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WindischgrStz naplójának 
szenzációs részletei

Teleki Pál gróf neve sűrűn szerepel — Windischgrátzné 
Apponylval és Andrássyval akart tárgyalni a naplóról 

Károlyi Imre a herceg védőjétől kapta a naplót
Aü frankhamisitási bűnügyben I féle pikáns részleteket, hanem 

és pedig annak úgy rendőri, mint | csak rövid
politikai vonatkozásaiban, szenzá
ciós fordulat állott be. Politikai 
körökben már napok óta nagy ér
deklődéssel vártak feleletet arra a 
kérdésre, miféle okirat te1,- amely
nek alapján Károlyi Imre gróf Te
leki Pál gróf, volt miniszterelnök- 
"kel szemben azt a súlyos vádat 
emelte, hogy ő hozta össze Win- 
diséhgraetzet Gerő Lászlóval, a 
frankhamisítás technikai vezető
jével. Tegnap mogfejtödött a ti
tok. Kiderült, amit egyébként a 
.beavatottak már régóta sejtettek, 
hogy Windischgraetz Lajos her
cegnek, a nagy memoár írónak, 
szenzációs részletekben bővelkedő 
(naplója van, amely a hercegnek a 
frankhamisításra vonatkozó ösz- 
szes feljegyzéseit tartalmazza. A 
legkülönbözőbb híresztelések ter
jedtek el a titokzatos naplóról. 
rÉgész vasárnap a herceg naplója-, 
,ról beszéltek mindenfelé. Egyesek 
-szerint a napló a hercegi család 
‘birtokában van és felhasználásra 
iyár, mások szerint Károlyi Imre 
gróf kezében van a minden titko
lhat megfejteni hivatott napló, 
vagy legalább is annak másolata. 
A találgatásokra válaszul szolgál
hat a Neue Freie Presse vasár
napi számának egyik cikke, amely 
(Szerint, a naplót Windischgraetz 
‘Lajos herceg felesége vette magá
hoz, akinek kezében a naplóra 
még nagyobb feladatok-várnak...

„Windischgraetz herceg napló
ja" főcím és „A frankhamisítás 
szenzációs fejleményei" alcím 
alatt a Neue Freie Presse vasár
napi száma ugyanis a következő 
feltűnést keltő tudósítást közli:

„Windischgraetz herceg napló
feljegyzései nem Jankovich napló
jának mintájára készültek. A her
ceg naplója nem tartalmaz sommi-

részleteket egyes napi esemé
nyekről, do tartalmazza azok-

Ebben a uaplóban nagyon gyakran szerepel Teleki Pál gróf 
neve és pedig majdnem a herceg letartóztatásét megelőző leg

utolsó napokig.
71 herceg neje most meg akarja 

kísérelni, hogy a naplójegyzetek 
alapján könnyithessen férje fog
ságéin. A herceg súlyos idegesség
ben szenved. Ehez járul lábbaja, 
amoly a járásban akadályozza.

A napló segítségével a her
cegné azt akarja bebizonyítani, 
hogy a herceg önzetlen motívu

mokból cselekedett,

hogy anyagi előnyök sohasem 

Mit mondott Gömbös Károly királyról ?
Gömbös tagadásával szemben Henry Hellsen fentartja Intervjujának 

hitelességét
a Nemzeti Újság vasárnapi számú
ban az intervju! kérdéses részét. A 
Berlingske Aftenben megjelent cikk
nek ez a része, melyet érdekességé
nél fogva mi is közreadunk, szóról - 
szóra a következőképpen hangzik:
AZ intervju hiteles szövege

— Miért nem akarja ön Ottót a tró
non!

— Mert a. legitimista elv vesze
delmes. Ez kényelmes lehet, sőt ki 
lehet vele kerülni a királyválasz
tással járó pártküzdclmek nehézsé
geit, de kockára teaezük vele azt, 
hogy a trónöröklés a hatalmat egy 
hülye kezébe játssza át. Ehez járul, 
hogy az eddig uralkodott Habsbur
gok Ottó ága uralkodott egyidejű
leg Ausztriában és Magyarországon 
is és később is az összekapcsolt ket
tős monarchiára fognak törekedni. 
Én rosszul éreztem magamat, a régi 
Ausztria-Magyarországban és bizo
nyára. még rosszabbul erezném. ma-

Benry BeUssen ismert külföldi 
újságíró a Berlingske Aften január 
27-lki számában Gömbös Gyulával 
folytatott hosszabb beszélgetését kö
zölte. Ez a cikk később a Svenszka 
Dageblattban is megjelent. Amikor 
az Infei-vjii kivonatos szövege a. 
magyar lapokban megjelent. Gömbös 
Gyula a „Szózat" febr. 19-iki szá
mában azt a nyilatkozatot (ette, 
hogy lényegében helyesek a közlé
sek, formában és kifejezésben azon
ban nem. Gömbös ezen első- nyilat
kozatát másnap már egy sokkul 
kategórlkusabb cáfolat követte a 
„Szózatban" ezzel a cimmel: „Göm
bös Gyula nyilatkozatát meghami
sította egy svéd újságíró". A lapok 
annakidején bőven kommentálták 
úgy az interrvjut, mint Gömbös 
cáfolatait.

A mai napon azonban Budapestre 
érkezett Henry Hellssen, aki az 
alább közölt nyilatkozatában fenn
tartja a Berlingske Aftenben közzé
tett intervjut és egyben közzétette

nak a nagyobb összegeknek 
jegyzékét, amelyeket Win- 
dischgraetz herceg a frank
hamisítás folyamán kiadott.

'lebegték szeme előtt és Hogy férje 
« hamisításoknak nem a legtöbb 
értelmi szerzője, amint ezt a vád
irat állítja. Naplójegyzctei szerint 
fórjo a milliárdokra menő költsé- 

időközben Károlyi Imre gróf Windischgraetz herceg jegyze. 
tei alapján, amelyeket a herceg védője bocsátott rendelkezésére 

megtette szenzációs vallomását. tartalmaznak, hogy a vádirat
A legitimistákhoz közelálló kö- gyökeres megváltoztatására lesz 

rök nézete szerint a herceg jegy- szükség, 
zetei oly fontos új momentumokat

gamat egy uj hasonló kapcsolatban. I voltam az, aki egyet gondolt, hogy

hőket „fond perduP-nak tekintette. 
Ilyenformán vallott már a herceg, 
a rendőrség és tza államügyészség 
előtt is.

A Hercegnő összeköttetésire ■’ 
akart lépni Apponylval ég 
Ardrássy Gyula gróffai, hogy 
elébük terjessze a naplójegyze
teket és támogatásukat kérje.
A két politikussal való találko

zás azonban nőm jött létre, mert /

tartalmazna!:, hogy a vádirat

Ottónak objektív ellenfele vagy'ok, 
de apjának, Károlynak szubjektív 
ellenfele voltam.

£'n gyűlöltem öt, meri 'cserben- 
hagyta magas hivatását, mert a 
legkritikusabb helyzetben kime

nekült egy hátsó ajtón, 
ahelyett, hogy megbízható embere
ket gyűjtött volna össze és azok 
élére állott volna. Nem szerotent 
azokat az öreg urakat, Apponyi Al
bert és Andrássy Gyula grófokat 
sem, akik 1918-ban hazamentek a 
nemzetgyűlés és a forradalmárok 
előnyére, ahelyett, hogy megtartot
ták-yolna a hatalmat és felhasznál
ták volna azt. Becsben, öt magyar 
zászlóulj állomásozott. Mit lehetett 
volna ezekkel tenni! Sonkisem 
tudta ezt, sonkisem akarta a felelős
séget vállalni. Tábornokok, vörös 
sávval és gyémántos rendjelekkel 
ölberakták a kezüket és várlak. Én 
az egyszerű vezérkari százados 

IW 4 órakor márnyilvB van a Hungária whW.lliiliiimi.i!
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elmegy a Wrályhoa. Nos, eljutat* 
lám u sohönbrunul rácsos kapuig, 
ahol az, örtálló gárdisták ezzel fo
gadtak: van-o önnek meghívója a 
hallgatásraf Meghívó kellett tehát, 
hogy engedélyt kaphasson az cm- 
Imr nz ország megmentésére! 
Ugyanekkor volt Károlynál Win- 
ílisohgrátz, hogy tanácsot adjon 
neki.

— Ég viszonzásul azután ön küldte 
Vissza Károly királyt, mikor ő meghívó 
uólkül tért vissza uz országba!

— A budaörsi csatában nyolc ki
lométernyire innen, igen.

Vezérkari tiszt voltam, engem 
nem lehetett semmivel sem 

félrevezetni,
— Miért olyan vonzó Albrecht főher

ceg az Ön szemében!
— ö nagyon tehetséges ember.
— Do tud-e ö magyarul beszélni!
— Éppen olyan jól, mint, én 

magain.
— ö azonban nyilváD semmlcsetre sem 

magyar ember!
— Anyja egy Crouy hercegnő és 

az Anjouk révén az Árpád kirá- 
'y októl származik. Ezek utolsója 
III. Endre meghalt 1301-ben. Né
hány évvel később jött Anjou K. 
Hóhért, akinek anyja Arpádházbeli 
volt. Egyenes ágban az Árpádházi 
királyoknak nem voltak utódaik.

MIT MOND IIELLSEN?
Erre az lnterjuvra és Gömbös 

Gyula cáfolatára vonatkozóan 
Henry Hellsen a következő kijelen
tést tette:

— Az interjuvnak ez a hiteles 
szövego, amelyet

teljes egészében fent ártok.
Egyébként ki kell jelontenom, 
hogy tizenöt év óta járom a vilá
got és csinálok interjuvkat a világ 
minden részében, de még sohasem 
történt meg, hogy bárki is, akitől 
intervjtit közöltem, cikkemet vala
ha megcáfolta volna. Gömbös 
Gyula különben egy kellemes űri
emből: hatását tette rám, sőt na
gyon érdekes embernek is mond
hatom öt. De alig hihetem, hogy 
bármit in letagadhasson oMóZ.ainit 
én az ö szaval alapján intervjum- 
ban, amit nekem tett, kijelentéseit 
szóról-szóra közöltem.

Henry Hellsen nyilatkozata után 
n magyar politikai közvélemény 
inat mái: joggal várhatja él, hogy 
Gömbös Gyűl a erre az egész interv- 
juügyre végképpen; kielégítő és 
megnyugtató magyarázatot adjon 
és tökéletes elégtételt szolgáltasson 
a Borlingske Aften cikke és Henry 
lléllsen fentartó nyilatkozata sze
rint igen súlyosan megsértett ki
rályi emléknek és kegyeletnek.

Nemzethizl Orfeum
ezelőtt

TnsnRin
Vili. KERÜLET, RÁKÓCZI ÚT 88. SZÁM

Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!
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A rendőrség feloszlatta 
a mészárosok közgyűlésót

Vihara*, botrányos taggyűlés a régi képvlsolöháxban
Viuárnap délelőtt tartott, a régi kép- i—.,™; í-.~—I—_----- - — - .

viBclöházban 40-ik jublláris évi közgyü- csend helyreálltával Lesslauer Gyula mondottak beszédeiket, Az övi jelentént 
lését a budapesti mészáros IparteBtülot lépett az emelvényre. Alig kezdte meg (elfogadták, a tisktujjtáa során újra meg- 
Varga József elnökletével. Az elnök azonban beszédét, az ellenzék soraiból | választották olnökké Varga Józsefet, al- I.txiénl é/.V T c»aU _ ' nlnXVlró P/l/hX Toiviínl A cv.uvAT.iSa aLSIkőrusban kiáltották feléje: — Letelt az elnökké Patkó Istvánt A szavazás elöl 
urwi u jv»aauv> uBjvt öt perc! — mire Lesslauer Bápadtan le
ég foglalkozott a Takarék- és Vásárpénz- ■ szállt az emelvényről 8 visszaült he
tár hitelnyújtásának kérdésével. Köve- 
telte, hogy a községi üzemek megszün
tetésére irányul// törekvések kibővíttos- 
sonok, továbbá követelte a vásárcsar
noki szabályién dolet és a vasárnapi 
munkaszünetről szóló rendelet revízió
ját

A következő szónok éles hangon bí
rálta a bőrkartelt, mély alakulás csu
pán arra törekszik, hogy a bőrt olosó 
áron megszerezze s a kartelt nemzetközi 
rablóbandának nevezte.

BittnerJ János kormáuyfőtanácsös szó
lalt fel ezután beszédében szintén

elítélte a bőrkartel működését
s rámutatott orra, hogy az nemcsak a 
húsiparosokra, de a termelőkre és fo
gyasztókra is káros. A jégkartolről

megnyitó beszédében a nemzetközi bőr- 
kartol és a jégkártól ügyét tette szóvá

lyére.
A teremben újra kitört a botrány, 

iparhatósági biztos erélyesen rászól 
egfrifc lármázó ellenzéki mészárosra:

Az 
az

A külföldi sörök behozatala teljesen 
összezsugorodott. Hogy ez mit jelent a 
magyar külkereskedelem szempontjából, 
nem kell bőven indokolni, mert hiszen 
tudjuk, hogy a háború előtt igen pok 
millió vándorolt ki Csehországba és Ba
jorországba a Magyarországon elfo
gyasztott sörök ára fejében. Az elmúlt 
esztendőben is alig érkezett külföldi sör

szólva egyetért az előbbi szónokkal, aki ( Magyarországba, ami mindenesetre őr
rablóbandának jellemezte a kartelt vendetes és közdaságilag eléggé fel sem 
Bittner Janón beszéde közben Reisz Dd-, becsülhető jeleriség. Mert Magyarország
aid közbekiáltott valamit, ami általa-1 nak van elegendő sörgyára, a kőbányai 
no$ izgalmat keltett

Pfuj, 6zégyeije magát! Miért tá
madja Vázsonyit? — Kiáltoztak a 

terem minden oldalán.

I gyárak produktumai a múltban is elsö- 
ranguak voltak és az utóbbi esztendők 

'során a hazai sörgyártás a fejlődés olyan 
j fokát érte el, hogy termékei vetekszenek 
I a külföld legelsörendü gyártmányaival 

Bittner tiltakozott az ellen mintha is, sőt azokat felül is múlják.
Vázsonyit említette volna. Az izgalom 1 Nem kellettek tehát különösebb rend
ezőnő a n nem csillapodott le- A fülsike- j 
títő zajban egyszerre csak váratlan ese
mény történt

Hirtelen felnyíltak a terembe ve. 
setö ajtók, amelyeken át Jancsó 
rondőrfogalmazó vezetésével egy 
szakasz rendőr és több detektív nyo
mult a terembe, ahol a rendőrök lát

tára nagy pánik keletkezett.
A rendőrfogalmazó feleletéit az elnöki 
emelvényre és közölte az elnökkel, hogy

az államrendészeti osztály utasftá- 
búra feloszlatja az ülést

Varga elnök kérdésére a rendőrfogal
mazó közölte, hogy a feloszlatás oka fe
löl csak a főkapitányság adhat felvilá
gosítást

Az elnök erre azonnal telefónon érint
kezésbe lépett a főkapitánysággal, 6 ek
kor rövidesen kiderült, hogy az egész 
dolog félreértésen alapul.

A főkapitányságra ugyanis egy is
meretlen egyén, nyilván rosszaka
ratból telefónbejolentést tett hogy a 
régi képviselőházban titkos politikai 

gyűlés folyik.
mire a gyűlés feloszlatására a VIII. ke
rületi kapitányságról kivezényeltek egy 
szakasz rendőrt

Ennek tisztázása Után a rendőrség 
megadta az engedélyt a közgyűlés to
vább folytatására.

Az izgalmas incidens elintézése után 
a közgyűlést újból meguyltották s ha
tár ozat ilag kimondották, hogy a szóno
kok csak 5 percig beszélhetnek. Pogány 
Jenő, az ellenzék egyik harcias szónoka 
tiltakozott a klotür elten, és az ellenzék 
is állandó lármával akarta az ülés rend
jét megzavarni. Az évi jelentéshez 
szólva Pogány éles hangon megtámadta 
az elnököt a

felelősségre vonta, hogy mire köl
tötte az ipar testület által kiutalt 
37.5 milliót reprezentációs költséget.

Erre újra nagy vihar keletkezett a a 
közbeszólások egész tömege hangzott eh 

— Mi van a 97.5 millióval! Erről be
széljen! Számoljon el a reprezentációs 
költséggel!

Az elnök szótlanul hallgatta a viharos 
közbeszólásokat, majd órájára nézve a 
szónokra kiáltott:

— Leteli az öt poro.
Pogány tovább akart beszélni, az el

nök azonban magából kikelve, indulato
san rákiált Togányra.

— Ha nem ül le, kivezettetem.
Erre a kijelentésre teljes erővel ki

tört a botrány. A közgyűlés résztvevői 
a terem közepére tódulnák,

öklök emelkednek a levegőbe a már- 
már attól lehet tartani, hogy tettla- 

geaaégre kerül a tar.
A közgyűlésen megjelent Iparható

sági biztosnak nagynehezen aikerült a

nagyfokú Izgalmat lecsillapítani s

óriási csökkenés a sörimportban
Teljéién összezsugorodott a. külföldi sör behozatala

Végső összecsapásra készül a haldokló 
bérkocsi s az ifjú autótaxi

Foíkusházy botrányoktól való féléimében halasztja a közlekedési 
bizottság összehívását

A közlekedésügyi bizottság összehívá
sát hetek óta sürgetik már a bérkocsi
sok és a bérautófuvarozók, akik rendít
hetetlenül követelik az autótaxi engedé
lyek számukra történő korlátlan kiadá
sát. Foíkusházy Lajos alpolgármester 
azonban egyre húzza-halasztja az ülés 
egybehívását, amit csak akkor akar el
rendelni, ha a BSzKR ügyeit vizsgáló 
bizottság befejezte működését, mert Fol- 
kufiházy attól fél, hogy az esetleg koráb
ban összehívandó ülésen

botrányok fognak kitörni a 
BSzKRt vizsgálat késedelmes befe

jezése miatt.
A városházán különben nagy gondban 

vannak az illetékéé tényezők, mert nem 
tudják még ma sem, hogy milyen állás
pontot foglaljanak el a bérkocsisok és a 
bérautófuvarozó'k követeléseivel szem
ben. A tanács álláspontja szerint mind
addig, amíg a már engedélyezett 120 új 
antótaxl forgalomba nem kerül, nem 
dönthető el, vájjon van-e még szükség 
további rendszámok kiadására.

A tanács tehát az összehívandó közle
kedésügyi bizottság elé is azt a javasla
tot fogja terjeszteni, hogy Csak a jóvá
hagyott 120 új taxi üzembohelyezése 
után

döntsön a bizottság a bérkocsik és 
a taxik jövő sorsáról.

Egy másik érdekes probléma is vár 
megoldásra a taxi kéidéMel kapcsolat
ban s ez a foglalkozó* nélkül maradó 
bérkocsisok kérdése. Ismeretes ugyanis, 
hogy 8 bérkocsi helyett csak 1 bérautó 
kerülhet forgalomba, ami azt jelenti, 
hogy a most engedélyezett 120 autó 
után 860 bérkocsi szűnik meg. Ha min
den autói mellé bérkocsis kerül is sofőr
nek, akkor 1« 240 bérkocsis marad exiez- 
teucta nélkül ■ ha korlátlanul megen
gedné a főváros az autóüzemre való át
térést

hétszái bérkor*!* vesztené el a ke
nyerét,

A bérkocsis Ipartársulat úgy kívánja 
ezt a súlyos problémát megoldani, hogy 
társas alapon szervezi meg az új taxi
kat, azaz

minden autónak a* a három bérko
csin tenne a tulajdonosa,

akik a 3 bérkocsi rendszámot beszolgál
tatná. Ez anyagilag is könnyebbséget 
jelentene az áttérés szempontjából, mert 
nem kellene a bérkocsi ronfazámot pén
zért megváltani e három ember kW*'

— Önt Is kivezettetem, ha uem vi
selkedik rendesen!

— Maga vezettet ki engem? — kiáltja 
az Illető vissza az iparhatóság! biztosra. 
Hát ki fisat itt adótl Nem az iparos? S 
még beszélni sem engedik?

Nagynehezen ismét helyreállott a 
a rend és a még hátralevő szónokok ol- 

az ellenzék kivonult a teremből. Az in
dítványozók követelték, hogy a kőbá
nyai vámhatár kitolása ügyében felter
jesztést intézzenek a kormányhoz s hogy 
a hatóságok tiltsák be a vasárnapi r 
noki baromfi és halárusítást.

szabályok, nincs szükség tilalomra, hogy 
a külföldi söröket távoltartsuk hazánk’ 
tói, elvégezte ezt a kőbányai söripar, 
amely igyekezett olyan típusokat forga
lomba hozni, amelyek rövid Idő alatt ki
szorítottak minden külföldi árut, úgy
hogy oziránt úgyszólván semmi kereslet 
nincsen többé. Ma már félmillió hekto
liter helyett alig pár ezer hektoliter jut 
Magyarországba a külföldi , sörökből.

A kőbányai söripar előretörése azt je
lenti, hogy Magyarország ma már alig 
valamit fizet külföldi sörért, hogy az a 
pénz, amelyet ezelőtt a külföldre fizet
tünk, itthon marad, hogy a kőbányai sör 
fejlődő forgalma több munkaalkalmat je
lent, terjeszkedési lehetőségeket kifelé, 
ami a inai nehéz viszonyok közepette a 
magyar gazdasági élet szempontjából 
igen fontos körülmény.

nyebbon megveheti az autót is. A terv 
szerint a taxi éjjel-nappal szolgálatban 
lenne s a három gazda felváltva 8—8 
órát ülne a kormáuykerók mellett Ezt 
a megoldást azouban lehetetlennek tart
ják a városházán, először azért, mert a 
taxi engedélyt csak egy személyre állít
hatják ki, másodszor mert attól félnek, 
hogy az ilyen táirsasrendszer állandó 
nyilvános összezördülésekre, botrányokra 
vezetne az elszámolások miatt Úgy 
hisszük nemcsak az érdekeltek, de a kö
zönség is nagyon szeretné már, ha köz
megnyugvásra érne véget az a hosszú 
harc, amely az autíAr^k körül oly el
keseredetten folyik.

Nagy tűz
a Petneházy uccában

Vasárnap késő este jelentették a köz
ponti tüzőrségen, hogy a Petneházy 
ucca 42. számú háromemeletes ház tető
zete lángokban ált A helyBzínro nyom
ban kivonult a központi tüzőrség és há
rom kerület tűzoltósága. Miután a sze
les időben a tűz rohamosan tovaterjedt 
és félő volt hogy a lángok átcsapnak 
a szomszédos házak tetőzetére a tűz
oltóság minden erejével arra törekedett, 
hogy a szomszédos házakat megvédje « 
tüzvcszedelemtol,

A megfeszített erős oltási munkálatok 
utón sikerült a tüzet lokalizálni. Ad
digra azonban a háromemeletes épület 
teljes tetőzete leégett. A. ház tetőzetére 
fecskendezett nagymennyiségű víz foly
tán a harmadik emeleti lakások közül 
néhánynak a mennyezete annyira át
ázott, hogy a lakásokban való lakhatás 
életveszedelemmel fenyegetett A kerü
leti mérnöki hivatal ezért elrendelte a 
ház harmadik emeleti lakóinak a laká
sokból való kilakoltatását.

A tüzvlzsgálat megállapította, hogy a 
tüzet kéményből kipattand szikra 
okozta. A kár jelentékeny.

r- Koszó István beszámolója Szege- 
den. Vasárnap délután tartotta beszá
molóját Szegeden az Alsóvárosi Népköt 
helyiségében Kosió István dr. belügyi 
államtitkár. Kijelentette, hogy Wiu- 
disobgritz meg akarta buktatni a Bell
ién kormány s fit már kizárja, hogy a 
mintat'"*Al”ök adott volna a hamisítás-
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Jlpponyi a kormány ellen szólal fel a Ház 
mai ülésén

Hadik János megkísérelte Apponyi Albert grófot leszerelni
’Á. frankvita elŐBsatározásai után 

hétfőn komoly küzdelemre kárul a 
sor, bár politikai körökben a döutő 
fordulatot a genfi tárgyalások fej
leményétől várják. Vasárnap mér
tékadó helyeken nagy izgalommal 
tárgyallak a Journal des Debals 
pikkéről, amely a genfi tanácsko
zásokkal kapcsolatban azt írja, 
hogy

Bethlen vádlottként jelenik 
meg Géniben.

1)e nagy érdeklődés előzi meg a 
francia kamara keddi ülését is, 
amelynek során Briand válaszol 
León BLitrit interpellációjára, amely
ben megkérdezi a kormánytól, hogy 
a francia delegátusok milyen utasí
tásokat kapnak a magyar kormány 
tagjaival szemben Genfben tanúsí
tandó magatartásukról. Nyilvánvaló 
tehát, hogy

Bethlen miniszterelnök helyzete 
Genfben igen nehéz lesz.

Éppen ezért kormánypárti körök
ben nagy jelentőséget tulajdoníta
nak annak a kérdésnek, hogy 
Bethlen a frankvita milyen stá
diumában indul a népszövetség 
elé. Ebben a tekintetben szinte

döntő gallyal esik a latba

Andrássy és Pallavicini a frankvitáról
A közvetítések híréből származ

hatott a liberális-legitimista napi
lapnak az a közlése, hogy Apponyi 
hétfőn mérsékelt hangú beszédet 
fog mondani a frankvitában. Ez a 
beallitás a legkevésbé sem való
színű.
PÁLLÁ VICINI GYÖRGY őrgróf 
ugyanis, akit Apponyi felszólalásá
ról megkérdeztünk, a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Nem tudom honnan veszik 
egyesek azt az állítást, hogy Ap
ponyi Albert gróf a frankvitában 
mérsékelt hangon fogja előadni 
véleményét a kormány felelőssé
géről. Én ezt a hirt alaptalannak 
fartőm. Azokból a megbeszélések
ből, amelyeket Apponyi Albert 
gróffal folytattunk, ilyesmire 
e.gyáLtdlán nem lehel következ
tetni.

— ügy tudom, hogy

'Apponyi Albert gróf hétfői! 
elsőnek szólal fel és pedig a 

többségi jelentés ellen.
Atnenniyben Apponyi Albert gróf 
valamely okból hétfőn még nem 
akarna felszólalni, én leszek az első 
szónok. Ha azonban Apponyi hét
főn mondja el a beszédet —* ami 
valószínű —, akkor az én felszóla
lásom keddre marad, mert Ap
ponyi után a frankvitában egy 
kormánypárti fog következni.

Beszéltünk erről a kérdésről
ANDRÁSSY GYULA

gróffal is, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Apponyi Albert gróf lesz a 
frankvitában a legitimisták közül 
az első felszólaló. Ügy tudom, 
hogy Apponyi a jelentés ellen 
iratkozik fel, mint ahogy minden 
legitimista a kormány ellen szó
lal föl. Ha nüanszokban von is 
közöttünk különbség, ami megen
gedhető, hiszen nem vagyunk le
gitimista párt, lényegileg

azonos álláspontot foglalunk el.
>- A frankvttában én is felszó-

Apponyi Albert gróf felszóla
lása.

Minthogy a legnagyobb’ magyar 
államférfiu felszólalása a frank
ügy külföldi megítélése tekinteté
ben kétségtelenül nagy hatást fog 
gyakorolni,

a kormánypárt minden eszközt 
felhasznál arra, hogy Apponyi 
Albert grófot a többségi véle
mény mellett szólaltassa meg.

Az akció során, amelyet kormány
párti .részről a legutóbbi napokban 
Apponyi megnyerése érdekében 
indítottak meg, Hadik János gróf 
közvetítésétől vártak döntő sikert.

Hadik János gróf, aki a mult- 
héten egy ízben már tárgyalt 
Apponyi Albert gróffal, vasár
nap délelőtt ismét felkereste 

Apponyi Albert grófot

Verbőczy-uccai palotájában, hogy 
még egyszer megkísérelje lesze
relni, és Apponyi a frankjelentés 
hétfői vitájában —- legalább is mér
sékelt álláspontot foglaljon el. 
Hogy a közvetítésnek volt-e sikere, 
hétfőn dől cl, amikor is Apponyi 
Albert gróf lesz a. frankjelentés 
vitájának első szónoka.

latok, minden .valószínűség szerint 
szerdán.

Ellaposodott a frankvita — 
mondják ak orm ánypártban 

E nyilatkozatokból kétségtelenül kitű
nik, hogy

Apponyi Albert gróf hétfőn a frank
vitában a kormány ellen szólal föl.

A kormány taktikázik az elnapolással
Annyi bizonyos, hogy hétfőn vesz 

csak igazán lendületet a vita. Hét
főn Apponyi. Albert, kedden Palla- 
vicini ’ György őrgróf, szerdán 
Andrássy Gyula gróf lesznek a ve
zérszónokok, Rassay Károly, aki
nek felszólalását politikai körökben 
megkülönböztetett érdeklődés előzi 
meg — kedden készült felszólalni, 
minthogy- azonban á szociáldemo
kraták közül eddig még senki sem 
beszélt a frankvitában és a legiti
misták 10 felszólalása is most ese-

VasCIpiház
Budapest IX, Vámház körűt 11. szám

Szives tudomására hozom anagy- 
küztinségnekhogy mintegy 12 évi 
alkalmaztatásom után kiléptem a 

Hungária cipőgyárból 
is a fenti cég alatt salát üzletemet 
nyitottam meg. Arra kérem régi 
kedves vevfilmet, hogy most már 
saját üzletemben kegyeskedje
nek továbbra Is bizalmukkal meg
tisztelni és én mindenkor igye
kezni fogok a tőlem megszokolf 
korrekt, előzékeny mádon, olcsó 
árakkal és jómlnfiségű áruknál 
a támogatásra rászolgálni.

Tisztelettel

VAS SÁNDOR

Appouyinak ezt az állásfoglalását még 
egyes kormánypárti képviselők is bizo
nyosra veszik, bár számítanak arra, 
hogy Apponyi pártszempontokon felül
emelkedve fog a frankügybeu rnognyl- 
latkozni.

Kormánypárti körökben egyébként az 
utóbbi időben bizakodó hangulat ural
kodik, sőt sokan abban reménykednek, 
hogy még a héten véget ér a vita. En
nek a felfogásnak ad kifejezést

TEMESVÁRY IMRE
kormánypárti képviselő nyilatkozata, 
amelyet ez ügyben tett a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Úgy látom a helyzetet, hogy hama
rosan véget ér a frankvita. A kisebb
ségi vélemény előadója: Hegymegi-Kiss 
Pál is már részvétlenség mellett beszélt, 
amit az üres karzatok bizonyítanak leg- 
eklatánsabban. Azt hiszem, nem téve
dek, ha megállapítom, hogy

a frankvlta ellaposodott
Már nem tarthat sokáig..,

■Nagy Vince
— a negyven korbácsról
Az ellenzéken természetesen erőien 

harcias a hangulat, amit
NAGY VINCE

alábbi nyilatkozata bizonyít:
•— Nagyon tévednek azok, akik 

azt hiszik, hogy ellaposodott a vita. 
Az ellenzék minden épkézláb tagja 
felszólal. Ha kell negyvenszer fog
juk megismételni ugyanazokat az 
érveket,

negyvenszer fogjuk végigkor
bácsolni a kormányt ugyan

azzal a szöges korbáccsal:
a kisebbségi vélemény adataival. 
Sőt magából a többségi jelentésből 
is bizonyítani fogjuk a kormány 
felelősségét...

dékes, Rassay csak a hét vége felé, 
elnapolás esetén pedig a Ház újabb 
összeülése után mondja el vélemé
nyét a frankügyről. Szónokok lesz
nek bőven. Az a kérdés most már, 
hogy Bethlen mini szféra-nők genfi 
útjára való tekintettel mikor na
polják el a Házat. A népszövetség 
ülésezése csak, nyolcadikén kezdő
dik, Bethlen azonban már néhány 
nappal előbb akar elindulni, előre
láthatóan ötödikén. Minthogy pedig 
Bethlen távollétében a frankvita

folytatása lehetetlen, p. kormány 
néni tehet mást, mint elnapoltad ja 
a Házat. A vasárnapi lapok szerint 
március 3-án kezdődik a Ház kény
szerszünete, amely Irt napig fog 
tartani. Ezzel a hírrel ellentétben,

teljesen beavatott helyről
úgy informálták a Hétfői Napid 
munkatársát, hogy

a kormány taktikázik a Ház 
eluapolásának terminusával.

Egyesekben ugyanis él a remény, 
hátha, sikerül Bethlen elutazásáig 
befejeztetni a frankvitát —- akár 
valamilyen megegyezés, akár ellen
zéki szónokok hiányában — és ez 
esetben Bethlen miniszterelnök ma
gával vihetne Genfbe a parlament 
felmentő határozatát.

— Ha ez a szerencse nem követ
keznék be — mondotta teljesen be
avatott informátorunk — akkor

a minszfereluök ötödikén indul, 
a parlamentet, pedig negyedikén 

elnapolják,
vagyis a Ház csütörtökön tartaná1 
a genfi tanácskozások előtt utolsó 
ülését,

a legközelebbi ülést pedig csak 
máreius 16-ára. keddre tűznék 

ki.
A kormánypárt erősen bizakodik, 

hogy Bethlen genfi tárgyalásai nem 
fognak kudarccal végződni.

Izgalmak Teleki körül
A kormánypártban nugy izga

lommal tárgyaltak vasárnap is 
Károlyi Imre gróf vallomásáról és 
ezzel kapcsolatban Teleki Pál gróf 
szerepéről. Az egyik legitimista 
kurzuslap vasárnapi számában az 
a hir jelent meg. hogy a kormány
pártban egyes képviselők Teleki 
Pál kilépését követelik. A kormány
párt egyik vezető tagja, aki a 
frankbizottságnak is tagja volt 
ebben az ügyben a következőket 
hiondotta a Hétföl Napló munka
társának:

— Már akkor hallatszottak han
gok Teleki Pál ellen, amikor be
lépését jelentette be az egységes
pártba.

— Á legutóbbi fordulat óta 
többen szóltak is e tárgyban 'Al- 
másy Lászlónak, az egységespárl- 
ügyvezető alelnökének.

Egyelőre várakozó álláspontra 
helyezkedik a többség, mert

elvárják Teleki Pál gróftól, 
hogy önként lép ki a kormány

pártból,
fia ilyesmire oka volna..,

Búd Genfben úi 
kölcsönről tárgyal
Bed Jánost pénzügymi nisztpf mar 

szombHton elindult Gonfbe, pedig a uép- 
szövetaégi tanácskozások csak március 
8-án kezdődnek. Éppen ezért szükséges
nek tartottuk, hogy érdeklődjünk az
iránt, miféle tárgyalásokat főt utat Búd 
pénzügyminiszter Genfben, azalatt a hét 
alatt, ami. a tanácskozások kezdetéi j; 
még hátra van.

ÖRFFY IMRE
a kormány pénzügyi előadója a követ
kezőket mondotta a Hctföl Napló mun
katársának:

—ügy tudom, hogy
Búd pénzügyminiszter Goufben 

újabb kölcsönökröt tárgyal.
Több hitelügylet lebonyolítását kell elő- 
kéazítenio a pénzügyminiszternek. így 
például a pénzügyminiszter genü tár
gyalásainak eredményétől függ a köz
ségi kölcsön és a városi kölcsön még 
hátralévő szükséges vészinek folyósítási 
illetve az erre vonatkozó megállapodá
sok előkészítée.

Zálogcádulákat kiváltok, éksi«. 
rakat mindönkinél drágábban 

vonok SZtKILY IMII.. V1I., KiMly 
ucca 51. Tei'éztrmplcnuual ízemben
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Tiltakozunk az idegen 
színészek sáskajárása ellen 

mondja a Szinészszövetség
a FANSZ

A fővárosi tisztviselők nagy 
kilép a Szövetségből

W ®fftzüT sikerült FifáiiTsüendeaSs 
Hagy elégedetlenséget keltett a 
városháza, tisztviselőinek körében'. 
Különösen1 az alacsonyabb kategó
riákba tartozó tisztviselők ]>anasz- 
kódnak clkesorodetten a ünéltánytá
lán és sérelmes uj fizetési beosztá
sok miatt, ami teljesen’ érthető Is, 
hiszen sok száz tisztviselő

fi hónapra visszamenőleg fizetést 
Különbözet óimén nem kapott 
többet összesen 2—300 ezer. K-nál
X kisemmizett tisztviselők' a velük* 

szemben' elkövetett méltánytalan? 
ságért a Fővárost 'Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetségének vezetőségéi 
1 eszik felelőssé s azt hányják a 
FANSz elnökségének szemére, hogy 
n státusjedezéssel kapcsolatban nem 
fordítottak gondot a kis tisztviselők 
érdekeinek védelmére, hanem

csali ft vezetőállások -jobb be* 
osztása érdekében exponáltál^ 

magukat.
A fogalmazói és kezelői szakon mű
ködő

ezernél 'több 'frisftsztvlsclu 
gahnctb indított,

hogy testületileg lépjenek ti a 
FANSa-ból, amelynek vezetőségével 
szemben

bizalmallansugukna'k adfoTc fit* 
fejezést,

A .városházi főbb tisztviselők kö
rében elítélik a kistisztviselők möz- 
gaJjnát Hangsúlyozzák, hogy az 
ezernél több tisztviselő kiválása 
meggyengitenő a szövetség amúgy 
sem hatalmas erejét s a jövőben 
még kevesebb kilátással küzdhet
nőnek érdekeik' megvédéséért. Mások- 
viszont, azt hangoztatják, hogy ti’ 
kistisztviselőnek van igazuk.

A FANSa elnöksége keddre üTésl 
hívott össze, amelyen védekezni kí
ván a kistisztviselők vádjai ellen1 s 
beszámolót kíván; tartani, amelyben; 
kifejti, hogy fiz elnökség a státQS* 
(rendezés során’ ti tisztviselői kar; 
minden rétegének érdekeit egyfor
ma erővel igyekezett megvédeni. 
{Városházi körökben most nagy ér? 
Ideklődéssel várják,

hova fog fejlőd fii tt FANSz-ből 
megindult bomlási folyamat, 

mert az kétségtelen, hogy a kis
tisztviselők elkeseredését és elége
detlenségét most máfi nehéz lesz 
szép szavakkal, mentegetőzésekkel 
leszerelni.

K magyar wzlnésztársadalom, nagy el- 
keseredéasel tárgyalja azt, hogy mig a 
színigazgatók a rossz gazdasági hely
zetre hivatkozva személyzet- és gázsile- 
épí testével fenyegetőznek, addig

közepes külföldi színészeket, horrf- 
bilis gázsival vondégszerepeltetnek.

A külföldi vendégek, nemcsak « ma
gyar színészek fellépti dijait viszik el, 
de a színházi közönséget is kimerítik. A 
közönség ugyanis kiváncsi, a ..világhí
rüknek hehirdetett külföldi ,.starokra“ 
és nagyon természetesen megtölti a ven
dégeket szerepeltető színházat. A ma
gyar előadásokat pedig — bár ez gyak
ran művészileg sokkal magasabb nívójú 
— már nem képes kellően látogatni.

A rossz színházt politika ellen! fel
zúdulásnak a Fővárosi Operettszíu* 

ház német vendégjátékai
adták n közvetlen indító okot és a színé
szek plénuma n Szinészszövetség utján

tő-akar az Igazgatóknál Interveniálni a 
rneges külföldi vendégjáték ellen.

Megkérdeztük Molnár Dezső dr.-t, a 
Szinészszövetség ügyvezető igazgatóját, 
aki erről az ügyről igy nyilatkozott:

—«Igen, akciót akarunk az ellen indí
tani, hogy

a Szegőn derekán színházaink a kai* 
földi színészekre keressenek.

Tiltakozunk az idegen színészek ilyen 
j?áskajárása ellen, auű külföldön sehol 
nincs meg. Berlinben és Becsben színházi 
katasztrófa előtt állanak, igy nőin csoda, 
hogy színészeik külföldön akarják 
megkeresni, amit odahaza nem 
tudnak. Ezek a vendégjátékok azonban 
nemcsak a mi pénzünket, do a közönsé
günket is elviszi. A Színigazgatók Szö
vetsége minden bizonnyal belátja majd a 
politikájuk tarthatatlanságát, éa csak a 
•nyári hónapokra bocsátja (mint ez kül
földön is szokás) a külföldiek rendelke
zésére a magyar színpadot.

A vizsgálat megállapította Lumpért 
csalárdságát, de eljárást eddig még nem 
lehetett ellene folyamatba tenni, mert

a főváros nem tett. Lauipcrt ellen 
feljelentést.

'Áz ügynek különösen az . ad érdekessé
get, hogy Lampert esető nem is egye
dülálló a Lóversenytéren, mert mikor 
Lumpért telkén megkezdődött az építke
zés, « szomszéd telek bérlője is fclpur- 
celláztaltu a földjét, melyen ötvenkét 
ház épült. A közmunkák tanácsa termé
szetesen ezeknek is lebontását rendelte 
el,

összesen tehát nyolcvankét ház ke
rül lebontásra és kétszázötven család 

marad hajlék nélkül.
ha a hatóságokat as utolsó percben 
nem sikerül jobb belátásra bírni. A régi 
lóversenytér teiiiletón keletkezett kúj 
városrész lakói most valamennyien

a rendőrséghez fordulnak védelemért
mert ha a főváros és a közmunka tanács 
továbbra is megmarad rideg álláspont
ján, akkor felelőssé koll tonniök valakit, 
aki becsapta őket és aki miatt lakás- 
fosztottan ismét az uccára kerülnek.

Sági Pál

Engedély nélkül felparcellázta 
a régi lóversenytér egy részét 

egy B-listás városi altiszt
A rendőrség elé kerül kétszázötven kilakoltatott család ügye

Városi Színház
Minden eite

ZERKOVITZ-SZILAGYI 
diadalmas operettje

Nyirkos, mdvis Idd influenza, mighOlls

víüBkizes.

LegolcsóbbLegniebb Legjobb

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

SBffnyeg, pokróc, Oggóny, Agy- és 
aiiztalterltük, gyermekkocsik, nyugtsékek, 
leány hí óba-, előmioba- «• kortibutorok, ernyők 
43 (Átrak minden kivitelben kaphatói* 
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'Á főkapitányág 5ntellektuúlis osztá
lyán nagyszabású és bonyolult ügyben 
folyik a vizsgálat, melynek sorún meg
állapították, hogy egy B-listás városi 
altiszt különös visszaéléseket követett 
ei.

Lampert József székesfővárosi altisz
tet néhány évvel ezelőtt B-listára . he
lyezték. Huszonnégy millió korona vég
kielégítést kapott éa ezen a pénzen bér- 
bovott a régi ló verseny tér területének a 
Thököly út fölé eső részéből másfél hold 
földet, holdanként egy métermázsa búza 
úri- bérért. A szerződés szerint a fővá
ros veteménykert céljaira adta bérbo a 
földet és a szerződés 1925 október 25-én 
járt let Lampert kezdetben tényleg yetc- 
ménykertet csinált a bérleten, később 
azonban mikor néni tudta kellően meg
inti vol ni a földet íja

megunta a gazdálkodást, elhatá
rozta, hogy jövedelmezőbb vállalko

záshoz kezd.
Megismerkedett egy Ágoslon Lajos 
novü kőművesmesterrel, aki éppen la
kást keresett és a lóversenytéri terület
ből felajánlott, neki egy parcellát ház
hely részére. Ágoston Lajos, akit éppen 
ezekben a napokban lakói tattak ki és 
családjával a/, uccára került, kapva ka
pott az alkalmon, hogy a város belterü
letén lakáshoz juthat, llövidcsen, meg
egyeztok Lamperttel, aki

feltűnően olcsó árban szabta meg a 
házhelyért fizetendő leléped dijat.

Ágoston csakhamar kis házat épített a 
számára kijelölt helyen és családjával 
kiköltözött u régi lóverseny térre. Mi
előtt még belekezdett az építkezésbe, 
megkérdezto Lampertet, hogy jogában áll 
e fel parcellázni a főváros tulajdonát ké
pező torületot, Lampert József-----
nyugtatta Ágostont azzal, hogy

egy hivatalosnak látszó iratot 
tatot t fel előtte.

Mikor Ágoston háza felépült és a kör
nyéken hfro terjedt annak, hogy a régi 
lóversenytór területén házhelyeket le
het kapni, egymásután jöttek új érdek
lődők. Lampert József, aki elszámolás
ból kifolyóan nagyobb összeggel tarto
zott Ágostonnak, megbízta a kőműves
mestert, hogy tárgyaljon az érdeklődők
kel, adja bérbe a házhelyeket éa az ér
tük kapott összegből fodezze a követelé
sét. Ágoston Lujos Lampert József meg
bízása alapján huszonkilenc házhelyet 
adott bérbe és

rövid Idő múlva huszonkilenc kis 
ház épült a lóvcraenytér területén.

IA házakat egytől-egyig kispolgárok 
iparosok, munkások, úgyszólván ogész 
vagyonkájuk feláldozásával építették fel.

inog-

mii-

A régi lóversenytór területén rövid 
idő alatt egész lakótelep keletkezett, 
melynek felügyelőjévé Ágoston Lajost 
tette meg Lumpért József, aki még min
dig tartozott a kőművesmesternek, mert 
a házhelyekért kapott összeget aprán
ként elszedegette Ágostontól.

Aja új telepesek békésen éldegéltek 
egészen a múlt év nyaráig, mikor vá
ratlan esemény zavarta meg 
kai, a kerületi mérnöki 
ugyanis feltűnt, hogy

város szívében egész új 
keletkezett.

holott ezekre u helyekre nem ndtak ki 
építési engedélyt Az elöljáróságról bi
zottság szállt ki és megindította az el
járást az építkezők ellen. Néhány hét 
múlva tárgyalást tartottak aa ügyük
ben és egyenként Ötvenezer korona 
pénzbírságra ítélték a telepeseket, en
gedély nélküli építkezés miatt. Ezzel 
azonban még nem fejeződött be az ügy, 
mórt az iratok a közmunkaügyi tanács 
elő kerültek.

A tanács azután 62311—1925. számú 
végzésével elrendelte, hogy a háza

kat azonnal le kell bontani.
A lakók, akik egész vagyonukat bele
fektették az építkezésbe, csakhogy hajlé- 
lékhoz jussanak, kétségbeesve fogadták 
a végzési, mely ismét hajléktalanná 
tette őket. Hosszas utánjárással végül is 
elérték azt, hogy május elsejéig haladé
kot kaptak, amit most ismét tneghosz- 
szabbitottak néhány hónappal.

Szeptember elsején azonban a Köz
munkaügyi tanács végzése alapján 
kímélet nélkül le kell bontani az 

épületeket.
A megrémült lakók fühöz-fához szalad
gáltak segítségért és mindenütt előadták 
hogy ők Lampert Jó'zseftől bérelték ki a 
házhelyeket, tehát ha szabálytalanság 
történt, akkor őt terheli a felelősség.

Mikor azonban látták, hogy piinden 
eljárásuk sikertelen marad,

az egyik lakó feljelentést a fökapb 
tányságon csalás miatt,

Ágoston Lajos el Ion, aki a bérbeadáso
kat intézte, bár tudta, hogy tulajdon
képpen Lampertet terheli a történtekért 
a felelősség. A főkapitányságon Vajda 
Árpád fogalmazó kezdto meg n vizsgála
tot ez ügybon. Több tanút hallgatott ki, 
majd beidézte Ágoston Lajost is, aki el
mondotta, hogy a bérbeadásoknál jóhi
szeműen járt el ós csak most derült ki, 
hogy

az állítólagos parcclláiási engedély, 
amit Lám pert annakidején felmuta

tott hamisítvány.

nyugalmu- 
hlvatalnak

városrész

Csőkos asszony
Honthy Hanna

Csőkos asszony
Hegedűt Gyula

Csőkos asszony
Somogyi Null

Csőkos asszony
Salklay Józref

Csőkos asszony
Kabos Gyula

Csőkos asszony
Kompőthy Gyula

Meinlkávé

CsaK
flrnnysorsjefiyct vegyünk!
7 klM íztnarany, 3 vágón búza

Föhúzás március
Ara 10.000 korona

Mindenütt kapható
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HÉTFŐI NAPLÖ
Elfogták és őrfzetbevették 

az apósgyllkossággal 
gyanúsított Fekete Károlyt 

— Exhumálják Plplcs István holttestét —
Fekete Károly gépszerelő fele

sége tegnap megjelent a főkapi
tányságon és egy titokzatos ügyben 
.tett bejelentést Feketévé elmon
dotta, hogy édesatyja Plplcs István 
75 éves kertész február hatodikén 
•este a Pougrác-úti baraktelepen 
felakasztotta magát és mire észre
vették meghalt Pípics öngyilkos
sága ügyében annakidején megin- 
•ditották a vizsgálatot és mivel 
•tt rendőrség megállapította, hogy 
minden, kétséget kizáróan öngyil
kosság történt, megadták a teme- 
lést engedélyt. Az asszony ezután 
tegnap olyan vallomást tett, hogy

édesapja halála körül különös 
jelenségeket észlelt.

^Elmondotta, hogy azon az estén, 
mikor édesapja meghalt Pipics 
István és Fekete Károly hosszabb 
,ideig egyedül tartózkodtak a szobá
ban, ahonnan Fekete Károly később 
kijött, majd amikor rövid idő 
Snulva újra visszament a szobába, 
kiabálni kezdett, hogy Plplcs Ist
ván felakasztotta magát A család 
tagjai berohantak a szobába, ahol 
valóban a kilincsre felakasztva, 
holtan találták Pipicset.

Fekete Károly az öngyilkosság 
napja óta felesége állítása sze
rint nagyon gyanúsan visel

kedett
'Állandóan rémlátásal voltak és, ál
mában, hangosan beszélt, végül 
pedig tegnapelőtt éjszaka ismeret
len méreggel öngyilkossági kísér
letet követett él. A mentők a Rókus 
[kórházba vitték és ápolás alá vet- 
ték Fekete Károlyt, aki egyáltalán 

• nem akarta megmondani, miért kö- 
' vette el tettét.
í A tegnapelőtti öngyilkos kísérlet 
még jobban fokozta az , asszony 
'gyanúját és ezért bejelentést tett a 
rendőrségen. A főkapitányságon 

’fíadocsay Jenő kapitány megindí- 
[totta a vizsgálatot Azonnal detek
tívek siettek ki a Rókus kórházba, 
ott azonban azt a választ kapták, 
[hogy Fekete már eltávozott c kor
iházból, erre lakásán keresték, de 
itt sem találták meg. reggel
'azután

a Fehérvári utón levő fuvar
telepen lakó édesanyjánál meg
találtak és előállították a tő

kapitányságra,
ahol Radocsau Jenő kapitóny aí»jl- 
'nal megkezdte kihallgatását.

Fekete Károly részletesen elmon
dotta a február liatodlkl éjszaka 
iörténetét. Elmondotta, hogy apósa 
tildö- és mellhMpagyulladdsban 
szenvedett, betegsége annyira elke
serítette, hogy valószínűen emiatt 
követte el tettét, arról azonban

hallani sem akar, hogy közeleb
bit tudna Pipié. István halálá

ról.
Elmondotta azt is, hogy apósa ha
lála óta állandóan eivódtak felesé
gével, el is akartak válni és a csa
ládi viszály feletti elkeseredésében 
kísérelte meg az öngyilkosságot, 
nem pedig azért, mert lelkiismeret- 
furdalást érzett. Fekete Karoly 
vallomásával szemben

felesége azt állítja, hogy férjén 
észrevette, hogy lelkilsineret- 

furdalásal vannak
és már az első perctől kezdve gya
nús volt előtte férje viselkedése.

Mialatt Fekete Károlyt kihall
gatták, a bűnügyi nyllvíntartóban 
megnézték személyi adataid és ek
kor kiderült, hogy Feketét a buda
pesti biiu tetőtörvényszék slkkasz- 

tás és lopás miatt kilenc cvl fog
házra ítélte, ebből öt évet ki is töl
tött, a többit azonban kegyelem ut
ján elengedték.

Mivel Fekete Károly és felesége 
vallomása között nagy eltérés mu
tatkozik, súlyos gyanuokok alapján

Fekete Károlyt több órán át 

Rövid beszélgetés 
a Fajvédőpártban Bónis páterrel 
Zadravetzrőí és a frankügyrőí

rA kora tavaszi napfény behatol 
az Irányi ucca egyik palotájának 
másodemeleti elegánsan berendezett 
halijába. A hallban, mely a Fajvé
dők Pártkörének fogadóhelyisége és 
társalgója, a déli órákban csak ke
vesen tartózkodnak. Dánér Bélát, 
Zslrkay Jánost és a párttitkárt lát
ni csupán a klubhelyiségben, amely
be a szomszédos pártkonyhából a 
készülő ételek illata szivárog át. 
Főznek ebédre. Ebéd előtt pár perc
cel érdekes, nyúlánk, pápaszemes, 
finoman ivóit orrú, fiatalember lép 
be a társalgóba. Hanyagul az asz
talra dobja elegáns sétabotját és 

A Harang-Klniiappan használata mellett a mos*. nem fiir.ilsjgos 
A Harani-silnaiappan ennie a legfinomabb, legdrágább zsírokból készül 

Fohérnemilje élettartama raajdnamhntártalan,he Hnranfl-anlnanappannalmossí 
A Harani-lllnaMppan minden darabjának tisztaságát

10,000.000 koronával garantálja 
. az Albus-szappangyár

tartó kihallgatás utáu őrizetbe 
vették.

Radocsay kapitány vezetésével 
egész detektivesoport dolgozik a 
titokzatos eset ügyében.

Folyamatba tették a szükséges 
intézkedéseket, Pipics Istváu 

holttestét exhumálják
és ennek során orvosszakértők fog
ják megállapítani, hogy meggyil
kolták, vagy pedig önkezével vetett 
véget életének Pipics István. Hol
napra egész sereg tanút idéztek be, 
akiknek vallomásából majd kiderül 
ártatlan vagy bünös-e Fekete Ká
roly, akit apósgyilkossággal gya
núsít a felesége.

szarvasborkesztyüjét.
— A frankügyben, .ugyebár/? for

dul felénk kissé mosolyogva Páter 
Bónis Arkangyal, Zadravetz püspök 
titkára. Talán Dánér Béla többet 
mondhatna mint én.

Kezével a közelben tartózkodó 
Dánér felé mutat.

—- Főtisztelendőségeddel szeret
nénk beszélni, öntől szeretnénk va
lamit hallani a frankügyben. Any- 
nyit beszéltek és irtuk már önnel 
kapcsolatban a lapok, hogy végre 
is időszerű lenne, ha komoly nyi
latkozatot adna — mondjuk Bónis 
páternek, akit ebben a pillanatban 

sz’éles mosollyal üdvözöl Dauer Béla,
— Szervusz Pista, csakhogy lá

tunk! Gratulálok szerencsés meg
kerülésedhez, a múltkori Ugyancsak 
eltüntettek téged a lapok!

Bónis szerető arccal kezel Dánér- 
ral. Ezután fólrevouulüak a társal
gó ablakmcliyedésébe. Kis szálúin 
asztal mellett ülünk le.

— Volna kegyes Zadr.avefzt’ől va
lamit- ...

— Zadravetzrőí —- én nem mond
hatok többet, mint azt, hogy pda- 
haza ül, nagyszerű könyvtára v?n, 
olvas. Nem foglalkozik politikával, 
nem akar többet újságokban.' szere
pelni. Ismerőseit, főként papbarát-! 
jait fogadja. Egyáltalán nem érdek
lik őt azok a hitek és magyaráza
tok, amit most akármilyen párt** 
állású lapok az ő személyéhez, cse
lekedeteihez, vagy megnyilatkozá
saihoz fűznek. Egyébként ő katona 
lévén, nem ad több nyilatkozatot. 
Hivatalát sem látogatja mostaná
ban. önként kérte felmentését, amig 
vigye tisztázódik.

Páter Bónis főnökéről, Zadravetz- 
ről, többet nem akar beszélni. A 
frankügyről azonban nyilatkozik. 
Véleménye a frankhamisításról ezj

— Egy példával tudnám megvilá
gítani az én véleményemet — mond
ja. Képzeljünk cl egy szigetet, ame
lyen kilencvenkilenc ember lakik’. 
Megélhetésük biztosítva van. Oda- 
tesznek a szigetre egy századikat is 
és most a kilencvenkilenc ezt a szá
zadikat tökéletesen kirabolja, úgy
hogy ennek a századiknak a meg
élhetése nincs biztosítva. Most az ai 
kérdésem, hogy amennyiben ez a 
kifosztott századik a kilencven** 
kilenctől vissza akarja szerezni azt, 
vagy legalább is egy részét annak, 
amit tőle elraboltak, ez a cselekedet 
lopásnak, illetőleg rablásnak miuő« 
sithető-e és elítélhető-e? Ha Magyar
ország ilyen határok között, minti 
amilyenek között most van, élet
képes, akkor tálán nem érthető meg 
frankhamisítás. Kérdem tehát: élet** 
képes-e Magyarország?

— Ez az ón véleményem — fejez
te be nyilatkozatát Bónis páter él 
odalépett Dánér Bélához, aki állan
dóan’ a közelben tartózkodott s nyil
ván végighallgatta védence, Zadra< 
vetz tábori püspök titkárának nyi
latkozatát.

A szobi határnál 
veszedelmes 

betörőket fogtak el
Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a 

szobi. hatórállomáe rendőrsége veszedel
mes betörőket szállított bo a főkapitány
ságra, ahol kihallgatásuk után letartóz
tattak és nyomban átkisérték őket ua 
ügyészség Markóuccai fogházába.

Néhány nappal ezelőtt a cseh-magyai* 
határnál szolgálatot teljesítő csendőrök
nek feltűnt két ceavargúkülsejü féri’, 
akik az

Ipoly folyón út akartak szökni cseh 
megszállt területre.

A két embert igazolásra szólították fel 
majd megmotozták őket, mely alkalom
mal nagymennyiségű betörőszerszámot 
találtak náluk. A két férfi — Borki Kál
mán 86 éves kocsifényoző én Illing Ká
roly 24 éves motorszerelő — beismerte, 
hogy

Budapesten több betörési köveitekéi 
legutóbb február 12én az Ónodi uccában 
levő Boschán Károly és Arthur bornagy
kereskedők irodahelyiségébe hatoltak be, 
ahonnan a pénzszekrény megfúrása utáu 
tízmillió koronát vittek el, majd a követ
kező napon a Gizella ut 29 szám olntt 
levő Bak Mór-féle szón- és fanagykeres- 
kcdéebo törtek be, ahonnan ugyancsak 
több millió korona készpénzt loptak cl.

Borki ég Illing a kihallgatásuk alkal
mával előadták, hogy Prágába igyekez
tek, ahol

több nagyarányú betörést akartak 
elkövetni.

Beismerő vallomásuk után Budapestre 
szállították a két betörőt akiknek teljes 
bíínllstáját most próbálja összeállítani * 
rendőrség,
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HÍREK 
Bársony Jánosdr. 
egyetemi tímár meghalt

A tnair/aí\'.'ŰMldíröuym életnek 
nax.v halottja van: Bársony János 
egyetemi tanár vasárnap reggel 
meghalt. Bársonynak rosszindulatú 
mellesontdaganala volt, orm t az 
utóbbi hetekben elfajult, átterjedt 
egész eaonlszervezetéro 6e a be
tegsége folytán lábt<iré6t is szén- 
vedéit. Pénteken már a beteg élete 
im:nfhefe.thmnelc látszott, ríezelo- 
urvo.oi Verebéig Tibor, Hüttl Ti
vadar. Horzog Ferenc és Csikn 
József professzorok mindent meg
tettek a beteg megmentésére, de a 
súlyos beteg tanár állapota szom
baton már oly válságosra fordult, 
hogy saját kívánságára felvette a 
halotti szentséget. éjjeli árak
ban azután bekövetkezett az agó
nia és vasárnap reggel nyolc óra
kor Bársony meghalt. Felesége es 
leánya gyászolják. Temetése^ lsed- 
Ben vagy szerdán lesz a központi 
egyetem auláidból.

Bársony János 1860-ban született 
Nagykárolyban. Tanulmányait, a 
bécsi és a budapesti egyetemen vé
gezte. 1884-ben avatták doktorra, 
öt éven át első tanársegéde volt 
elődjének, Késmárk?! Tivadar dr. 
ianárnak a nőgyógyászati kl nikán. 
1891-ben magántanárrá nevezték ki, 
1898-ban pedig egyetemi nyilvános 
tanár lett. 1908-ban elfoglalta Kéz- 
rnárky katedráját és ivó I. sz. nő
gyógyászati klinika igazgatói ál- 
1áriát.

Negyvenkét. éves orvosi műkö
débe alatt Bársony János nagy- 
nrónyn tevékenységet fejtett ki* 
FIusz éven át tagja és négy óven 
át alelnöke volt az Igazságügyi Or
vosi Tanácsnak, Moravcsik pro- 
feszor halála óta pedig az elnöki 
teendőket is ő látta el. A király 
udvari tanácsosnak nevelte ki és a 
Lipót-renddel tüntette ki. Mintegy 
ötvon tudományos munkát irt- 
Nagy munkásságot fejtett ki a 
gyermekágyi láz elleni küzdelom- 
ben. A vérbe adott szublimát- 
injekciók alkalmazása a® ő nevéhez 
fűződik. Bársony nem volt feltaláló 
elme, de kitűnő orvos volt, a szülé
szé és nőgyógyászat sokat köszön
het neki,

Bársony János az 1922—28. tanév
ben egyetemi rektor volt- Az> 
utóbbi evekben ő volt a keresztény 
egyetemi ifjúsági mozgalmak ve
zére, neve és cselekedetei beleke
rültek a. politika hullámaiba is. 
Utódjaként a klinika igazgatói ál
láséban Kubinyi Pál dr. szegedi 
egyetemi tanárt, Scipiades Elemér 
dr. pécsi egyetemi tanárt, vagy pe
dig Lorrik József dr. egyetemi 
rendkívüli tanárt, a Bábaképző In
tézet igazgatóját kombinálják.

— Betiltották az összes szocialista 
gyűlést A bzociúldemokratapá.rt a 
vidék több városában vasárnapra 
népgyiilést hirdetett ,»A frankhami- 
sitús a politikai helyzet,** napi- 
i%‘nddel, a rendőrség azonban egyet
len gyűlés megtartását soni enge
délyezte. Az engedély megtagadásá
ról már szombaton értesült, a párt
vezetőség, csupán a salgótarjáni 
gyűlés engodélyezéséről vagy meg
üt ciha lóságáról nem volt a vezető
ségnek bizton értesülése. Ep ezért 
Pryer Károly nemzetgyűlési kép- 
visclő el is utazott Salgótarjánba, 
ndaérkezésekor; azonban kiderült, 
hogy a gyűlést a rrtidőracg ott sem 
engedélyezte. A rendőrség minde
nütt. azzal tagadta meg a gyűlés 
i-ngedályewsét, hogy a frankügyot 
a parlament tárgyalja és a. kérdés- 
m k a népgyüJéseken való pertruk- 
fülása csak a kedélyek fel izgatására 
vezetne.

A holland államügyész újabb 
adatokat kért a budapesti 

ügyészségtől
J&nkovlchék ügyét csütörtökön tárgyalja a hágai törvényszék

Zadravetz István tábori' püspök 
védője, Dánér Béla dr, szombaton 
nyújtotta be kifogásait a frank- 
hamisítási ügy vádirata ellen a 
büntetőtörvényszók vádtanácsához. 
Ezzel a kifogásolási ibatáridő telje
sen befejeződött és Ottrubay Dezső 
dr. vádtanácsi elnök a kifogások 
tárgyalására március 12., 13. és 14-ct 
tűzte ki határnapul, A huszonhat 
terhelt közül huszonnégyen jelentet
tek be közvetlenül, illetve .védőjük 
Utján kifogást és

csak kelten mondtak le a kifo
gások benyújtásának jogáról*. 
Nádosy Imre dr. és Kurtz 

Sándor.

Nádosy Imre és Kurtz Sándor ügye 
igy főtárgyalóéi stádiumba jutott 
ég a vádtanács elkerülésével köz
vetlenül a főtárgyalási tanács elé 
kerül.

Azzal, hogy Nádosy és Kiírz ügye 
a főtárgyalóéi tanács elé jut, szük
ségessé válik a főtárgyalási tanács 
kijelölése. A frankhamlsitási ügy 
főtárgy olásán az eddigi kombiná
ciók szerint maga a

a büntetőtörvényszék elnöke, 
Langer Jenő dr. kúriai bíró fog 

elnökölni.

Szó volt Töreky Géza dr. büntető
törvényszéki másodelnökről is, de 
most mégis az az elhatározás kere
kedett felül, hogy a törvényszék el
nök© vezesse a frankhamisítás 
monstrepörének főtárgyalását.

Az ügyészség még mindig nem 
kapta meg Berlinből Schultze Artúr, 
ottani vallomását, noha a vallomás 
tartalma a franciák révén Bu<Ja- 
psten máfl nyilvánosságra került 
Royéfe francia rendőrbiztos a Dmd- 
cet áltel Berlinből megküldött 
Schultze vallomását

a főkapitányság rendelkezésére 
bocsátotta.

Mivel Schultze vallomása lényeges 
kérdésekben ellentmond GerŐ Lász
ló, W indischgraetz Lajos herceg és 
a többiek vallomásának, a franciák 
kérték ezeknek az ellentmondások
nak a tisztázását A Rendőrség en

~ Nyíregyháza bizalma a kor
mánynak. Nyíregyháza polgársága 
ma nagygyűlést teriott, amelyen a 
politikai helyzettel foglalkozott és 
egyhangúlag bizalmat szavazott a 
kormánynak és Rakovszky Iván bel
ügyminiszternek. A nagygyűlésről 
táviratot küldtek Bethlen István 
gróf miniszterelnöknek és Rakovszky 
Iván belügyminiszternek, akiket a 
polgárság ragaszkodásáról és bizal
máról biztosítottak.

— Újságírók közgyűlése. A Magyar- 
orstegi Újságíró Egyesület vasárnap dél
után. Szatmári Mór elnöklete alatt, foly
tatólagos rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek egyetlen tárgya a 12 tagú ideig
lenes vezetőség megválasztása volt. A 
közgyűlés egyhangúlag Balassa Imrét, 
Balassa Józsefet, Feleki Gézát, Hegedős 
Gyulát, Kállan Miklóst, Kárpáthg Aurélt 
Kun Andort, Piinkösti Andort, Hoóz 
Rezsőt Sxiklay Jánost, Snomaházy Ist
vánt ég Tóth Lászlót választotta meg és 
kimondotta, hogy a bizottság három hó
napon belül az átszervezés munkáját be
fejezni tartozik. Hivatalból tagjai lettek 
a bizottságnak Bálint Artúr dr. ügyész, 
tíajári István pénztáros és Zimmermann 
Ferenc ellenőr. Napirend előtt Piinkösti 
Andor szóvátette a székesfehérvári tör
vényhatóság határozatát, mely egy fővá
rosi napilap betiltását követelte és indít
ványozta. hogy az Egyesülőt logéleseb* 
ben ítéljen el minden hasonló asjtósza- 
budságellencs mozgalmat. Pakofs József 
hozzászólása után aközgyülés egyhangú
lag elfogadta az indítvány^

nek a kívánságnak is eleget tett és 
szombaton megkezdődtek ismét a 
kihallgatások az ügyészség fogházá
ban. Szombaton délelőtt Gerö Lász
lót, délben Wargha Béla dr. t, majd

este Sparning Lászlót, Hampel 
Ferencet, Kiss Lajos Kornélt 
és Parragh Ferencet hallgatták 

ki.
Vasárnap szüneteltek a kihallga

tások, de

hétfőn folytatják Schultze val
lomása alapján az ellentmondá

sok tisztázását
Hétfőn mindenekelőtt WMisch- 
graetz Lajos herceg kihallgatását 
kísérlik meg, előreláthatólag azoit- 
ban alig fog sikerülni a herceget 
korábbi álláspontjának megváltoz
tatására bírni. A herceg ugyanis 
már régebben.! kijelentette, hogy

élni kivan a perrendtartásban 
biztosított jogával és a franciák 
jelenlétében megtagad minden 

vallomást
Hágában’ csütörtökön] tárgyalják 

Jamltovich Arisztid. Marsovszky 
György és Mankovich György 
ügyét A hágai törvényszék előtt 
Baudütn államügyész képviseli a 
vádat aki két nappal ezelőtt

sürgős átiratot küldött Buda
pestre Sztrache Gusztáv fő

ügyésznek.
Ebben bizonyos részletkérdésekre 
kér sürgős felvilágosítást amelyet 
a csütörtöki főtárgyaláson a vád
lottakkal szemben érvényesíteni is 
kivan. Sztrache főügyész hágai kol
légájának kérését azonnal elintézte, 
összeállította a. kérdőpon tokra adan
dó választ és

az átiratot vasárnap délben 
express-ajánlott levélben már 

továbbította Hágába.

Hogy semmi késedelem ne legyen 
és hogy Baudu.in a budapesti vá
laszt a. csütörtöki főtárgy alá s előtt 
megkaphassa Sztrache főügyész 
maga fordította francia nyelvbe az 
ügyészségi átiratot

— Vasutasok tömörülése a 
KANSz ellen. Vasárnap délután a 
régi képviselőház üléstermébeif a 
vasutasság nagyobb csoportja mon
dotta ki jijabb egyesület megalakí
tását.

Miklósi Imre vasúti főtisztvlseiő 
ismertette az uj alakulás célját A 
megjelent vasúti főtisztviselök egy
hangúlag mondották ki a Magyar 
Vasúti Tisztviselők Országos Egye
sületének a megalakitáscfa

Áz egyesület célja az, hogy tömö
rítse azokat a vasúti tisztviselőket, 
akik sem1 a KANSz-nak, sem a 
Voge-nak nem tagjai és aaokat, 
akik a KANSz működésének ered
ményével elégedetlenek. Az üj egye
sület. azt. igyekszik elérni, ami a 
KANSz-nak nem sikerült, védeni 
akarja tagjait azok ellen a. sérel
mek ellen, amelyek ellen a KANSz 
nem tudott kellő erélyt kifejteni,

— Egy anya eltűnt két gyerme
kével. Nagy Menyhért asztalos be
jelentette a főkapitányság eltűnési 
osztályán, hogy harminc éves fele
sége két kis gyermekével néhány 
nappal ezelőtt eltűnt az Erzsébet 
királyné út 76. szám alatti lakásá
ról és azóta nem adott élctjelt ma
cáról. Minden valószínűség szerint 
öngyilkosságot követett el Nagy 
felesége. A rendőrségen a Marossi- 
escport megindította a nyomozási

— Cáfolják Bratianu lemondását 
Bukarestből jelentik, hogy az egyes 
párizsi lapokban Bratianu minisz
terelnök lemondásáról terjesztett 
híreknek nincs semmi alapjuk.

— Borotválkozás közben ellopták a 
kabátját A Podmaniczky uoqa 29. szám 
alatt levő fodrászmühclybéft ‘tegnap dél
után megborotválkozott Hajón íjászló 
magántisztviselő mialatt három és fél
millió koronát érő télikabátját Ismeret
len tettes ellopta és helyébe egy értékte
len kopott felöltőt hagyott hátra. A ká
rosult bejelentésére a rendőrség megin
dította a nyomozást.

— Elfosott körözöttek. Humel Goiíriedet • 
budapesti ügyészség lopás és szándékon em
berölés miatt. Kuckó Ferencet a pécsi 
ügyészség ttikkawtás miatt hosszabb idő óta 
köröztette. Budapesten a detektívek mindkét, 
tőjüket felismerték és bestóllitottAk a föikapi. 
tányságirft, ahol kihallgatások után letartóztat, 
fák őket.

— Villamos balesetek. Tratyek István 
31 éves lakatossegéd vasárnap délelőtt az 
Üllői utón robogó 71-cs jelzésű villamos
ról leugrott, de olyan szereneaétlenül 
esett el, hogy a pótkocsi kereke a fiatal
ember ballúbát összeroncsolta. — Révész 
Imre 19 éves asztalosinas a Kerepesi-uton 
egy Hév. villamosról menetközben leug
rott és a pótkocsi alá került, melynek ke
rekei Révész jobblábát összeroncsolták, 
A két szerencsétlenül járt fiatalembert a 
mentők a Szent István kórházba szállít- 
tották.

— A Tisza István Társaskör közgyűlése. A! 
Tisza Ifitvá.u Társaskör vacáruap délo.tótt ti 
órakor tartotta mog rendes közgyűlését, ame
lyen a Heinricb Ferenc elhaláluzásával meg
üresedett egyik igazgatói helyre Wolfner Tiva
dar bárót vál&satottíLk meg. A lelépő vátaezf- 
mányi tagokat njra megválasztották., a meg- 
üresededett. helyekre pedig Jessnszky Fáit, 
Némethy Károlyi és Osvdtb Albert dr.-t

— A Magyar Dalosszövetség vasárnap dél
előtt a vidéki kerületek elnökeinek és az ig&z- 
gatóválafv’.tmúJny tagjainak részvételével ülést 
tartott, amelyen Kern Aurél ouszá-gos ügyve
zető-elnök elnökölt. A legközelebbi orsEaK^ 
versenyt 10S7-ben rendezik és . elhatározták, 
hogy a szövetség támogatja, a mcgasállt terü« 
letekről bejelentett daloskörutakat.

— A Magyar Köztisztviselők Fogyaszidsi, 
Termelő és Artékesitö bzvetkezete a Magyar 
Tisztviselője Takarékpénztáránál érdekeltséget 
vallatott, mely a legközelebbi közgyűlés által 
meRválajöítandó uj igazgatóság összetételében 
is kii’ejewBre fog jutni. A Sr-övetkcnet a mn.i 
napon már át is vette ar intézet rrányitását s 
célja: a 20 év óta fennálló jónevü pénzintéze
tet régi hivatásának visszaadni és a tisztvi
selő -társadalom gazdasági érdekeinek szolgá
latába állítani.

— Brassói Cellalow Bt. 35.000 korona oszta
lékot özet a Magyar Általános Hitelbanknál. 
Egyben a társaság felértékelt alaptőkéje 
‘1,800.000 pengőben állapított meg a forga
lomban levő 130.000 darab résavény Hírértéke 
30 pengője felülbélyegeztetik.

—■ A Goldberger 8ám. és Fiai Rt. közli, 
hogy Buday-Goldhorger Leó elnöklete alatt 
megtartott közgyűlésé az 1924/35. üzletév 
falékát. 8000 koronában állapított* meg. Az 
esedékes szelvény március 1-töI fogva, fog be
váltatni az Anglo—Austrian Bank, az Egyesült 
Fővárosi Takarckpénxtór és a Társulat pén/- 
tá.ráná.1. A» igazgatóságba a régi tagok és új 
tagul dr. Buday-Goldbarger Antal válawtajtak 
meg.
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színházi. 
FÉLHIV

SZÍNHÁZ
Vecsey Ferenc tízévi távoliét 
után csak Theatre-parén akart 

fellépni Budapesten
Miért rendeznek Vecsey Ferenc tiszteletére Theatre-Parét 

az Operában?

VALLJUK BB. BOOY
Herezen Ferenc Majom- 
ezlnhüza, amelyre oly 
nagy ambícióval, de mén 
nagyobb drukkal készüli 
a Vígszínház, nemesük a 

____________  sajtóban, de a közönség 
előtt is megbukott. A bemutató frakkos, 
szinokinyos közönsége ugyan sokai lap- 
solt. Ez az óvácló azonban Herczeg Fe
rencnek szólott, akinek fess alakja több
ször megjeleni a függöny előtt, és 
a darabjának, Ez a vártaién. ízetlen, 
ócska vicceltkel spékelt valamit szatíra 
akar tenni az úgynevezett Mrsasdg" 
ellen, éppen az ellen a társaság elten, 
amely befogadta és naggyá tette Hor- 
ozeg Ferencet. A darabnak néhány de
rűs percét a színészek szerezték a közön
ségnek, akik jobb ügyhöz méltó buzga
lommal állottak az előadó, szolgálatá
ban. Szomorú, hogy a mai dekonjunk
túra Idején ismét megbukott, egy „szín
ház', Szomorú még ez akkor is, ha ez a 
színház csupán a — majmoké.

HERCZEG FERENC 
• ti bohózatának teljes 
k | sikertelensége kény- 
I B I szeri ti a Vígszínházát 
U !■ arra, hogy lázas siet. 
F J. seggel megkezdje leg

közelebbi újdonsága-
bál. Szenes Béla: „Alvó férj" cimii 
vígjátékából a próbákat. Az „Alvó 
férj"-bon Gombaszögi Frida tér 
vissza a vígjátékhoz. Gomba asz- 
szouy egy divatos pesti asszonyt 
játszik — akinek a korzón történő 
hódításairól, természetes recipe sze
rint, legkésőbb a.z alvó férj értesül. 
Az „Alvó férj" premierjét legkésőbb 
két hét múlva tervezik.

FEVAK SARICan- 
nősből irt üdvözlő 
sorokat a színházi 
félhivatalosnak A 
lapot Ben Blumen- 
thal, a Víg és Ope- 

rettszinház gazdája is Mirta. 
Amint halljuk rövidesen Cannes- 
be utazik Roboz Imre, a Vigszin- 
ház vezérigazgatója is és egészen 
addig marad ott, amíg Fedákot 
vissza nem hozhatja Budapestre. 
Fedákra vár ugyanis az a fel
adat, hogy a legújabb Lengyel 
Menyhért darabbal biztos révbe 
futtassa a Vígszínháznak sivár és 
sikertélén színházi évadját,

•
A HÉT nemcsak 

színházi események
ben volt gazdag, de 
bő hete volt azok
nak is, akik szere
tik a színházi hy- 

men híreket. A legérdekesebb 
mindenesetre az, hogy Kiss Fe
renc válik a feleségétől, mert a 
Nemzeti Színháznak egyik mű
vésznőjét óhajtja feleségül venni. 
A másik hymenhir szerint Csor- 
tos Gyula és Vigh Manci szei’el- 
me házassággal végződik a közeli 
napokban. Végül és slágerként: 
Lukács Pál, a Vígszínház kitűnő 
bouviváuja és a lipótvárosi nők 
kedvence, vasárnap a legnagyobb 
titokban feleségül vette szíve vá
lasztottját, Thea Werthet, a tiine. 
menyes szépségű szőke tóneosnő- 
lilmszinésznőt. Lukács Pál titok
ban kötött házassága (amelyhez 
sok szerencsét kívánunk) nagy 
és kellemes meglepetést keltett a 
szinháznoz közelálló körökben.

Renalttanee Színház

CSITRI
Gaál Franciska 

Somlay

Vasárnap délelőtt érkezett meg 
Pestre Vecsey Ferenc, a világhírű 
magyar hegedűművész, akit tiz évi 
távoliét után március 2-án este a 
tiszteletére rendezett Theatre-pare 
keretében fog koncertet adni a ,ki? 
választott* magyar közönségnek.

Zenei körökben nagy elkeseredés* 
sel fogadták az Opera intézkedését, 
amely Theatre párét adott Vecsey 
Ferencnek és ezzel Vecsey művé
szetét megvonta azoktól,

akiknek az operai díszelőadás 
uagy helyárait uiucs módúkban 

megfizetni.
A magyar zenei élet egyik kitűnő
ségétől kaptuk a következő infor
mációt, amely fényt vet arra, hogy

az Opera kényszerítve volt 
Vecsey Ferencet Theatre párén 

fogadni.
A nyilatkozat így hangzik:

— Kétségtelen, hogy Vecsey 
egyike a legnagyobb 
gedümüvészeknek. aki 
lághirnevét külföldön 
magyar közönségnek 
nem állt módjában, 
Ferencnek, a magyar újságokban 
is annyiszor publikált világsike
reit itthon is ellenőrizze. Ennek 
csak Vecsey Ferenc az oka, aki

érthetetlen merevséggel zárkó
zott el eddig minden magyar 

meghívás clöL
A világhírnévre szert tett Hubay - 
növendék tiz évi távolié te alatt 
Bécsben, Berlinben, Rómában, Mi
lanóban stb., tehát Magyarország 
határában gyakran adott koncer
tet Tavaly az Opera 50 éves fenn
állásának emlékére rendezett tinne* „

Fe- 
he- 
vi-

magyar 
azonban 
szerezte. A 
még eddig 

hogy Vccsey

RÉGEN NEM VOLT 
olyan ünneplésben de 
sikerben részük sze
replőknek és szerzők
nek, mint a „Csókos 
asszony" Városi Szín
házi bemutatóján.

Zerkovitz Béla és Szilágyi László 
kedves operettjét, amely a S00-as 
években játszódik le, tüntető meleg
séggel fogadta a közönség. A köny- 
nyen és jól pergő librettót Zcrkovltz 
régi és uj zeneszámai támasztották 
hatásosan alá. És ami a legfonto
sabb, az előadás után már mindenki 
dúdolta, az operett két kiemelkedő 
slágerét: Van a Bajza ucca sarkán, 
cs a másikatí

Éjjel az omnibülsz tetején...
Az előadás középpontjában Hegedűs 
Gyula állott, aki uj levgől hozott 
magával a Vigszinházból. Honthy 
Hanna józsefvárosi kisleányát, So
mogyi Nusi tempós breMl-tündér 
portréját, Sziklai, Kompóthy, Habos 
Gyula remek figuráit, de Pdn József 
diszlel- és ruhakrcációlt is lelkesen 
ünnepelte és megtapsolta a közön
ség. Az vj Zerkovitz-operett bizony
nyal megjavítja régebbi operettéi
nek százas szériáit.

Dr. Szabó Juci

pélyro hivatalos körök szintén Jel
kérték. A meghívás Berlinben érte 
Vecsey t — áld azt

kereken visszautasította, azon- 
bán ezzel egyidőbeu a Berliner 
Tageblatt-bau éleshaugu nyilat
kozatot adott a magyar művészi 

viszonyokról.
— Ez a nyilatkozat nálunk élénk 

és kínos feltűnést keltett azokban 
a körökben, akik semmivel sem 
tudtál; Vccsey Ferenc viselkedését 
megmagyarázni. Azóta azonban 
rezsimváltozás történt az Operánál 
és az uj igazgató, Radnay Miklós 
Párizsban találkozott Vecsey Fe
renccel. Radnay igazgatónak sike
rült az, amit elődjei eddig nem tud
tak elérni: Vecsey Ferencet Theatre 
porc ígéretével egy estére Pestre 
hozta.

— Félre ne értsenek: Theatre 
pare megilleti Vecseyt, aki való
ban nagy művésze a hegedűnek, de 
egy estére való ilyen kisajátítása a 
legnagyobb mértékben antiszociális.

Vasárnap délelőtt Budapestre ér
kezett feleségével Vccsey Ferenc, a 
világhírű magyar muzsikus, , aki 
már évek óta nem volt a főváros
ban. Vecseyt a pályaudvaron Hubay 
Jenő fogadta és\Rodz Rezső újság
író köszöntötte na újságírók jóléti 
intézményének nevében, amely in
tézmények, valamint az árvizkáro-, 
sültek javára ad hangversenyt 
Vecsey kedden este az Operában. 
Vecsey, aki az egyetemi hallgatók 
sorfala közt vonult, a pályaudvaron 
végig, a Duna palotában szállt meg. 
Hétfőn este Hubay Jenő, lakásán 
előkelő vendégek jelenlétében fog 
hangversenyezni a nagy művész.

A VÁROSI SZÍN
HÁZ ötszázmilliót 
költött á Csókos áss- 
szonyra. Ezt az öt* 
százmilliót Teiko Ki- 
wán, a japán énekes
nőn szerezte meg a 

kitűnő üzletember: Sebestyén Üéan. 
Teiko Kiwáról azonban most kisült, 
hogy nem is annyira japán, mint 
inkább holland. Édesapja egy hol
landi exportkereskedő, édesanyja 
pedig japán félvér. Ez azonban uem 
von le semmit Teiko’ Kiwa alakítá
sából, aki tehát a színházi kritikák 
ellenére, nem átélte, hanem nagy
szerűen „Zewtónotfta** az eredeti japáu 
Pillangó kisasszonyt.

HUSZONNYOLC LEG
KIVÁLÓBB szintezünk 
fogja interpretálni Kő- 
váry Gyulát a jeles ka- 
barósnimés^-szerzőt már
cius 6-án a Renaieeance- 
bán tartandó hzötzőí est
jén. A wereplők közül a

kővetkezőket említjük meg: Nagy Endre, 
Góth-pdr, Halmai Tibor, Bell* Gabi, 
Derky Lili, Molnár Vera. Somogyi Nuei, 
Gőzön Gyűlte, Salamon Béla, Lázár Má
ria. ___________

Bemutató a Nemzetiben
Miklós Jenő; Hattyúdal

Moliére: A szerelem mint orvos
A Nemzeti Színház vasárnap este ket

tős bemutatót adott. Miklós Jenőnek 
„Hattyúdal" oímű egyfelvonásását és 
Moliére; A szerelem, mint orvos című 
nálunk még isnjoretlea vigjátékát mu< 
tatta be.

A Hattyúdal ShukcNpcuro öregségét ésj 
halálát tárgyalja. Miklós Jenő, aki való, 
bán tehetségesen nyúlt az érdekes té
mákra, kissé elnyújtja a darabját,

Szép és túlzsúfolt mondatai nem tud
ták mindig betölteni azt az űrt, amit u. 
cselek vény hiánya maga mögött hagyott 
Kevesebb több lett volna belőle.

Moliére mint operettparódia író: Ez. 
lehetne a címe a „Szerelem mint orvos ‘ 
című zenés bohózatnak — amely tegnap 
eéte két óráig kacagtatta « Nemzeti. 
Színház közönségét Moliére örök tárnája, 
az orvosgyülőiét©, és figurái a zsugori 
apa csolszövő szobalány, a szerelmes 
leány és kapzsi gonosz orvosok groteszk 
sőt burleszkig eljutó előadásban kitű
nően érvényesültek. Az expressív rende
zés — amely kissé, szokattau, do annál 
hatásosabb volt a konzervatív színpa
don — aktualizálta Moliéret.

Mindkét darab szereplői: Somogyi 
Erzsi, Radő Mária, Sugár Károly, J//- 
hályffl, Pefhcs, Gyertyát fó’l megáUtúk 
a helyüket A rendezés Horváth Árpád 
érdeme. Moliére-bohózat invenriózus kí
sérőzenéjét Kern Aurél írta.

s. z.

* A Majomszinház dominálja a Vigizinbaji
uiíucrát e héten. A keddi és snambAti serét 
kivéve, amikor a adják,
mindennap Herc»e< Ferenc szenzációs bohóza 
tií.t játsszák, amely iránt a küllőid ia a legna
gyobb érdeklődést mutatja. Vasárnap délután 
a „Brasstound kapitiny me.gtéré»“ kerül 
Színre.

* Szerdán lösz a premier ja a Mázza meg az 
ember! cimii revünok a. Fővárosi Operelt-ftio- 
házban. A kétnapos halasztást a kiiiröldröl ér- 
ketsft artisták késedelme . tette szükségessé, 
akiknek, produkciója ugyanis szervesen beil- 
leazJccdik a revíi keretébe éft mivel az artisták 
ránk ma érkeznek meg, a szükséges próbákat 
csak ma lőhet megkezdo.nt: A bemutató elő
adásra váltott jegyek megtartják érvényüket a 
azerdai premierre, a keddi és szerdai napokra, 
-március í. és S-ra eredetileg előre váltott j«-- 
gyök árát a pénztár visszatéríti, vagy pedig á 
jegj-ekel becseréli.

* „A kitértél;*1 romantikus mélyhntású, nag\ - 
slkeríl szintűd hélfőu ét- SMTÖAn. színre korul 
a. Belvárosi Színházban, (Slmortyl .Mária, Tí« 
ray, Kürti.)

Király Színház
Jl legnagyobb siker

Farkas Imre

királyné 
rózsája 

Minden este színre kerül

A száműzött
herceg Óriási 

alkar!
Óriási 
siker I
Allce Tarry — Lewls Stons
METRÓ—GOLDWIN VltÍGATTRAKCrÓ

MoxgókéP'Otthon 
Uránia Capltol

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
Csütörtökön

Holnap remi
Karinthy trsgikomédUja

Hetiért Li|m» Pécsi Blanka
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MOZI ÉS FILM
Emil Janntngs
A német filmgyártásnak legnagyobb, 

dísze ét erőssége Emil Jannings, akinek 
nagyszerű emberábrázoló képessége nél- 
klü nem tartana ott a világfilmplae ver
senyében, — ahol van.

Jannings Csikó góban született és mint 
hajóinas kezdte meg pályáját. Az első 
kínálkozó alkalommal áfszökött. Euró
pába s Hamburgba szállt partra, ahol 
így vándorszintársulat nyomába szegő
dött. Később, amikor már vándorszínész 
lett városról, városra, faluról falura 
vándorolt, sokat, nélkülözött és nyomor
góit, do fanatikusan élt benne a művé
szetbe ét egy szebb jövőbe vetett hite. 
Amikor Reinhardt. felfedezte és leszer
ződtette, megnyüt előtte az a. világ, 
amelyben mint, végső célra gondolt leg
nagyobb nélkülözéseiben. Szép színpadi 
sikerei után Erna Moréna ismételt fel
szólítására határozta el magát a filmé- 
trésre. Első filmjével az „Éva asszony
nyal" — már is döntő sikert ért el, igazi 
értéke azonban n későbbi nagy alakítá
saiban a „Madame Dvbarry", „Boby", 
„Anna", „Utolsó férfi" legújabban pedig 
az Ufa remekművében, Moliér: Tartuffe- 
■jében bontakozott ki.

Jannings a legújabb alak’tdsdban a 
Tartuffeben az áíszentezkedés ét képmu
tatás nagymesterét mutatja be. Az Úfa 
színház valóban művészi esemény szin- 
hélye, mert Jannings nemesen tiszta esz
közökkel személyesiti meg Moliére klasz- 
tzlkus figuráját, öltözete, maszkja, moz
dulatai iskolát fog csinálni a jellemsze
repeket alakított filmszínészek között. 
Jannings mellé a Tartuffé-fllm eljátszá
sába a legkitűnőbb nevek fogtak össze, 
fgy Werner Krauss, Lili Dagover, Lucie 
Höfftich. Az UFA-szinház valóban kitű
nően ézolgdlia a magyar filmkultúrát, 
mikor ért a filmet Pestre hozta. (s.)

MOLNÁR FERENC
vllághird vlgjítéka

A Hattyú
Fős t ere pl ö:

Rieardo Lortez 
Adolp Meniou 

fl makrancos hölgy 
——~ vígjáték-■.....
Ágnes Ayreeeel

3 Royal Apolló—Omnla — Cono
aoxgőutoházakban

ARANYLAZ

CHARLIE CHAPLIN
világhírt fllmju csütörtöktől a

Royal Apollóban

Ezüst Bgg
du? J*L sUatAruovAr
D'ári ártxn VU, Ka incryu 14. TeL $?28.
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SPORT
MTK 

ismét veszített egy pontot 
Döntetlenül végződött at MTK—Vasas mérkőzés 
Nz NSC nyomasztó fölénye ellenére sem tudta 

legyőzni a KNC-ot
Vaaas-MTK 1:1 (1:0). - NSC^KAC I s<: >: 5:', : : 

» : 0. — FTC—ETC 3:1 (0:1). — t’TE— bbsc-kJu 
33FC 2:1 (0:1). — BEAC-III. TVE 
1: a (0 : 0). — Törekvfe-VAC 2:1 (2:1).

Száraz hideg idő fogadta vasárnap a 
meccslátogatókat, akik meleg pokrócok
kal, plédekkel felszerelve jelentek meg a 
pályák tribünjein. A vasárnapi program 
azonban csemegét ígért és igy a villamo
sok vasárnap is zsúfolva csilingeltek a 
nagypályák irányában.

Az elmúlt vasárnapon kétségtelenül a 
Hungária-uti pálya programja iránt 
nyilvánult meg a legnagyobb érdeklődés 
ahol az MTK-Vasas és az NSC—KAC 
küzdelmei vonzottak hatalmas közönsé
get. Az MTK—Vasas-mérkőzés azoknak 
adott igazat, akik a bajnokcsapatot nem 
találták elég erősnek ahhoz, hogy a for
mába jövő, stílusos Vasas-csapaton győ
zedelmeskedjék. Az MTK le is adott egy 
pontot a kvalitásos Vasasoknak.

Az NSC miután két félidőn keresztül 
hasztalan ostromolta a kispestiek háló
ját, kénytelen volt szintén megosztoznia 
pontokon.

A balszerencsével. küzdő 33FC kényte
len volt meghajolni a szeernesésebb UTE 
előtt és hasztalan volt Zsák hatalmas tu
dása, a Harminchármatok vereséggel tá
voztak a pályáról.

Az ETC — miután félidőben meglepe
tésszerűen egy góllal Főzetett, végered
ményben mégis kikapott az FTC-töl, 
amely a mérkőzés vége felé fölényesen 
játszott.

A BEAC csak minimális gólkülönbség
gel tudta legyőzni a IJlTVE-t, annak 
ellenére, hogy fölényben voltak és szám
talan gólhelyzetet hagytak kihasználat
lanul.

A Törekvés megérdemelten győzte le a 
VAC-ot, amely érthetetlenül, nem tudja 
összeszedni magát.

Az ETC félidőben v«etett az FTC elles,
A» ETC igen kétessé tette azz FTC- győzel

mét. Már az első percben gólt ért el Ui'ban- 
csik révén az ETC. amelyet az első félidőben 
a Ferencvárosiak nem ia tudtak kiegyenlíteni. 
Szilijét után aa FTC nagy erővel témád, & Tóth 
hatalmú lövésével elkerül is kiegyenlítenie. A 
vezetést aeooban nehezen sikerül elérni Steco- 
vilenak. de ezután uz 'ETC visszaesik és 
Varga biztosítja a győzelmet.

Az MTK non bírta legyőzni • Vázasokat.
Hallatlanul durva, emberremenő volt a Va

sas—.MTK-mérkőzés. 8ainte megdöbbentő az, 
ho'gy Vértea bíró hogyan tadta nyugodtan 
nézni azokat a durva Jeleneteket, amelyek él
vezhetetlenné tették ar. elmúlt vasárnap leg
érdekesebbnek ígérkező mérkőzését. A durva
ságok az MTK térfeléről indultak meg. 6en- 
key valósággal „knoch-out-olta“ Takácsot, 
•kit élettelenül vittek ki a pályáról. A Vnaasok 
természetese® nem haboztak revánzeolni a dur
vaságokat, amolyefcet Vértes bíró nőm tudott 
fékezni. Ab MTK kiegyenlítő-gólját Opata

Ai ÜTB erős küzdelem után győzte la a
33 ro-t.

At UTE a két Fog! nélkül, a budaiak Zfoch 
ée Oláh nélkül álltak ki. A küzdelem végig 
erős, változatos volt; mindkét kapu sokszor 
forgott komoly veszélyben. A vezető gólt a 
,.83‘ -asok lőtték Pipa tizenegyeséből, az UTE 
góljait Schaller révén érte el.

Az NSC kapufához szögezte - a KAO-ot. 
mégis kénytelen volt egy pontot leadni

AW a ménkőaée 'Blső fázisát látta, biztosra 
vehette, hogy u NSC. valósággal lelépi kis
pesti ellenfelét. Az NSC főlényét végig meg 
is tartotta a mérkőzés végéig és hogv még
sem tudott győzni. »z a lelkesen Játozó, pom
pás kispoftl védelmidnek, elsősorban Török és 
Dudás nagyszerű játékának volt köszönhető. 
Kertész Il-t wemsértttéie akadályozta képessé
gének teljes kifejtésében. Rémay Hl. sok ki
tűnő akcióját kisérte balsiker.

A BEAC zsáp játék után győzte le a 
III. ker.TVE-t.

A BEAC volt a többet támadó fél mindkét 
félidőben. Hogy ewtefc ellenére is csak mi
nimális gélkülönbségü győzelmet aratott, az 
bakvzerenoeéjónek tulajdonítható. A . mérkőzés 
egyetlen, egyben győztes gólját StoBiáu lőtte.

A Törekvés végre megérdemelt győzelmet 
aratott.

A tümórdok sikertelen küzdelem után végre. 
« Törekvés is szerzőit újabb két pontot. A 
VAC-ot győzte le 2:1 aránybau és az elért 
győzelemben oroszlánrésze volt a lelkesen 
Játszó vuiitas-csatd.rökna4l- A gólokat Burtos 
és Knulsky rágták, míg a VÁC- góllövöjc Ilaor 
volt.

A máodossHIyé bajuoM mérkőzések 
eredményei a következük! KAOE—UMTE 2 tó 
(1:0). — máv-VRAK ő‘3 (2:0). —
Föv. TKör-RAC I: o (©:•). - EMTK-B8E 
1:1.

Kt aleóbbosztályd mérkőzések eredményei:’ ------------------------------------ ,--------------------- H HEAC; 9,
ni. osrtíly7 Pestújhely! SC—Bp. Vasutas I ETC & pont

— I. kér. &C—OTK 11 ? 0. — Fen Va,
„ . .isklub 3:0. — WÉC-X. kér. SC 3 : 2.

— BRSC—Kalapos 10:0. — Kelenföld—Com-
paktor 3:2. — FTK—VI,' kér FC 2:0. —
Hungária—Cipósz 1:1.

IV. osztály. Valéria—BLK 3 :1. - Cuk
rász—Wacker 4 :1. —OJT£—£MO9z 1:1. —
Egyetértés—TSC 3 ; 1. — TáMn-TSE 3 ; 0.

Előkészítő-osztály. FŐJE—MÉMOSz 4:0.
Iszer-zerlegmérkfizések. MAFC—Kisp. Töreki 

vés 3:1. — OTE—MAC 2.: 0. — BTC-KMTE 
2:0. — Megyeri TC—RTK 4:0. — Csepeli 
MOVE—Ujpeeti MÖVE 3 :1.

Király Pál 
nyolcadik lett az ESC 

mezei versenyén
n vasárnapi cssoss • country

Három cro&s-coiuatry-verseny zajlóit 
le vasárnap n fővárosbah, a sportközön- 
eég élénk érdekló'dé&étöl kísérve. Az ESC 
hagyományos tavaszi elpőosztályu mi- 
tíngjo tizes csapatverseny volt, amely 
tömegeéi nevezésoive! vonta magára az 
érdeklődést. A verseny szenzációval is 
kedveskedett, amennyiben

Király Pál, a világviszonylatban is 
kiváló magyar távfutó bajnokatléta 

nyolcadiknak futott be.
Ez a meglepetés természetesen nem 

U agy jelentőségű, hiszen a jeles maratou- 
fntó-bajnok még tréningje legelején tart. 
A verseny finise egyenesen szenzációs 
volt, amennyiben az első kör után még 
ötödik helyen futó Weillcr Frigyes 
(MTK) a finisben befogva Stoiner Pált, 
vele égyidoben fűtött be a célba. A zsűri 
azonban meglepetésszerűen nem állapí
tott meg holtversenyt, hanem Weillert 
helyette elsőnek.

A szenior-versenyt az ifjúságnak küz
delme előzte meg. E versenynek érdekes
sége az volt, hogy a tehetséges Huszár 
Sómét (MTE) vereséget szenvedett az 
MTK tavaly feltűnt ifjú köz^ptávfutójá
tól: Marton Józseftől.

Az MTE ugyancsak a Népligetben ren
dezte szokásos monstre mezei versenyét. 
A versenyek eredményeit alább adjuk.

Az ESC elsőOBztályú Bzenior-versenye,
Táv: 8Í; kilométer. 0 csapat, 85 iudujó. 

Egyéni győztes: Weiller Frigyes (MTK) 30 
perc 45 mp. 2. Steiuer Pál (MTE) 30 p 45 mp. 
3. Bokor Sándor (MTK) 81 p 13.4 mp. 4. Hesz 
József (MTE). 5. Majzik Ferenc (ESC). Királv 
Pál (BSC) nyolcadiknak futóit be. — Csapat
versenyben: 1. MTK ITO pont. 2. MTE 200 
pont 8. ESC 25Ö' pont. 4. FTC 280 pont.

Az £80 Ifjúsági versenye.
Távr 4% kilométer. 5 osapat, 77 induló. 

Egyéni győztes: Marton Jórsef (MTK) V perc 
12.8 tnp. 2. Huszár .Tóft®cf (MTE) 15 p 2Ó.2 mp. 
3. Sug&r József (MTK) 15 p 28 mp. 4. Anka 
László (FTC), ő. Lengyel József (Vasas). — 
Csapat versenyben: 1. MTK 27 pont. 2. MTE 
42 pont. 8. Vasas 85 pont.

Az MTE monztre mezei versenye.
82 induló. Győztes: Hegedűs László 13 perc 

4 mp. 2. Horváth János 13 p 10,2 inp. 8. Né
meth József 13 p io.4 mp. 4. Mlselbach Gyula. 
5. Ihimtcszéder József.

X A budapesti nemzetközi futballkonfereoia 
határozatai. Vasárnap tartották meg ez MŰSz 
efoöki szobájában gzt a tanácskozást, amelyet 

t >a 1001111 F^A-hoqgresszus brüsszeli 
’ íe,é? 1000(10 «ffye^ges AUásfoglaMa
céljából hívott öseze. Az értekezleten az MLSz 
elnökségi tagjain kiyill, Ausntna részéről Un go 
Melsl osztrák szövetségi kapitány, Csebszlová- 
kin részéről pedig harci Petru, a <w>b szöT-et- 
eég. titkára vettük ráfit. A tárgyalás amely 
vasárnap délelőtt 10 órától ^2-ig. majd este 
6 órátó1 10 óráig futott, szigorúan zártkörű 
T , r”Tére c,*k vaeárnap éjjel ad-

h hivatalos kommünikét. A konferencia 
főbb határozatai a következők: A Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnak lémért határozatára vo
natkozóan. amely kimondja,- hogv: az lf»8-as 
amszterdami olimpiászou csak olyan futballis
ták vehetnek részt, akik 1025. év óta egyesü
letüktől (sommlfólo díjazást, vagy muröabér- 
megtéritést nem fogadtak el. — kimondották, 
!,oífy Na/yw®n«Air. Ausztriá és Csehszlovákia 
fufballszbvefségei egyedül és kizárólag a 
FlhA-t Ismerik el illetékesnek a nemzetközi 
futballkérdcsckben leendő döntóare. A néme
teknek ag osztrák, magyar éa cseh egyesüle
tekre alkalmazott boykottjára vonatkozóan ki
mondották, hogy a római nemzetközi futball- 
kongnuiszUH ólé indítványt .terjesszenek, hogy 

kötelékébe tartozó nfemzoti szövetségek 
Kuteieztesscnok arra, hogy a társnőveteóg cl- 
líincri Nagybrlttánla különleges helyzetét és 

f J“l: h<*v Augliának a nemzet
közi futball irányítására gyakorolt vezettfsze- 
rope feutartassék.
« \,^..baíno,t8*« *»*••• T. osztály. 1. FTC 31, 
2. MTK 18, NSC is, 4. UTE 17, a. Vess*, I1L TVE 13« »• KAÍrn* 

_*• lüt Törekvés 4, xt. VÁC e, lg. |

nem >.

X .II. osztály.'1. Föv.,Ü‘C’ír. 17,. 2. .Zugló 15 
3. ETfiC 15. 4. BAK 15, 5. UTSE 14, 6. Test
vériség 14, 7. URAK 13. 8. MÁV 12, 0. UMTF 
9, 10. EMTK 7, Íj. Világiasság 6, 12. B«E 6 
18. KAÖE 5. 11. RÁC 3 pont.

osztrák kupamól kőzósok vasárnaui 
eredményei. Az osztrák kupáit vasárnap leiát 
szőtt mérkőzések a kiivctkeW eredményekkel 
végződtek. Amateure—WAC 3 : 1. _ g'imm,!. 
ring—Wacker 8:2. — Sportclub—Nicholson

phja 6.1. — f loridsdorf—Beweguogssnieinr 
8 5 A v m íI'rlcelle.1~I;.V0«-Inérközés dinaradv. 
le a nXhúha n°kl ménk<’zt5ín *:1*re «Jözte

v Lacosto győzött, Borotra kikapott AmerC 
ífix". 4 ^eYy°rk^ 10>yé nemzetközi ten. 
ni?zbajnoksógok során, a férfi egvós versem. 

6.;3’ R:1’ 8:3 hányban gvó- 
zott Rjchard ellen, míg aa utolsó fordulóban 
Thylden 6.: 4.. 8; io. u ; is. 6:1. b • a .-<7., bán legyőzte Borptrát. ‘ arápj.

ua” 4uAK,ráIZI^*y8r Automobil Club XXT. 
közgyűlése. A Királyi Magyar Automobil f luh

irív^l® x®":1*11 ■Appw’yí^ri kJubhelytBé. 
roodeE' közgyűlését, amelyen 

te,je* s2ámu vo«‘öséggel az clón. 
rendkivüh nagy számban jelentek meg. a 
Wkes toppokkal fogadott elnöki megnyitó utat 
f® t." jótokéit és zárszámadási tárgyalta le 
» kozgyűjés, amely egyhangúlag a következő 
síSwe8’t£?d?re ®loö-bül °Jbó> AndrA’ey 
8á.udorf, aki immáron a Clubnak 20 eszten
deje elnöke, másodelnökül Belitsk* Sándor 
gyalogsági tábornokot, Magyarország jelenlp"! 
yamói követét, alelnökül dr. Bláthy Ottó Ti 
Svíf Ul.VaU ‘?I,!lcs(;91- >;rgróf Pailaviclnt Győr- 

As,ohiol«P°k Emil volt műegyetem! 
nktoit választotta meg. A választmány meg. 
választása után Andrássy Sándor gróf elnök 

An^sy-plakettjét nyújtotta át Csonka 
//■X •krnia,fTk; immér 20 esztöndejo 
togj» a Clubnak és 50 éveo jubileumát ünnepli 
idén, autóm üsxaki tevékenységének , 1

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Újság vállalat.
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Cr attrakció
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9Q tagú kórus
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