö permetezte délelőtt a futballpályákeeo permerezw uemmw. * ,.n wcn rr .. /,inbiiát -níe a mérLőráfire már kiderült 1 PSC 1.0. WSC—Hungária 2:1.

jután zsúfolt villamosok szállították ki a 
I futballrajongókat a pályákra.
; Az elmúlt bajnoki vasárnap már ha- 
Itclrcas közönség töltötte meg az .aréná
ikat és igyekezett a hétköznap súlyos 
i gondjait felejteni.
I A Zsákkal megerősödött Harniine- 

hármasok gólnélküli döntetlenje az 
FTC-vel szemben.

, A bajnokság élén álló ferencvárosi 
' csapatot győzelnics’ útjában már a ta- 
i vaezl szórón első fordulójában megállí
totta a budai fekete-fehérek lelkes együt
tese. A játék végig változatos volt s s

1,32” FC egyenrangú ellenfele volt az 
1 ÍTC-nek. p-umly talán technikailag 
múlta felül a budaiakat. A ,88“-asoknál 
ismét szerepelt' a klubjával kibékült 

, Zsák, aki kitünően látta el feladatát.
As MTK kielégítette revánsvágyát 

az ETC-vel szemben.
5:2-ro győzte le a bajnokcsapat az 

Erzsébctfalvai TC-ot te ezzel sikerült re- 
vánsot vennie őszi szégyenletes veresé
géért A® MTK azonban csak az első fél
időben tudta lelepni áZ ETC-t, míg szü
net után meleg helyietek la sűrűn adód
tak nz MTK kapu előtt. Az MTK góljai 
közül hármat Molnár, egyet Nádiét, 
egyet pedig a fiatal Hús lőtt. Az ETC 
góllövői Blau II. te Krausz voltak.

Hatalmas kispesti győselem a 
Törekvés fölött.

A kispesti csatársor pompás játékkal 
tetszésszerlnt érte el góljait Szabó .5), 
Ixépy G) és Mátéffy (1) révén. A Törek
vés góljait Kautefcy rúgta.

A Vasutasok 2:l-rs győzték le 
a III TVE-et.

A két stílusos csapat küzdelme nívót- 
lan és szürke volt A vasas-csapat két 
gólját Takács rúgta, míg az újlakiak 
góllövöje Horváth volt.

Srép küzdelem nti« 14 aránya dön
tetlent hoaott a VÁC—BEAC mér- 

közőse.
Az egyetemi csapat kömény ktizdelnet 

vívott a VÁC ellen a» újpesti stadion 
felázott talaján. Az egyetemiek a mérkő
zésen többfzben voltak fölényben és 
Stofflán gólja rév$n jutottak vozetéshez, 
míg a VÁÓ kiegyenlítő gólja IVeisz 
Gyula lövéséből eredt.'**'

As NSC—UTE küzdelme volt a nap 
legszebb mérkőzése.

Az NSC kitünően előkészített együt
teső kemény küzdelemben mérte össze 
erejét as ÜTE-val. A mérkőzés 2:2 ará
nyú döntetlent hozott. Ha a szerencse 
as NSO oldalára szegődött volna, úgy a 
kitűnő fekete-fehér csapat könnyen a 
maga javára dönthette volna el a mér
kőzést. A Nemzettek góljait Bémay III., 
as UTE góljait pedig 8chaUer és Török 
rúgták.

Az első bajnokság állása
az első tavaszi forduló után a követkeső: 
1. FTO 19, J. MTK 17, I. NSC 17. 4. UTE 
16. 5. Varas lé, 6. M FO 14. 7. III TVE 13, 
8. KAC 11. 9. BEAC 7, 10. VÁC 6, 11. 
ETC 5, 12. Törekvés 4 ponttel.

A másodosztálya bajnokság
küzdelmei során nagy meglepetést ho
zott a bajnokság élén álló STSC nagy. 
5:1 arányú veresége M UESE-tóL A 
Zuglói AC a NJv Oépndri Sportkört 
4d)-ra. a FÖVTKŐR a fiUOK-t 2:0-ra, 
az URAK • BSE-t 4:3-ra. a Testvériség 
a JB^C-ot Ttl-ra győzte le.

2:1.

4:1.
I.kcrSC—Bp-VasutasSC 8:2.

IV. osztály. Jutagyári TE- SC'Wackcr 
7:1. KTC—SzőnyagcsokSC 1:0. Egyetér- 
tés-TSE 2:0.

Iszer-serleg mérkőzések. Postások—Kis
pesti Törekvés 5:1. Csepeli MOVE-BAC 
0:0. Újpesti MOVE-KMTE 3:1. BTC— 
RTK 4:1.

Jlz atléítliai 
sz&zon síaiPíja 

Hdwsm ci*oss'’covmti»y-vai'3vny 
veit vasárnap ;

Az atlétikai szórón a tegnapi vasár
nap hivatalosan megindult Mirigyért az - - ------  -------
elró napon három crowcountry-verseny , vezényelt
került IebonyoJitásra. Kczdő-vorsenyrók Grieg muzsikát hallott a közönség. 
álltak starthoz mindhárom versenyen,1 1 ■ ............................. ■■ ■ -------
míg a „nagy vei-senyzők” még trénlhg- 
jiik legelején tartanak.

A BBTE szenior-kezdő versenye.
Az éjjeli esőtől felázott talajú Város

majorban rendezte meg a BBTB szezon
nyitó mezei futóversenyét kezdők ré- í 
erére. A verseny nem sikerült amennyi; 
ben egy pályabíró téves útmutatása1 
folytán néhány versenyző, többok között1 
a favorit Weiler Frigyes (MTK) pályát I 
tévesztett. A beadott óvásra a verseny- J 
bíró a Jöcií hónap valamelyik vaedmap-' 
ián újra fúlják le. 80 lóduló közül J0 ér
kezett be a következő aorrendbon: I

Snéráhiff. 1. Kocsi. (FTC), W p. 25.S 
mp. Gábor (ESC) 1« p. 81.5 mp. ». Le- ( 
véthy (MTE) U p. W. tap.

Csapalvereenvben. L FTC 68 póut. 3. | Az Aranyláz 
w™nt p<m‘' 81 *p’n^ j a Boyal Apollóban

Az MTK ifjúsági kezdöversenye.
A Hungária úti pálya környékén ren

dezte nz MTK mezei futóversenyét ifjú
sági kezdők részére. A versenyen .az 
MTE ifjal bizonyultak tehetségesebb 
kezdőknek. A beérkezés sorrendje a kö
vetkező:

Egyénileg. 1 Németh (MTE) 11 p.
52.8 mp. 2. Szabó (KAOE). 11:57 mp. X 
Almássy (MTE) 1153 mp.

Csapat versenyben. 1 MTE 31 pont
2. Vasas 52 pont 8. MTK 92 pont. 4, 
KAOE 123 pont

A Vasasok mopstre-vemenye.
A vasasok tegnapi monstre mezei ver

senyét Vostagh Endre nyerte 8 p. 55 mp. 
Simon József és Varga Gyula előtt. Az 
ifjoaági verseny győzne Vogel János 
volt.

Jelentős dátumhoz érkezett filmművé
szetünk. E héten jelenik meg ugyanis 
Charlie ChapUnnelt, a mozíközöaség leg
nagyobb nevettetőjépek új alkotása, az 
,Aranylás'1, amelyről a világ minden tá
ján a legnagyobb dicséretei beszélnek. 
Új, eredeti te eddigi alakításaitól sok 
tekintetben elütő szerepben állítja elénk 
as „Aranyláz" Chaplint, akinek őshu- 
morát már annyiszor élveztük. A« 
.Aranyláz” műfajra nézve tragikomédiss 
te benne Chaplin nemcsak mint komi
kas, hanem mint drámai nagy ezíntez 
áll előttünk.

Chaplin mint aranyásó az alaskai bő- 
mezőkön.., Ez az alakítása: a tragikum 
és komikum megdöbbentő élethűségével 
hat ránk. Miudeo mozdulata, minden öt
jét© maga az Élei. Az NArauyláz"-ban. 
amelyet a világhírű művész saját maga 
írt és rendezett, a legnagyobb klasszikus 
színészek ábrázolását juttatja eszünkbe 
Chaplin ... Amikor éhínségében s®en- 

X Boréira te Laooste győzelmei New- ved» amikor szerelmében csalódás éri, 
Yorkban. Nt>w-Yorkból érkezett távirat ' amikor egy-egy vállrángatásával a 1é- 
szerint s tenniszbojnokság elődöntőié- lek mélyéről jövő érzéseket fejez ki. Bal
ben Lacosíe as amerikai Van Rynt j ^ac tollára való jellemzőerővel juttatja 
B:1 6:1 arányban győzte le, míg Bo- -----' "
rotral'.iA.fi é« 6:4 arányban győzött 
Brügnon fölött.

X Bteal futbatieredmények. Waekor— 
Slovan 1:1. Slmmering—Rudolf shfigel 
3:2. Hortha—VÁC 1:L Amateure—Flo- 
ridsdorf 2:2.

X A BBTE kardvarsenye. Vasárnap 
fejeztek be a BBTE-nek attilauccai tor
nacsarnokában szombaton megkezdett 
kardversenyét A .helyeztet sorrend a 
következő: L Gombos Sándor da*. (Tiwa ' 
latrán VC) 7 győzelem. I. Kovára Gv. 
dr. (Ttezu István VG) 6 győzelem. 3. 
Genray .MAFC) 5 győzelem. 4. Kvellner , 
(Tiszti VfviJolub) 5 győzelem- 5. Schré- 1 
der Gyula dr. (RÁC) 4 győzelem. 1

MOZI ÉS FILM

Két sláger
Zavarban vagyunk: nem, tudjuk, 

hogy beszámolónk keretében mikor 
az Ufa és az Orion uj műsoráról 
írunk, a két amerikai attrakció kö
zül melyiknek nyújtsuk a pálmát. 
„A toronyőr" — melynek főszerep- 
lője Rin-tin-tin, a legnépszerűbb 
négylábú filmprimadonna — izgal
mas tengerparti történet. Rin-tin-tin 

. erős, okos, ügyes, sőt szellemes is 
ezen a filmen, amelynek még az is 
külön értéket ad, hogy Louise 
Fazenda és Bús tér, Cöllivcn vállal
tak benne szerepet.

A másik nagy film a: Három sze
relmes szép asszony... Nekünk az- 

' ért kedves ez a film, mert Lubítsch 
■ Ernő rendezte, aki Berlin irtán lm- 
| már Amerikában talált rendezői 
talentuménak kitűnő terepet, öt 

! starral állt sorompóba: May Avoyt 
| Mar le Prevort, Le w Cody, Mcry 
i Carr, Pauline Frederich kiváló ala
kító készségét formálta témája közé. 
Három, szép, szerelmes asszony küzd 
egy érdemtelen férfiért. A lebilin
cseljen érdekes cselekmény során 
(melynek háttere Amerika pénz- 
arisztokráciájának élete) pompás 
szimultanizmussal mutatja be a 
film, a démon, egy ártatlan leány 
és egy hervadó asszony harcát •— a 

1 szerelemért.
I A hangulat teljessége kedvéért as 
Ufa filmszínházban Stefanidesz Kd- 

zenekarből

mn-m-Tin 
a Toronyőr 

és

Három szerelmos 
szép asszony

Amerikai attrakciók l

UFA Filmszínház 
5,1/48,1/2IO

ORION SzwMa
1/86, W, MbIO

érvényre benső rezgéseit
A világszenzáció, amelyet Magyaror

szág területén a Kadius Film vállalat hoz 
forgalomba, először a Royal Apollo vásx 
nán fog megjelenni.

Szerkesztésért felel: 
Ur. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétföl Lapok” Ujságvállalat.
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ÜMniveaeiS: Puskás István.
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