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» IAz ügyészség ma reggel 9 Urára 
megidézte Frledrleh Istvánt 
A frank-vacsora ügyében fogiák kihallgatni

PdiZovtoinf György őrgróf és 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
legutóbbi parlamenti összecsapása 
óta az érdeklődés előterébe került 
az a vacsora, amelyet Friedrich 
István lakásán tartottak s amelyen 
többek között a következők vettek 
részt: Windfachgraetz Lajos herceg, 
Lingauer Albin, Szilágyi Lajos, Bu
szár Elemér és Mészáros Gyula. 
Mészáros, hir szerint, a vacsora 
végefelé érkezett és megmutatta a 
hamis ezerfrankosok kliséjét. Mint
hogy erről a fontos momentumról

Friedrich István említést tett a 
parlamentben,

az ügyészség úgy határozott, 
hogy a vacsora valamennyi 

résztvevőjét kihallgatja.
Politikai körökben nagy izgalom
mal tárgyalták vasárnap azt a hirt, 
hogy — bár az ügyészség csak szom
baton határozta el a „frankvacsora* 
résztvevőinek megidézését,

vasárnap az idézést már ki is 
kézbesítették.

Érdeklődésünkre ebben az ügyben 

azt az információt kaptuk, hogy a 
jövő hét folyamán sorra kihallgat
ják az összes. érdekelteket

FRIEDRICH ISTVÁN
közölte a H-ifői Napló munkatársá
val, hagy ma,

hétfőn délelőtt kilenc órára 
megidézték az ügyészségre 

és az idézésnek eleget fog tenni. 
Friedrich Istvánt azért idézték meg, 
hogy a frankvacsoráról vallomást 
tegyen.

SZILÁGYI LAJOS
akit a vacsora résztvevői között 
emlegetnek, a következőket mondot
ta a Hétfői Napló munkatársának?

— Ha megidéznek, meg fogok je
lenni és vallomást teszek. Ki kell 
azonban jelentenem, hogy Friedrich 
Istvánnál egyszer voltam vacsorán, 
ez alkalommal pedig frankhamisí
tásról egyáltalán nem volt sző.

N frankvacsora ügyében fogana
tosítandó kihallgatásoktól és ezek 
fejleményeitől szenzációs fordulat 
várható!

Katonaság csendőrséd és rendőrséé 
szállta meg Budapestet vasárnap

Gépfegyverei teherautók cirkáltak az uccán — Minden komolyabb Incidens nélkül 
telt el a nap

Szinte etatáriális képet öltöttek ma 
Budapest uccái, amikor reggel 9 órakor 
a Mosonyi uccai laktanyából kivonult a 
nagyszámú gyalogos, lovas és kerékpá
ros rendőrlegénység, akik a főkapitány
ság államrendészeti osztályán készült 
terv szerint elfoglalták kiszemelt őrhe
lyeiket. Különösen az Eskü tért, a Petőfi 
Sándor uccdt, a Deák tért, a Vilmos csú
csár utat és az Andrássy utat szálltn 
meg erős karhatalom, mert a Vági-cso- 
port által kibocsátott röpirátok ezt az 
útvonalat jelölték meg a tervezett tün
tető felvonulás útirányának. De a fővá
ros többi fontos útvonalain is kettőzött 
gyalogos, kerékpáros rendőrök és 8—10 
csoportos lovasjárőrök cirkáltak s erős 
készültség .vonult ki. a periféri ókból a 
fővárosba yezptő u(ak torkolalalaihoz is, 
mert

félő volt, hogy a tervbevott tüntetés 
miatt nagyobb munkáscsapatok fog

nak .• Jöyárosba igyekezni.
A rendőrségre "ugyanis aggasztó hírek 
érkeztél* amelyek' arról számoltak be, 
hogy-a.Magyar Szocialista Munkáspárt 
tervezett felvonulásához

csatlakozni "fok a mintegy 40—öO.OOO 
főre tebottr munkanélküliek tömege

is s ez esetben elkerülhetetlen lett volna 
a végzetes Összeütközés. Ép ezért a fő
kapitányságon szombatról vasárnapra 
virradó éjjel Bcrkeg Vilmos rendőrfőta
nácsos, az államrendészeti osztály veze
tője beható tanácskozásokat folytatott a 
városparancsnokság részéről kivezényelt 
magasrauga katonatisztekkel, akikkel 
megállapodott abban, hogy a legrosz- 
szabb eshetőségre is számítva, több fő
városi kaszárnyában, így a Pálffy- 
Gróf Károlyi- stb. kaszárnyákban

nagyszámú katonai készültséget 
fegyvereznek fel.

Ugyancsak megbeszélések folytak teg
nap dylujáu a főkapitányságon a csend
őrfőparancsnoksággal is s megállapodás 
történt, íüely szerint Szegedről, Cegléd
ről, Székesfehérvár rób Veszprémből a 
más várósokból nagyszámú csondőrlo- 
génységet szállítanak Budapestre. Ez az 
intézkedés meg «is történt a hajnalban 
részben a Délivasutou, részben a Keleti 
pályaudvarra

| négy század csendőrség érkezeti a
- fővárosba,

akiket ideiglenesen szintén különböző 
kaszárnyákban helyeztek el.

I A főkapitányság államrendészeti osz

tálya napokkal ezelőtt visszautasított 
minden hozzá érkezett t> a mai napra 
tervezett politikai gyűlés engedélyes
sé re vonatkozó kérelmet, csupán 1—2 
úgynevezett szukmaboli gyűlést enge
dett meg, melynek vezetősége teljes 
mértékben garantálta a gyűlés politika- 
mentességét Ennek a rendelkezésűek 
szigorú betartásával sikerült elérni azt, 
hogy a vasárnapi kritikus nap, 1—2 ki
sebb, említésre sem méltó incidenstől el
tekintve,

teljes nyugalomban múlott eb
A rendőrség gondos felügyeletének kö
szönhető, hogy csupán 12—‘ól óra kö
zött volt egy

kisebb összetűzés az Aréna ut és a 
aDamjanlch utca sarkán

lévő MjSlioéz helyisége előtt. A Szövet
ség ugyanis vasárnap délelőtt tartotta 
meg rendőrségi engedéllyel rendes évi 
közgyűlését, amelynek lezajlása után a 
résztvevők Nyugodtan vonultak el a te 
rémből.- A szép tavaszi délelőttön azon
ban az épület előtt mintegy 100—120 fő
nyi csoport, nyugodtan beszélgetve meg
állóit a naptte oldalon, ami a sűrűn fal- 

i állított, rejjdőpjrsz^ineknek és lovas- 
' rendőrökjárőröknek feltűnt. N 

helyszínre siettek, hogy távozásra szó. 
litsák fel a csoportosul ókat A munká
sok néhány percnyi késedelem után ele
get iá tettek a felszólításnak, de néhá- 
nyan hangos felszólalásokat, megjegy
zéseket kockáztattak meg, mire az egyik 
rendőrtiszt sípjába fújva, több járőrt 
hivott segítségül, mert attól tartott, 
hogy komolyabb következményekkel 
járhat a feloszlatás. Valaki eközben ér
tesítette a rendőrök és a tömeg inciden
séről a főkapitányságot is, ahonnan az 
egyik kaszárnyában elhelyezett őrséget

alarmlrozták,

akik több gépfegyverrel felszerelt teher
autón áiettek ki a helyszínére, A kato
naság feltoiínlfisN természetesen nagy 
riadalmat keltett* az uocák közönsége 
körében s mindenütt nagy megdöbbe
néssel tárgyalták-az. esetet. Futótűzként 
terjedt .cl. a hir, hogy, a Városligetben 
nagy összeütközés, történi,a rendőrség ég 
a tüntetők között g fegyverhasználatra 
is sor került. Mikor azonban a katona
ság az Aréna útra érkezett, nyomát sem 
találták az állítólagos tüntetőknek s az 
ucca is teljesen visszanyerte rendes ké
pét. • .......................

Hasonlóan ..kisebb esetről adtak jelen-

Bel 4 órakor iimft van a Hungária OBzíüntö,lJoliánya.44
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fiinak, amely arra adott hírt, hogy 
■a ÜUM utón Wbb aatalemberekból 
olló tárwuús ellenweitnt ai 8rM- 

ratuak
ís állítólag közolhurcok voltak. Tenuó- 
s/,ölesen ez a hír sem felelt meg a való- 
tuignak, csupán az történt, hogy néhány 
ittas fiatal embert szóllitott fel az arra 
haladó biciklis rend őrőr járat. Az ittas 
fiatalemberek közül néhányan szitko
zódni kezdtek, mire a rendőrök igazol
tatták, majd elengedték őket. Közbot- 
rányokozás elmén eljárást indítanak el
lenük.

Hetényi Imro dr. főkapitányholyetteö . 
!IK esti órákban személyesen győződött i 
meg az ucca rendjéről. Miután meggyő
ződött arról, hogy mindenütt teljes a I

Walko Géniben Benessel 
magyar-cseh egyezményről 

tárgyal
A külügyminiszter vasárnap reggel Genfbe utazott

Walko Lajos külügyminiszter 
vusrnap reggel hét órakor a keleti 
pályaudvarról a bécsi gyorsvonat
tal Genfbe utazott. A külügymi
niszter a közvotlen becs—párizsi 
kocsiban a részére lefoglalt hat
személyes fülkébe szállt he. Az el
utazás alkalmából hivatalos rész
ről senki som kísérte ki a külügy
minisztert a pályaudvarra.

Mialatt a külügyminiszter fül
kéjébe szállt, alkalmunk volt rö
vid ideig leszólni vele elutazásá
nak okairól. A genfi tanácskozá
sokat megelőzően ugyanis nem 
■volt tervbe véve Walko Lajos kül
ügyminiszter genfi útja és így po
litikai körökben érthető feltűnést 
keltett, hogy Bethlen István gróf 
miniszter elnök felkérésére most 
Walko Lajos külügyminiszter is 
Genfbe utazott. Érdeklődésünkre 
ez ügyben

Walko Lajos külügyminiszter

a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

Genfi utazásom azért vált 
szükségessé, mert Búd János 
pénzügyminiszter Szabóky Ala
jos államtitkár társaságában a 
legközelebbi napokon már ha
zaérkezik, sőt nem lehetetlen, 
hogy már útban is vannak haza
felé. így tehát tulajdonképpen 
felváltom őket, akik a népszö
vetségi pénzügyi bizottság albi
zottságának ülésein vettek részt. 
Genfi tartózkodásom során al
kat mám lesz a kereskedelmi 
szerződések ügyében tárgyalá
sokat folytatni.
A kormányhoz közelálló helyen 

nyugalom, viszament a főkapltányaágra 
éfl Intézkedésére a megerősített őrjára
tokat bevezényelték a kaszárnyákba. Az 
őrszemek bevonását Török János dr. 
rendőrfőparancsnok intézkedésére hat 
őrá után kezdték meg, úgyhogy 8 óra 
tájban

a főváros visszanyerte normális ké
pét.

A katonaságot szintén leszerelték és be
vezényelték kaszárnyáikba.

A detektívek és rendőrök esti 10 óráig 
tartózkodtak a rendőrségen, azután lo- 
fujták a permanenclát. Az uccákon 
azonban süriin cirkáltak a gyalogos és 
kerékpáros őrszemek, vigyáztak Buda
pest rendjére s igy a kritikus vasárnapi 
nap nyugalommal telt cl.

Walko Lajos külügyminiszter 
genfi utazáeának céljáról a követ
kező érdekes információkat adták 
a Hétfői Napló munkatársának:

Walkó külügyminiszter azért

Diószeghy János veszi át
Nádosy Imre munlíaKörét 

Az országos főkapitány! teendőket ezutin egy 
helyettes államtitkár fogja ellátni

A nemzetgyűlés pénzügyi bizott
ságának legutóbbi ülésén Rákov- 
szky Iván belügyminiszter azt a ki
jelentést tette, hogy —- bár a jövő 
évi költségvetésbe az országos fő
kapitányi állás felvétetett ugyan, — 
már megtörtént minden intézkedés 
a főkapitány i állás megszüntetése 
iránt. A megszüntetés, időpontja — 
mondotta a belügyminiszter — at
tól függ, mikor dönt a takarékos
sági bizottság az államtitkári állá
sokról,

UGRÓN GÁBOR,
a Takarékossági Bizottság elnöke, 
akihez eziránt kérdést intéztünk, a 
következő nyilatkozatot tette a 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

— A Takarékossági Bizottság 
már hónapokkal ezelőtt, mielőtt 
móg a frankhamisítás kiderült vol
na, Nádosy Imre szerepétől függet
lenül. elhatározta a főkapitányi ál
lás megszüntetését. A kormány eh
hez a határozathoz elvileg hozzá is 
járult. Ettől a kérdéstől függetlenül, 
a státusrendozéssel kapcsolatban 
megállapítottuk az államtitkárok és 
a helyettes államtitkárok számát. 
Az államtitkárok száma tekinteté
ben meg is történt a döntés, ameny- 
nyiben a kormány erre vonatkozóan 

utazott Genfbe, hogy a népszövet
ség 8-án, hétfőn kezdődő üléssza
kában Bethlen István gróf mi- 
niszt ^elnökkel együtt a magyar 
kormányt képviselje. Minthogy a 
kormány nagy súlyt helyez arra, 
hogy a szanálási tervezet szelle
mének megfelelően minél előbb 
végleges kereskedelmi szerződése
ket kössön a szomszédos államok
kal,

Walko külügyminiszter Genf- 
ben tárgyalni fog Benes cseh 
külügyminiszterrel a magyar- 
cseh kereskedelmi szerződés 

előkészitésérőL
Kormánypárti körökben

Walko Lajos genfi útját össze
függésbe hozzák Benes cseh 
külügyminiszternek legutóbbi 

beszédével.
amelyben készségét fejezte az
iránt, hogy Magyarország és Cseh
ország között garanciális szerző 
dés jöjjön létre. A kormánypárt
ban, — mint több képviselővel 
folytatott megbeszélésünk alapján 
megállapíthatjuk — erős ellen
hangulat van Benessel szemben.

rendeletet adott ki.
Hátra van még azonban a he
lyettes államtitkárok számának 

megállapítása.
A. hozandó határozatta] van össze
függésben az a kérdés, hogy

az országos főkapitányi állás 
helyett milyen állás kreáltatik, 
illetve azokkal a teendőkkel, 
amelyeket eddig az országos fő
kapitány végzett, ki fog meg- 

blzatnl
Ez nem jelenti azt. hogy az országos 
főkapitányt állás helyett uj helyet
tes államtitkári állás statudltatnék. 
Ha a kormány úgy dönt, hogy a 
belügyminisztériumban csak egy 
helyettes államtitkár lesz, akkor ez 
kap megbízást az országos főkapi
tányt állás teendőinek ellátására.

Politika! körökben úgy tudják, 
hogy a belügyminisztériumban csak 
egy helyettes államtitkár lesz és 
erre

Diószeghy János minisztert ta
nácsost a belügyminisztérium 
közbiztonsági osztályának veze

tőjét nevezik ki.
Eszerint Nádosy Imre szerepét 
Diószeghy János fogja betölteni.

A francia 
kormányválság

Ll/on. marató, 7.
Donmerm. .lsük 6. Rerrlot a kama

ra elnöke ma ette vlttleérkeznek P4. 
rletba. DIJonban nem várják mev a 
Géniből érkező Briand-t, aki egyenesen 
Párizsba utazik.

Doumergue, Herriot és Benoult Lyon
ban a politikai helyzetet Is megbeszél
ték. Megbeszéléseiket ma Oslo Párizsba 
való Vissrautarilsük alatt folvtatnl to~- 
Ják. A köztársaság oinöko holnap dél- 
előtt fogja megkezdeni a politikusok 
meghallgatását.

Párizs, március 7.
Briand miniszterelnök ma délután fo

gadta Caillaux szenátort
Genf, március 7.

Brfand vasárnap az esti 'gyorsvonat- 
tál eltávozott Genfből, hogy Jelen te
gyen azokon a megbeszéléseken, amo- 
lyek új francia kormány alakítására 
hétfőn reggel kezdődnek. Genfben 
BBriand-t Paul-Boncourt fogja helyet
tesíteni. Még nem bizonyos, vájjon 
Briand kedden vagy szerdán visszatér-e 
Genfbe.

A KtfNlon-swsjew 
húzásának eredménye
A régi képviselőház üléstermében va

sárnap délután nagyszámú közönség je
lenlétében folyt lo a Kápolna-sorsjegy 
húzása, amelynek eredetileg december
ben kellett volna megtörténni.

A eorsjegyhuzás eredménye a kővet
kező:

A 12 személyes ezüst evőeszközből álló 
százmillió korona értékű főnyereményt 
a B sorozat 53.385 számú sorsjegy:

az 50 millió korona értékű női kelen
gyét a B. 77.461 sz. sorsjegy;

a húszmillió értékű .songorát nyerte aa 
E 53 932 sz. sorsjegy;

a húszmillió értékű liálószoba-beren- 
dezét a C. 78 .188 sz. sorsjegy;

a tízmillió értékű férflkelengyét pedig 
a D. 81.372 bz. sorsjegy nyerte.

A konyhaberendezést a D. sorozat 
52.010 sz., a férfi aranyórát ée láncot a
D. 54.052 ez., a női aranyórát és láncot 
nz A. 90.774 sz., a női szőrmebundát az
E. 67.481 62., a brilliáns karcsatot a O. 
3624 sz. sorsjegy nyerte.

Biciklit nyert az E 10.076 sz.. a B. 
54.823 sz. és a B. 89.554 sz., varrógépet 
pedig a B. 65.555 sz. és a 0.49.981 s& 
sorsjegy. Szőrméé női télikabátot nyert 
a 49.517 és a B. 79.636 sz. sorsjegy, per
zsaszőnyeget a B. 62.424 és az A. 19.616 
w.. férfiöltönyt az A. 65 959. D 46.181 
szám., az E. 98.491 az., a D. 93.209 
ez., a D. 3708 sz. és az A~ 14.508 szánni 
sorsjegyek. Női télikabátot nyert a a 
82.478 ez. és a 0.47.437 sz. sorsjegy. Női 

.tavasz! felöltőt pedig a D. 10.104 sz^ az 
E. 6573 ez., a C. 41.621 és az E. 50.882 sz. 
sorsjegy. Férfi bőrkabátot nyert a B. 

| 18.251 sz., a C. 76.527 sz.. az E. 97.839 sz.. 
: a D. 17.783 sz. sorsjegy. Végül női arany- 
karórát nyert úgy az A mint B. C. D. 

| és E. sorozatból a 95.184 sz., az 52.023 sz. 
és a 32.729 sz. sorsjegy.

I Apróbb nyereményekkel kihúztak még 
I töb sorsjegyet.

Tóira törülköző . . , 
Creppc törülköző « . 
Len konyharuha . . 
Da Iliászt kávéskészlet 
Étszalvéta «... 
Mosódelain .... 
lngzeflr . • . . . 
Grenadin ...................
Schweízi grenadin, 112 
Pamutvászon . . 
Mosott schiffon . . 
Kauavűsz . . . . 
Mintás ruhásaién . 
Lepedő pamutvászon. 
Japán selyem . . 
C’repp de Chinc ,

146

17.600
14.600
1X200
98.000
1X500
11.390
9.900
7.200

27.600
19.800
12.100
14.809

. 21.001) 
cm 23.800

. S8.00I)

. JS.OWI |

sz.

59.000
24.030
29.600
46.003
34.500
98.000
88.000
68.030
1.600
3.400
3.209

14.203
18.800

(Trikó műselyem, 140 cm . . 
Chottis ruhaszövet .... 
Félg.vapju női szövet 100 cm 
Gyapjú kasán ...... 
Cérna fátyolharisnya . . . 
Gyapjú férflszövet, 140 cm . 
Hy malája kabát bzöv., 140 cm 
Eolin sötétkék, 105 cm . . . 
Gyermekzsebkendő .... 
Színes férfizsebkendő . . . 
Hímzett női zsebkendő . . 
Csipkés és hímzett fű^ővédő 
Női ing ......................................
Hímzett szoknya-comb inege 41.690 
Hinizett inrT’ndrág .... 32.409 
Hímzett hálóing....................... 41400

Női raűselyemnadrág . . , 
Trikóselyem comb inege . . 
Trikóselyem jumper . , . 
Tavaszi reformnadrág . • . 
Batiszt szobaleány-kötény . 
Trikó ingnadrág . . . . . 
Divat nyaksál........................
Gyermektrikó, minden szám 
Jambósapka, müsel.vem . . 
Strapa harisnya........................
Mousellin harisnya . • . . 
Meló divatharisnya . . . . 
öltöny szövet, angol zsáner . 
Műselyem harisnya (h'bás) 
Sockerli, minden nagyság . 
Príma mosó bőrkezíyü , .

12.509
56.030
53.090
23.000
23.600
36.500
33 000
15.609 I
12.800 .

6.309
16.809
14.699 i
73 530 1
23.630
11.40)
88.030 •

Ciassé keztyű . . . . 
Strapa zokni...................
Hímzett zokni • . . « 
Príma fi őrzőkul (hibás) 
Príma férfi magas harisn 
Divatmintás flórzokni . 
Tavaszi keztyü .... 
Férfi :ng zefirből . . . 
Férfi hálói ng*...................
Tetre fiuing ..... 
Rövidnadrág, schfTin . 
Puhagallér ...................
Puhakalap divatos . . 
Horgolt női ruha . . . 
Divat nőt me’lóny . • 
Gyapjú kötött kabát •

ya

58 090
6.200
9.600

19.600
23.509
25.500
16.010
59.590
52.300
42.300
18.800
2.109

39 509
68.903
7MJ0 

116.000

n
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índube sajtóper Pallavicini ellen
Sztrache főügyész vasárnap a naplót tanulmányozta

A politikai érdeklődés előterében 
még mindig u Pallavicini-ügy áll, 
vagyis az a kérdés, milyen eljárás 
indul meg Pallavicini György , őr- 
gróf ellen, aki a nemzetgyűlésen 
mondott beszédében, valamint ezt 
kövotőleg a sajtóban közreadott 
nyilatkozatában súlyos vádakat 
emelt a kormány ellen. Illetékes 
helyen ebben az ügyben nyilatko
zatot adtak ki, amely szerint sajtó
per nem indul Pál tavi cin Wyörgy 
őrgróf ellen, mert a kormánnyal 
szemben emelt vád tisztázása kizá
rólag az 1848 : III. és az 1920 : X. 
te. alapján alkotott bizottság fel
adata. Az illetékes nyilatkozat te
hát azt jelenti, hogy Pallavicini 
György őrgróf ellen semmiféle el
járás sem indul.

Az ügyészség még e hét folya
mán megkeresést intéz a nem
zetgyűléshez Pallavicini György 
jrgróf mentelmi jogának fel

függesztése iránt,
S ha ez megtörténik, Pallavicini 
György őrgrófot az ügyészség a 
különbeni következmények terhe 
mellett tanúvallomás céljából meg 
fogja idézni. A kormány állás
pontja szerint Pallavicini György 
őrgróffal szemben csak a vallomás 
megtagadása vagy a vallomás tar
talma miatt indulhat eljárás, ebben 
a tekintetben a legutóbbi félhiva
talos nyilatkozat már

retorzióként emlegette Pallavi- 
cini György őrgróffal szemben 
a hamis vád, vagy a hamis 
tanuzás bűntettének lehetőségét

A Pallavicini-ügy megítélése szem
pontjából politikai körökben nagy 
jelentőseget tulajdonítanak annak 
a cikknek, amelyet a kormányhoz 
közelálló reggeli lapban

NAGY EMIL
volt igazságügyiniuiszter tett közzé 
* amelyben azt a konzekvenciát 
vonja le, hogy

a miniszterelnöknek feltétlenül 
meg kell indítania a sajtópert 

Pallavicini ellen.

Éppen ezért Nagy Emil cikke vé
gén felkéri az igazságügyminisz
tert, mint a kabinet jogi tanács
odóját, hogy álláspontját vegye 
revízió alá.

Alkalmunk volt erről a kérdésről 
teljesen beavatott helyen érdek
lődni.

Bethlen István gróf miniszter
elnök közvetlen környezetében

kijelentették a Hétföl Napló mun
katársa előtt, hogy még távolról 
sem tekinthető elintézettnek az a 
kérdés, hogy a miniszterelnök in- 
dit-e sajtópert Pallavicini György 
örgróf ellen. Az illetékes nyilatko
zat csak a kormány egfjctemleges 
álláspontját fejezte ki, arról azon
ban, hogy Bethlen István gróf mi
niszterelnök egyénileg bírói utón 
megtorlást követel-e sajtóeljárás 
formájában Pallavicini György őr
grófnak hírlapi nyilatkozatában 
megismételt vádjaival szemben, 
vsak maga a miniszterelnök hiva
tott dönteni. Bethlen miniszter
elnök ezideig a Pali avicini-féle 
sajtóügyben még nem nyilatkozott. 
Erre vonatkozó felfogását illetékes 
helyen nem ismerik, de valószínű
nek tartják, hogy

a miniszterelnök hazaérkezése 
után felhatalmazást ad az 

ügyészségnek, hogy Pallavicini 
György őrgróf ellen sajtó utján 
elkövetett becsületsért® és rá
galmazás vétsége címen az el

járást indítsa meg.
A kormánypártban egyébként nagy 
felháborodással beszélnek Pallavi
cini György őrgróf szerepéről.

SZABÓ SÁNDOR
ez ügyben a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatár
sának:

Pallavicini György örgróf ok
ve, tétlenkedik. Ha komolyan akar 
akciót csinálni a kormány ellen, 
akkor

ne köntörfalazzou, jöjjön ki 
az adukkal.

Sorakoztassa fel adatait, ne tit
kolódzók, mondja meg nyíltan, 
hogy milyen adatok alapján vá
dolja a kormányt. Addig, amíg 
ezt meg nem teszi, szerepét ko
molynak nem tekinthetjük.

PALLAVICINI GYÖRGY őrgróf 
akivel vasárnap délelőtt a kor
mánypártnak ezt a véleményét kö
zöltük. a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Ebben az ügyben egyelőre

A honvédelmi minisztérium egyik 
tisztviselője negyedmilliárdos 
sikkasztással „kísérletezett** 

Letartóztatása után elmegyógyintézetbe szállították
A honvédelmi minisztérium számve

vőségi osztályán néhány nappal ezelőtt 
különös körülmények között feltűnést 
keltő sikkasztási kísérlet történt. Szántó 
László, a számvevőségi osztály egyik 
tisztviselője ráhamisitóttá az aktára 
Zachaisky Rezső osztályfőnök nevét és a

hamisított akta alapján kétszázöt
venmillió koronát utaltatott, ki egy 

főváros! ügyvéd nevére.
Az utalvány már készen is volt, mi

kor azonban a kiutalásra került a sor, 
gyanúsnak találták a dolgot, felhívták 
az osztályfőnök ügyeiméi, mire kiderült 
a visszaélés.

Az osztályfőnök azonnal jelentést tett 
felettes hatóságának, megtettek a szük
ségei intézkedéseket. Sztupka László 
ezredes-hadbíró maga elé vezetette a 
számvevőségi tisztviselőt, aki meglepő 
vallomást tett. Szántó ugyanis azzal vé
dekezett, hogy

nem volt szándékában sikkasztani.

Gyanús haláleset a zsidókórházban
A rendőrség megindította a nyomozást

A főkapitányság sérülési osztályán 
feltűnést.' költő haláleset ügyében foly
tatnak vizsgálatot.

Két. héttel ezelőtt, február 19-én, öz- 
vegy Huba esek Mlklósnét bőrbetegség
gel beszállították a Szabolcs uccai zsidó
kórházba.

Hubacsoknét a kórházban ápolás alá 
vették és kezelőorvosa .tüzetes vizsgálat 
után — a nőnek küihasználatra

erős higany- és arzénkeverókböl álló 
preperátumot rendelt,

amelyet nyomban alkalmaztak is a be
tegen. Ezt a különösen erős méregből 
álló kenőcsöt az Aréna ut 24. szám alatt 
lévő Rózsavölgyi-féle gyógyszer tárban 
csináltatták meg, ahol

a háromkeresztes arzén és higany 
rcocptet félretették, azonkívül a ren

delő fél nevét külön feljegyezték, arra 

nincs semmi, mondanivalóm. En
gem a kormánypárt egyes tag
jainak véleméuye nem érdekel. 
Mondhatnak amit akarnak,

nem fognak engem ugratni.
Az ügy halad a maga törvényes 
medrében. Ne türelmetlenkedje
nek, várják meg az urak, mig sor 
kerül kíváncsiságuk kielégítésére.

Illetékes helyen,
ahol a frankügy rendőri és ügyészi 
nyomozásának vasárnapi esemé
nyei iránt érdeklődtünk, a követ
kezőket mondották a Hétfői Napló 
munkatársán ak:

— A frankügybeu ma,minthogy 
vasárnap -van, a nyomozásban 
semmi újság nincs. Sztrache 
Gusztáv főügyész ma Windisch- 
gratz herceg napló fel jegy zéseit 
tanulmányozta. E feljegyzések 
alapján

aktuálissá válik Károlyi Imre 
gróf kihallgatása.

Az ügyészség indítványt fog 
tenni Károlyi Imre gróf újabb 
kihallgatása, iránt, arról azonban, 

hogy az ügyészség vagy a vizsgáló
bíró fogja-e kihallgatni, még nem 
történt döntés.

hanem m ült lelki iám orotes tisztviselő, 
akit érdekel a munkája, kísérletet akart 
tenni arra, hogy többi tisztviselőtársai 
észrevészik-e az okirathamisitást és

így akart meggyőződni, hogy pon- 
tos.e az osztály ügykezelése.

Szántó Lászlónak ezt a vallomását 
természete.nem fogadták el és kihall
gatása után

letartóztatták.
Letartóztatása irtán azonban orvosi 

vizsgálat alá vetették és mivel olyan 
jelenségeket észleltek rajta, melyből 
arra lehet következtetni, hogy e tett el
követésekor neiu volt elhatározóképes
ségének teljes birtokában, úgy intéz
kedtek, hogy elmebeli állapotának meg
figyelése céljából

állami elmegyógyintézetbe szállítják.
Az elmegyógyintézet megfigyelése 

alapján újabb döntést hoznak majd 
Szántó László ügyében.

az esetre, ha a veszedelmes gyógyszer 
valami különös komplikációi okozna. A 
gyógyszerész óvatosságát a később be- 
követkoző események igazolták.

A gyógyszer használata után néhány 
nappal ugyanis különös jelenségeket 
észloltek u betegen: magas láz, fájda
lom, szédülés jelentkezett, mely egyre 
fokozódott.

Pénteken délután Hubacsekné már 
agonizálni kezdett és

szörnyű haláltus* után vasárnap 
meghalt.

A haláleset után intézkedés történt a te
metésre vonatkozólag, amelyet kedd 
délutánra tűztek ki. A zsidókórház igaz
gatófőorvosa, dr. Alapi Henrik egye
temi tanár azonban összehívta konferen
ciára a kórház orvosait és közölte velük 
a különös halálesetei és

Hubacsekné haláláról jelentést, tett 
a VI. kerületi tlsztlföorvosnál.

Röviddel a bojelontés után a tisztifő- 
orvos megjelent a kórházban, majd

tapasztalatait közölte a főkapitány
sággal,

ahol Ilisztics Lázár dr. rendőr tanácsos 
nyomban megindította a különös halál
eset ügyében a nyomozást., Mellékelték 
a rendőrségi aktához a gyógyszertárban 
megőrzött receptet is.

A rendőrség intézkedésére a holttestet 
a hullaházba szállították és az ügy ira
tait áttették az ügyészségre, ahol a 
vizsgálóbíró nyomban elrendelte Huba- 
csekné törvényszéki boncolását.

Tegnap délután Minxch Károly és Ke. 
nyeres Balázs egyetemi tanárok, tör 
vényszáki orvosszakértők felboncolták 
Hubacsek Miklósnó holttestét. A húrom 
órán át tartó boncolás során azonban 
nem sikerült a halál pontos okát meg
állapítani és igy

a holttest bólrészeinek vegyvizsgá
lata utján kísérlik meg a halál oká

nak megállapítását.
Minich és Kenyeres tanárok u boncolási 
jegyzőkönyvet áttették a Vegyvizsgáló 
Intézethez és ezen az utón fogják tisz
tázni a különös haláleset ügyéi, mely 
éppen a zsidókórházban keltett izgal
mat, ahol pedig tudvalévőén mindig 
megkülönböztetett flgyolemmel és gon
dossággal kezelik a betegeket.

Dr Alapi Henrik egyetemi tanár, a 
zsidókórház igazgatója az üggyel kap
csolatban a következőket mondotta 
munkatársunknak:

— Amint az eset tudomásomra jutott, 
mint a kórház igazgatója, kötelességem
nek tartottam intézkedni. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot, de hogy az 
níilyen stádiumban van, nem tudom, 
mert eddig értesítést nem kaptam és 
igy az ügyről nem nyilatkozhatott!.

Kérdést intéztünk dr. Jitstiis Jakab 
főorvoshoz is, aki munkatársunknak a 
következőket mondotta:

—- özv. Hubacsekné a belgyógyászati 
osztályra hozták be. Testének bizonyos 
helyein rákra gyanús képződmények 
voltak. A dolog már igen terjedelmes 
volt, ezért operálni nem lehetett, miért 
is a doktorok más módszerekhez folyu 
módiak. Megmutatták nekem a betegei 
és az én tanácsomra erős éteres paszta 
val kezelték. Ezt a kúrát haszuálfu 3 
napig. Ekkor a paciensen öV-
neteket vettünk észre. Megvizsgáltuk a 
gyógyszert, do »z helyes volt. Özvegy 
Hubacsekné néhány nap múlva meg
halt Mivel » dolog gyuiiim volt, h ha 
lélesetet azonnal jelentettük a rendőr
ségnek, amely a.ni felkérésünkre vizs
gálatot indított.

Kolvzs Jenő

Nemzetközi Orfeum
ezelőtt

THBHBin
Vili. KERÜLET, RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!
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5
— A Magvar Királyi Folyam- ón Tengarha

józási RészvéuytárMsáx tgazgalóbóga közhírré 
t«wi. hogy a ezoniéiyhajújrtratokat Budapc ■■ 
és Molidc* között a* egyidejűleg kiadott v • 
uetrond szerint 3 folyó évben akent indítja 
meg. hogy az első hajú Badapcstiöl Moli.u-ia 
máiéi ős 13-án, Mohácsról Budapestre pedig 

I március 14-én indul.

BANÁN-BEHOZATAL ÉRETT NYUGATINDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP.TELEFON: 982-85.1
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Három fenyegető levél miatt, 
háromszor akarta megölni magát 
a jászkarajenői bombaügy hőse 

Megkerlllt ax eltűnt Kovács Jőxaef
Tegnap megjelent a főkapitány- 

búgon Fór?/ Miklós, a Park szálló 
pgyik tisztviselője és bejelentette, 
hogy ismerősétől, Kovács József 
magántisztviselőtől levelet hajtott, 
melyben a huszonhárom esztendős 
fiatalember bejelenti, hogy öngyil- 
kos lesz. A rendőrségen megindí
tották a nyomozást és ennek során 
csakhamar meglepő dolgok derül
tek ki. Megállapították ugyanis, 
hogy "z öngyilkosságot bejelentő 
fiatalember azonos Kovács József
fel, akit annakidején azzal bíztak 
meg, hogy a jászkarajenői zsidó 
korcsmáros házát kézigránátokkal 
robbantsa fel. A fiatalember elvál
lalta ugyan a megbízást, később 
azonban megijedt, meggondolta a 
dolgot, a robbantás céljára átadott 
kézigránátokat a rendőrségre jut
tatta és igy a bírói eljárás során 
nem is büntették meg. A bírói el
járás befejezése után Kovács Jó
zsef édesapjához a burgenlandi Or- 
bensdorf község állomásfönökéhez 
költözött. Kovács József, aki keres
kedelmi iskolát végzett, a Nasici 
faipari vállalat orbensdorfl telepén 
kapott állást, ahol szorgalmas mun
kával látta el hivatalát és régi tár
saságával megszakított minden 
érintkezést. Nyugalma azonban 
nem sokáig tartott, mert egy napon

névtelen levélben közölték vele, 
hogy árulónak tekintik és így 
nem élhet tovább: kétheti hala
dékot adnak neki öngyilkossá

gának elkövetésére.
A levélben, melyen egy keresztbe- 
tólt lábszárcsontokkal ellátott ha
lálfej látható, figyelmeztették, hogy 
amennyiben nem lösz öngyilkos, 
akkor sem menekül meg a halálos 
hossza elöl. A fiatalember idegeit 
teljesen feldúlta ez a fenyegető 
levél. Emlékezett rá, hogy a Club 
kávéházi szomorú emlékű csata 
egyik szereplője, Bigőcky.László 
milyen különös körülmények Között 
lett öngyilkos, éppen úgy. mint 
később az erzsébetvárosi bomba
merénylet szereplői közül Kiss Fe
renc és Kasnya János. Kovács Jó
zsefet nagy 
bosszúálló 
otthagyta 
pestre és

valami 
hatalma 
titaui magát: az Erzsébet híd

ról a Dunába ugrott.
'A közelben tartózkodó hajósok 
azonban kimentették és kórházba 
került, ahonnan néhány nap múlva 
elbocsátották. Kovács Józsefet ek
kor hazavltték szülei és egy ideig 
megint békében élt A múlt, év 
.januárjában njra halál fejes leve
leket kapott:

„Az árulók számára nincs ke
gyelem. Január tizenkilencedi
kéig haladékot adunk, addig 
legyen öngyilkos. Ha nem öli

félelmében, hogy a 
kezek kinyúltak feléje, 
állását, feljött Buda-

titokzatos szugesszió 
alatt el akarta pusz-

ARANY- 
SORSJÁTÉK 

Whúz.IB 
március 12-én

Meddisélszméi-Ulktor?...!

meg magát, akkor sem mene
kül, a mi kezünk hosszú, nincs 

menekvés**.
A szerencsétlen fiatalember most 
már teljesen kétségbeesve jpegint 
otthagyta szüleit Budapestre uta
zott és Itt a félelemtől hajtva

a halál fejes levél parancsa sze
rint január tizenkilencedikén 
a Corvin mozgó épülete mellett 
nem messze attól a helytől, 
ahol a „bombások** szoktak ösz- 
szejövetelt tartani, 18 gramm 
veronállal megmérgezte magát

A mentők életveszedelmes állapot
ban vitték a kórházba. Egy hóna
pig feküdt Kovács József a kór
házban, ott sem az orvosoknak, 
sem a rendőri bizottság előtt nem 
mondta el, hogy miért akart ön
gyilkos lenni. Szótlanul, összeszo- 
ritott ajkakkal feküdt a kórházi 
ágyon és az ápolónők gyakran hal
lották, mikor éjszaka, álmában 
érthetetlen nevű emberekkel vitá
zott

Rémképekkel harcolt, kért, kö- 
nyörgölt, hogy ne bántsák őt, 
nem tett semmit, csak nem 

akart gyilkolni.
Egy hónap rhulva kikerült a kór
házból, idegeit azonban teljesen 
megviselte ez az irtózatos hajsza. 
Egy ideig szüleinél lakott, azután 
Budapestre jött, ahol családjának 
jószivii ismerőse, EÖry Miklós vette 
pártfogásába. Szülei többször kér
ték, hogy jöjjön haza, a fiatal
ember azonban nem ment mert 
szegyeit© magát szülei előtt.

Csütörtökön délután azután el
távozott Eöry Miklós lakásáról és saságába

A rendőrség éjszakai rajtaütéssel leleplezett 
egy leinykereskedi társaságot

Egy újpesti villa titka
Az utóbbi időben egyre sűrűbben 

előfordult Újpesten, hogy fiatal leányok 
eltűntek szüleik lakásáról.

Az eltűnt leányok egyréare többé 
nem is adott életjelt magiról,

inásrészükről pedig néhány hónap múl
va furcsa hírek érkeztek hozzátartozóik
hoz. A fiatal leányok éjjeli mulatóhe
lyek alkalmazottai lettek, de nagyon so
kan a prostitúcióig süllyedtek. Hozzá
tartozóik előtt azonban sohasem beszél
tek arról, hogy merre jártak, mióta el
távoztak hazulról és hogyan kerültek 
inai helyzetükbe. Az eltűnt leányok hoz
zátartozóik közül többen feljelentést tet
tek a rendőrségen, mire megindították 
az eljárást. A nyomozás során feltűnt a 
rendőrségen, hogy az eltűnt loányok 
rendszerint a szegény sorsú munjcdscsa- 
tárlókból kerülnek ki, amiből arra leht- 
tett következtetni, hogy a leányok

leánykereskedők kezel közé kerültek, 

akik káprázatos Ígéretekkel csábi tolták 
őket bünöa utra. A detektívek tehát 
figyelni kezdték azokat a helyoket, ahol 
a fiatal munkáslányok leginkább meg
fordulnak. Megfigyelés alatt, tartották a 
tánciskolákat, nz egyszerűbb vendéglő
kéi, e(it a gyárak környékén is őrszemek 
helyezkedtek el, akik arra ügyeltek, 
hogy nem állitja-c inog valaki a gyá
rakból ki- és bejövő fiatal wunkásleá- 
nyakat, Hosszabb megfigyelés után

észrevették a detektívek, hogy a 
gyárak környékén lévő kávéméré. 
sekben és vendéglőkben gyakran 

megfordul egy Jólöltözött nő,

másnap. levelet küldött, amelyben 
bejelentette, hogy

nem bírj. elviselni a hajszát, 
Inkább öngyilkos lesz.

így került a bejelentés a főkapi
tányságra, ahol IHszHcs Lázár ta- 
csos. ez eltűnési osztály vezetője 
megindította a nyomozást A de
tektívek sqrra járták azokat a 
helyeket, aliM az utóbb! esztendők
ben lezajlott atrocitások szereplői 
legtöbbször megfordulnak, Kovács 
Józsefről azonban semmi hírt sem 
szereztek.

Vasárnap hajnalban négy órakor 
azután arra lett figyelmes a Lánc
hídon szolgálatot teljesítő rendőr, 
hogy egy fiatalember felmászik a 
híd korlátjára és a Danába akar 
ugrani. A rendőr megakadályozta 
tettében a fiatalembert és bekísérte 
a főkapitányság központi ügyele
tére, ahol kiderült, hogy

az életunt fiatalember Kovács 
József, akit két napja keres a 

rendőrség.
A fiatalember kihallgatása sorún 
elmondotta, hogy nemrégiben 

ismét fenyegető levelet kapott, 
azóta alig mert kimozdulni az uc- 
cára, mert attól tartott, hogy le
ütik. Végül is megunta az örökös 
rétegest és elhatározta, hogy eleget 
tesz a titokzatos parancsnak, 
tek óta öntudatlan állapotban 
borolt a városban és

ma hajnalban harmadszor 
öngyilkos akart lenni.

Kovács József reggelig a főkapi
tányságon maradt, ahol megnyug
tatták. hogy ne Ijedjen meg a fe
nyegetésektől. Reggel azután érte
sítették Eöry Miklóst, hogy Kovács 
József megkerült és mivel meg
ígérte, hogy öngyilkossági tervéről 
végleg lemond, elbocsátották a fő
kapitányságról a fiatalembert, aki 
oly sok szenvedésen ment már ke
resztül azért, mert egyszer bele
keveredett a bombások hírhedt tár- 

Sági Pál.

aki szóba egyelodik a csinosabb leányok
kal, sőt a serdületten gyeroiekleányok- 
kal is. A detektívek egy ilyen beszélge
tés után nyomon követték a nőt, amint 
eltávozott a vendéglőből és megállapí
tották, hogy Serer Jenőnő n neve, 

Újpesten, « Dezső neon 53. számú 
villában lakik.

A detektívek néhány napon át megfi
gyelés alatt tartották a villát és csak
hamar különös jelenségeket vettek észre. 
Estefelé, mikor a gyárakban és a mű
helyekben véget ért a munka,

a magányosan álló villához több 
fiatal leány érkezett,

akiket Seremé fogadott a kapuban és 
bevezette őket a villába. Később azután 
a villa előtt megállt néhány kocsi és 
autő, melyekből

elegánsan öltözött, rendszerint Idő. 
seb urak szálltak ki és beslettek a 

lefflggönyzött ablaka villába.
Azonkívül gyakran előfordulj hogy 
diszkrét párok érkeztek a villába, ahon
nan csak reggel távoztak el, csöndben, 
feltűnés nélkül.

Négy éjszakán át álltak lesben a de
tektívek a titokzatos villa körül,

az ötödik éjszaka azután meglepetés
szerűen rajtaütöttek a titokzatos ta

nyán.
A dotoktivok hehatoltak a villába és 
házkutatást tartottak. A szobákban hat 
párt találtak bizalmas együttlétben. 
Ezeket igazoltatták, a háziasszonyt, Se- 
rcr JenŐnét pedig előállították a rend
őrségen é« megkezdték kihallgatását. A 

vizsgálat során móg uem •sikerült telje- 
sen tisztázni a tipikus nagyvárosi bűn
ügy minden részletét, igy azt sem, hogy 
kik voltak a bűntársai Seremének. J 
rendőrségnek ugyanis az a feltevése, 
hogy felhajtó ügynökökkel dolgozott. 
Serer JenŐnét,

a titokzatos villa háziasszonyát ki
hallgatása után a rendőrség letar

tóztatta,
társait pedig keresik.

Seremét ma délután átkisértók az 
ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró dönt 
további sorsáról.

nyirkos, nidves idd Infiuenio, meghülss
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A franciák a 
Windischgratz*napló kiadását 

kérik az ügyészségtől 
Részletes jelentést küldötteit Párizsba eddigi 

munkásságukról

líl > 1 • » i 9 |l

Á frankügy nyomozása a Buda
pesten Időző franciák számára a 
vasárnapi napon vem hozott semmi 
fijabb eredményt. Az itten időző 
francia megbízottak a vasárnapi 
szünnapot arra használták fel, hogy 
részletes jelentést állítsanak össze 
eddigi budapesti munkásságukról < 
ezt elküldik. Párizsba. Ennek az 
utóbbi hetek’ nyomozati munkáját 
összefoglalt jelentésnek természet
szerűleg semminemű különösebb je
lentősége nincsen.

A francia megbízottak érdeklődé
se a nybmozat során most teljesen 
az uj, Wivdischgraetz-féle napló 
jelé irányul, amelynek ügyében 
vasárnap Thimkó Zoltán korona- 
ügyész és Bezzegh H úszók Mikié#, 
kőronaügyészhelyottes között több
órás tanácskozás folyt le. A hatóság 
részéről a Windischgraetz napló 
ügyében a franciák nem kaptak kel
lő információkat s az azzal kapcso
latos hírekről főként a sajtó utján 
szereztek eddig tudomást. A napló 
tartalmáról még nem is értesültek, 

Nagy botrány a Fővárosi 
Operettszinház színpadán 

Szokolay Oliy vasárnap Játék késben otthagyta as előadást 
A Fővárosi Operettszinház hatá

rozottan „rossz passzban" van. Az 
utóbbi hetek botránykrónikáiban 
vezető szerepet játszik ez a színház, 
amelynek — számos igazgatóját te
kintve — a lcgkifogástalanabbul 
kellene működni. A legújabb, vasár
nap délutáni botránynak előzménye 
amely szinte páratlan ennek a szín- 
háznak történetében is, a következő.

Biller Irén a premier után túlsá
gosnak találta énekszerepeit és ép
pen ezért maga kérte az igazgató- 
ságot, hogy néhány számot, igy a 
nézőtéri „Szív aukció" betétet is 
más énekelje. A számot Szokolay 
Ollyra osztották ki és a fiatal szí
nésznő

Harmata Imre slárerbeiétjével 
elhatározó sikert aratott estén, 

ként.
Vasárnap délután azonban nagy 
meglepetés érte Szokolay Ollyt. Míg 
a színpadon játszott, addig

öltözőjéből kicsempészték a 
„Szív aukció'* toalettjeit 

és néhány perc múlva már Biller 
Irén osztogatta a „szivalakil csoko
ládékat" a nézőtéren. A kétségbe
esett Szokolay Ollynál ugyanakkor 
megjelent Szabolcs Ernő főrendező, 
aki a félájult színésznőnek igy adta 
tudtára a színház színészeinek 
statisztériája mellett a különös sze- 
yapcserét.

— Ne haragudj Ollykám. Én nem 
tehetek róla. Biller reggel kérte a 
betétet és nekem nem volt erőm 
megokadályozni ezt aa igazságtar 
lanságot. Bár volna erőm bizonyos 
dolgokon nagyon tfídnék változ
tatni.

Hiába, a primadonna csak prima
donna és a vérig sértett szőke Oliy

a vasárnap délutáni előadást 
felvonás közben otthagyta, 

úgyhogy Szokolay számai a délutá
ni előadásból egyszerűen kimarad
tak. ,

Közben megérkezett Zürichből Ko
boz Imre vezér igazgató, aki Jób 
Dániel Igazgatóval együtt kétségbe
esetten kereste fel Molnár, Dezső 
dr.-t, a Szlnészszövetség igazgató
ját.

de — mint megtudtak — nagy jelen
tőséget tulajdonítanak annak és 
esetleg attól várják a frankügyben 
eddig még homályosnak látszó mo
mentumok megvildgitásdi.

A hétfői napon • francia, megbí
zottak mér látogatást is tesznek as 
ügyészségen, Sztrache Gusztáv dr. 
ügyészségi elnöknél, akitől kérni 
fogják a Wirdlschgraetz naplójának 
részükre való kiszolgáltatását, A 
naplót a franciák azután lefordít- 
tátják francia nyelvre és azt mint 
bűnügyi deliktomot, tartalmához 
képest fogják felhasználni.

A budapesti francia megbízottak 
arra számítanak, hogy Windlech- 
graetz naplójában még a mai, hét
fői napon betekinthetnek. A napló
ba való betekintés, illetőleg annak 
francia nyelvre való lefordítása 
csak abban az esetben nem fog a 
hétfői napon megtörténni, ha azt 
technikai akadályok, például az a 
körülmény, hogy leírás és másolás 
céljából foglalkoznak vele az ügyész
ségen, tennék lehetetlenné. _____

Molnár dr. ezután rátelefonált a 
még mindig duzzogó Szokolay 01- 
lyra, hogy szerződési kötelezettségét 
tartsa be, éppen ezért az esti olőadá- 
són jelenjen meg, sőt

kilátásba helyezte azt is, hegy 
másnapra megkapja a „S»iv 

aukciót;

Szökölay engedett a kérésnek, vál
lalta tovább a szerződését, de csak 
azon feltétellel, ha

Biller Irénnel, akt vele Ilyen 
inkollégiálisan viselkedett — 
nem köteles ezentúl közös szá

mot táncolni.

Vág! István vallomása 
a tervezett tüntetésről 

Husxonöt VAgl-pártIt a toloncháxba pxállltottak
£ szombatról virradó hajnalban » 

Magyarországi Szocialista Munkáspárt 
Hernád uccai helyiségében a detektívek 
_ mint ismeretes — meglepetésszertileg 
harmincnégy párttagot fogtak el, akik 
titkos gyűlésre jöttek Össze, hogy meg
beszélést tartsanak a vasárnapi napon 
tartandó magatartásuk ügyében.

Az előállítottak kihallgatását dr. 
Schweinitcer József rendőrtanácsos fo
ganatosította. A kihallgatás, amely va
sárnap reggel kilenc óráig tailott, fő
ként arra irányult, hogy kinek a fel- 
hajtására történt a titkos gyűlés ét mi 
volt a párt terve a vasárnapra hirdetett 
tüntetéssel kapcsolatban. Vasárnap reg
gel a Iá előállított közül — akik között 4 nő is volt — huszonötnek, akik külön
böző bűncselekmények. miatt többMen 
büntetve voltak, jelenleg pedig állót- ét 
foglalkozás nélkül vannak, most azon
ban jelentékeny működést nem fejtettek 
ki.

a tokneházba szállítását rendelték sl. 
ahol közigazgatási eljárás alá vonják 
őket. A többieket, akikről kiderült, hogy 
aktív tevékenységet fejtettek ki a párt
ban, valamint a röpiratok és a felvonu
lás ügyével kapcsolatban, a főkapitány
tág úgynevezett 2M-as számit cellájában 
hely ették el.

A politikai osztály detektivjei is ki
hallgatták őket, majd Wettel Viktor dr.

A Harang>*alnsxappan esalc a legfinomabb, legdrágább zsírokból készül
FehérnenlJeilettsrtamsmaJdn»mhatártalan,baHarang-salnsiappannalmossa

A Harang.»ln,xappan mlmleu darabjának tisztaságát

10,000.000 koronával garantálja 
az AlbuS’Szappangyár

Est a feltételt is elfogadta a meg
szorult direkció. így történt, hogy 
este Biller egy növendékkel táncolta 
a kitűnő tangószámot.

rendőrkapitány kezdte meg részletes ki
hallgatásukat. Wetzel rendőrkapitány 

maga elé vezetette Végi Istvánt, aki 
azonban nem volt hajlandó a párt 
belső titkairól vallamást tenni, csu
pán azt hangoztatta, hogy pártja 
nem óhajtott rendzavarást elkövetni, 
mindössze demonstrálni akartak az 
óceán a kormány és szociáldemokra
ta politikusoknak a franktigyben 
tanúsított magatartása ellen. A tün
tetésbe a Budapesten lévő munka
nélkülieket ’» beakarták kapcsolni.

Kihallgatták a többi előállítottakat is» 
akik hasonlóképpen vallottak, majd va- 
lamennyittket a főkapitányság 200-as 
számú cellájába vezettek vissza.'

Vasárnap móg nem sikerült a rendőr
ségen az előállítottak bűnösségét minő
síteni éa ezért még nem is hirdették ki 
előttük az előzetes letartóztatásról szóló 
végzést Hétfőn tovább folytatják ki
hallgatásukat és csak azután fognak 
bűncselekményük minősítésére és a le
tartóztatásra vonatkozólag határozni.

As eddigi vallomások alapján a fő
kapitányságon

újabb Vági-pártí tagok előállítását 
várják,

mert a detektívek megszerezték több 
gyanús pártvezetőségi tag név- és lak
címjegyzékét, akik

földalatti kommunista aknamunkát 
fejtettek ki az utóbbi időben.

Németországot 
biztosan felveszik 

a Népszövetségi Tanácsba
Párizs, március 7.

A Havas Iroda biztosra vesxi, 
hogy a holnapi genfi előzetes meg
beszélés arra az egyöntetű ered
ményre fog vezetni, hogy Német
országnak helyet biztosítsanak a 
Nemzetek Szövetségének tanácsá
ban. Spanyolországnak nem állandó 
jellegű tagságát, Úgy látszik ál
landó tagsággá fogják változtatni. 
Lengyelország és Brazília tekin
tetében remélhetőleg kompromisz- 
szum fog létrejönni, amennyiben 
vagy nem állandó tagságot juttat
nak nekik vagy pedig tagságuk 
kérdésében a döntést elhalasztják 
a szeptemberi ülésszakra.

Genf, március 7.
Svájci Távirati Iroda. A Géni

ben időző államférfiak között ma 
délelőtt több megbeszélés folyt a 
népszövetségi tanács ós a népszö
vetségi közgyűlés elé kerülő főbb 
problémákról, igy Németországnak 
a népszövetségbe való felvételéről.

Genf, március 7.
A rajnai paktum aláíróinak ma 

délutáni tanácskozására, amely 
szigorúan bizalmas jellegű volt, 
jólértesült körökben azt mondják, 
hogy a nemzetek szövetsége taná
csának kibővítését valószínűleg 
szeptemberre fogják elhalasztani. 
Benes cseh külügyminisztert és 
Skrsynski lengyel miniszterelnököt 
az ülésre nem hívták meg.
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HÍREK
Letartóztatták 
a Corvin-áruház 

sikkasztóját
Száz millióból harmincat 

elmulatott
A Blaha Lujza téren hat esztendővel 

<;*Jött kezdték meg a Corvin Aruház 
építését, mely hosszú vajúdás után vé
gül is mosi befejeződött és hirdetései 
i negál lapítják, hogy végre megnyílik. 
Kapni ugyan még zárva vannak, de az 
áruháznak, — melynek épülése Buda
pest színházi kultúrájúnak egy kis ta
nyáját. az Apolló Színpadot elpusztí
totta — a zárt kapuk ellenére is meg 
van az első kínos szenzációja.

Az András«y ntl Orfeum kávéházban 
feltűnt tegnap este, hogy egy vcudég 
feltűnően költekezik és erre figyelmez
tették az, 11 tv ónul szolgálatot teljesítő 
detektívet, aki az illetőt előállította. Ki
hallgatásánál aztán kiderült, hogy Nagy 
Károly a nőve

i megwyilófélbcn levő ('orrin Áru-
• hő alkalmazottja.

Nagy Lászlót vámkezelőnek alkal
mazta a. vállalat és százmillió koronát, 
bíztak rá.

\cgy László ezután
</ Corvin Áruház százmilliójával be
ült mulatni a kávéháziba én sikerült 

neki harminc milliót elverni.
A sikkasztó vámkezelő ngy védőké- 

rítt hogy meggyanúsította a kávéhúz 
alkalmazottjait, mire a pincéreket be
idézték a rendőrségre. Vasárnap kihall
gatlak a személyzetet és a tauukat, 
akiknek előadásából kiderült. hogy 
Nagy László védekezése non felel meg 
n valóságnak. A kihallgatás után Nagy 
Lászlót.

a wulatőnkeilvü vámkezelöt, aki 
<i Corvin Áruháztól még a megnyi
tása előtt sikkasztott, letartóztatták.
Vasárnap délután befejezték a vizs

gálatot a rendőrségen és a Corvin Áru
ház sikknsztóját átklfiérték az ügyész- 
bégre.

— V illaniosösszeütközÁ's a Kál
vária téren. Vasárnap délután fél 
3 órakor a Kálvária téren könnyen 
végzetessé válható vili am óvszeren- 
cscilenség történt. A két villamos
sín pár keresztezésnél a 14-es villa
moskocsi összeütközött a 50-cs ko
csival. Az összetört ublakcscropek- 
f.ől Rena Erzsébet 18 éves leány fitt 
lyosan, SchmorU Gusztáv kalauz 
könnyebben magsebeaült. Ax össze
ütközés iifO’ében megindult az el
járás.

— A tisztviselők egyesületének köz
gyűlése. A Magyar Tisztviselők Orszá
gos Eg.'K'sülele vásárnál) tartotta 51. 
rendes közgyűlését Esterházy ucca 4. 
szám alutli palotájában, a Ingok ólénk 
lé'/vételével. l)r. Sipönz Je,uö polgár
im--tér, egyesülőt i elnök megnyitója 
után a közgyűlés iotúigyalta é« elfo
gadta a múlt évi zrtró-szúiiindnsoknt, 
megállapította az idei költségvetést,
h. u.id megválasztotta a választmányt. 
Közgyűlés után megtartották a tavaly 
rendszeresített serleg lukomút, amelyen 
kétszáz tag vett, részt.

— Megnyílt a bécsi nemzetközi vásár, 
llniiijseh szövetségi elnök a kormány 
képviselőjének, a diplomáciai testület, 
valamint a kereskedelem és ipar szá
mú* képviselőjének jelenlétében ma 
délelőtt nyitotta meg az uj Burgban a
N. bécsi nemzetközi tavaszi vásárt. A 
vú-arra n kiállítok rendkívül nagy 
számban jelentkeztek. A vásár állal ol- 
joglalt terület nagyobb, mint a multévi 
jólslkeriilt őszi vásár területe volt.

• A Budapesti Nomzotközl Vásár kiállítási 
< i,P4i lénvcgeMU nagyobb területet vettek 
it;< i'vbc, mint :i mull évben. A blföldi ipar 
ni“ll>-tt a külföldi Ipar egye.- águl is sitcro- 
1 '!iu fognak a viUúron. A külföldiek közöl 
'■Idiz verhszloiák. német. oyttrÁlc. jugocaláv, 
J'.ou ía. •.vájd, holland és görög ségek jelent- 
l.' z.ük. De n vasár láfegatottpágát mngköny- 
miilk :ix úgynevezett ..vásárinocoiviinyok", 
.•■•m h ekiiez kötve vau ónk a vásár látogatásó- 
>al kapcsolatos Haezes utazási, vizűm- és 
« :yóh kedvezményük. A vá.-árigaaolványuk a 
vásár U.'ztelctbdi kápvimlöhiéi már kaphatók.

— Első Duna Oörh.ijórási Társaság njegnyit- 
Jii i< Budapest cí M<>liá«» közötti bzcinélyliajó- 
l.irgalmát. Etaö hajó Budapestről (l’etöfl tör) 
Mohácsra indul vasá.ruAp. március 14-én ítélt 
13 <>mknr. Mohácsról Buda portré hétfőn. n>Ar- 
im- hó i.s-én d. c. 11 óra ;o porckor.

Király ucca 22. wáiu alatti (tani Márton
i. c n.'-i hdüiioaruhtea-mcMt nyílt meg i<-nyv-

• ti ztalaidtr*.

Veszedelmes zsaroló társaság 
garázdálkodik Újpesten

A rendőrség nyomában van a halálfejes-levelek küldőinek
I Újpesten nagy riadalmat keltett, hogy 
I néhány nap óta a jobbmódu újpesti ke- 
j reskedők halállal fenyegfttődző és zaa- 
| roló leveleket kapnak. Ilyen zsaroló le
velet kézbesített a posta Tomola Frigyes 
dúsgazdag építésznek és Dickert Izidor 
fakereskedőnek. A lóvéi szövege a kö
vetkező:
„Gél szentesíti az eszközt

Tizes Bizottság.
Szövetségiiuk Tanácsa folyó hó 3-án 

tartóit teljes ülésén elhatározta, hogy 
Tomola Frigyes újpesti lakostól a szö
vetség céljaira 10,0üü.<)0ü korona támo
gatást vesz igénybe és egyidejűleg uta
sítja a Tizes Bizottságot, hogy ezen ha
tározatának haladéktalanul érvényt sze
rezzen.

Antikor a Tanács határozatának ezeu 
részét most Önuei közöljük, felkérjük, 
hogy folyó hó 9-én, pontosan 10 órakor

Ili,000.000 koronát
magyar bankjegyben, kettős borítékban, 
személyesen helyezzen el lljpesten, az 
Árpád nt 31. szán) alatt levő dohány- 
tözsdóbeu, azzal, hogy aki a mellékelt 
lap párját felmutatja, annak a levél át- 
ada ndó.

Megjegyezzük, hogy kérésünk nem 
feltétel nélküli és nem szószerinti telje
sítését olybá tesszük, mintha kitűzött 
szent célunk elérését akadályozni töre
kedne; ennek az elérésére pedig életün
ket kötöttük le s mint eddig is, úgy ez
után is érvényt szerzünk a Tanács ide
vágó határozatának, amely szerint; a 
nem teljesítés vagy bármiféle olyan irá
nyú előzetes vagy utólagos intézkedés, 
amely csak valamiképpen is veszélyez
teti a Szövetség működését-, elkerülhe
tetlen osetekben azonnal, de legkésőbb 
a Tanács határozatától hat hónap alatt 
halállal büntetendő.

Felhívjuk tehát figyelmét erre és nem 
mulaszthatjuk el ismételten és hangsú
lyozottan megjegyezni, hogy kérésünk

— Egy huszárőrnagy súlyos vil
lamos szerencsétlensége. Lóránt 
Konrnel 38 éves huszárőrnagy va
sárnap oly szerencsétlenül ugrott 
fel a Rákóczi utón közlekedő egyik 
villamosra, hogy a pót, kocsi kerekei 
alá került, amelyek mindkét lábát 
összeroncsolták. Haldokolva szállí
tották a Rókus kórházba.

— Öngyilkos lett egy zenetanár a Szó- 
gényházban. A kamaraerdői Szegény- 
házban mór hosszabb idő óta ápoló-; 
alatt állott Tvrnovszky Géza 60 éves 
.zenetanár, aki vasárnap reggel öugyil- 
kowigi szándékból megmérgezte magát 
és meghalt. Holttestét a bonctani inté
zetbe szállították.

Ilyen még nem volt! Egyetlen egy 10 000 koronás

Hadviseltek sorsjegyei
nyerhető egy méte. mázsa arany, ezüst
ös briliáns • ékszer. Azonkívül még 
32 főnyeremény és 3150 nyeremény

Szenzációs nyerési esélyek I
Hűzás feltétlenül április hő 10-én

Megkezdődött a

nagy tavaszi árusítás 
Molnár Gyula

női divatáruházában, VII., Rákóczi Ut 22.

Tavaszi újdonságaim gs1.1* ® ben és ruhákban incgírkczteki
J l e g k í n y e . e b t> igényű h ü l g y is 

megtalálja áruiiAzamban mindazon ruháiatl cikkeket, amire szüksége van

a legújabba*, a legjobbat-legolcsóbban
Angol dlvatkBpeny S90 
Booercoal köpeny 490 „ 
Covercoat köpeny„,.|.i,7S0 
Burbury köpeny 750 „ 
Rlpsz köpeny végig mi. 1100 .. 

nem jelen alkalommal való és nem szó
szerinti teljesítése, ecetén az többé jóvá 
nem tehető ég következménye semmi
félékén nem lesz elhárítható.

Tizes Bizottság/'
A levél alatt halál fejes pecsét.
A Diókért. Izidornak címzett levélben 

az Árpád ut 102. számú házban lévő 
trafik van megjelölve, ahol a boríték 
átadandó.

Tomola és Diákért nem ijedtek meg 
a halállal fenyegetőző levéltől, hanem 
azt nyomban átadták az újpesti rendőr
ségnek, amely azonnal megindította a. 
nyomozást. Detektívek helyezkedtek el 
a kijelölt trafikokban és lesték, ki je
lentkezik a borítékokért. .

A kitűzött határidőben az Árpád ut 
31. szám alatti trafikban megjelent egy 
hordár és át akarta, venni a borítékot. 
A detektívek azonnal lefogták a hor
dárt és vallatóra fogták. A hordár el
mondotta, hogy az egyik körúti kávé
házban egy fiatalember adta neki a 
megbízást és még öl trafikba kellett 
volna mennie péuzesboritékért. A de
tektívek a hordárt, bevitték Budapestre, 
az említett kávóházba, do a megbízó 
fiatalember mái* nőm volt ott. A hordár 
késése miatt bizonyára gyanút fogott és 
elnmneküit.

Az újpesti rendőrség természetesen 
tovább folytatta a nyomozást és sikerült 
megállapítania, hogy itt az újpesti za
vargásokból már jólismert fiatalembe
rek mahinációjáról van szó. Ezek a fia
talemberek már korábban is magukra 
vonták a rendőrség figyelmét, mert né
hány héttel ezolőtt több gazdag zsidó 
kereskedőt megfenyegettek, sőt iettleg 
is in.zultáltak. A halállal fenyegetőző 
levelek ezeknek a rendszeres támadá
soknak folytatásai.

Az újpesti rendőrség most állítja ösz- 
sze ezeknek a fiatalembereknek az ügy
ben való szerepét, melynek befejezése 
után több letartóztatás várható.

— Vakmerő tolvajlás egy zálog
házban. Pelikán Károly kőműves 
tegnap elküldte 14 éves József nevű 
fiát a Margit körúton lévő zálog
házba, hogy e,gy télikabátot vált
son ki. A fiú át is vette az alkal
mazottól a kabátot és mialatt ki
fizette az érte járó pénzt, a mellette 
álló ismeretlen 30 év körüli mun- 
káskülsejü férfi egy alkalmas pil
lanatban kikapta a íiu.kezéből a 
kabátot, és futásnak eredt. Sokáig 
üldözték a járókelők a veszedelmes 
lámadót, akit azonban nem sikerült 
elfogni. A rendőrség megindította 
a nyomozást

Whiptord köpeny Végig bél. 1Í00 ezer 
nein. dívatkOpcny bélelvo 1100 „ 
Angol kos-löm 7S0 „ 
Rlpsz szövelruha legoW,i, 490 „ 
Rlpsz szövelruha i. mi. „„ 
seg rendkívül elegén* kivitelé. Q9U „ I

— Éjszakai tűz az Acél-féle fa
telepen. Vasárnap éjszaka fél tizen
két órakor eddig még ismeretlen 
ókból tűz támadt a Petneházy uccu 
1418 helyrajzi szám alatt levő Acél- 
fcie faielepeu. A veszedelmesnek 
Ígérkező tűzhöz Brcuer Szilárd 
füzoltófőparancsnok vezetésével ki
vonult négy őrség, valamint egy 
önkéntes tűzoltóság. A tűzoltók 
négy sugárral megtámadták a lán
gokat és egy órai megfeszített 
munka után sikerült lokalizálni a 
füzet Az éjszakára azonban egy 
bizfosító őrség maradt a telepen, 
hogy az esetleg még lappangó tűz 
újabb kitörését megakadályozzák.

— Elütött egy kerékpározót a 
villamos. A Lajos uccában Lakatos 
Mihály. ácsmester kerékpárjával 
meg akarta előzni az előtte haladó 
5-ös jelzésű villamost. De olyan 
szerencsétlenül kormányozott, hogy 
géljével a villamos elé került amely 
elgázolta. Lakatost súlyos belső sé
rüléssel a Szent Margit, kórházba 
szállították, ahol rövid szenvedés 
után meghalt. Holttestét a bono- 
tani intézetbe szállítót fák. A rend
őrség megindította a vizsgálatot.

— A Magyar Távirati Iroda Nyugdii- 
Egyesülete vasárnap délelőtt, tartotta 
inog .első rendes évi közgyűlését Korai//. 
Miklós min. tan. elnöklésével. JW/.w- 
schcr igazgató előforjeszrette az évi je
lentést, amelyből kitűnik, hogy az Egye
sület háromnegyed milliárd korona va
gyont szerzett. A közgyűlés egyhangú
lag tudomásul vette az évi jelentést a 
zárószámadósokat, és a jövő évi költség
vetést Ezután újra megválasztották a 
felügyelőblzottsúg eddigi tagjait

— öngyilkos színész. Márton István SS 
éves, állásnélküli színész Pestszcntlőrinc 
I llői ut 165 szám alatti lakásán meg
mérgezte magút. A mentők a Szent Ist
ván kórházba szállították.

— Leesett a villamosról. Pávids Ilona 
24 éves artistanő a Stáhly uccában le
esett egy 2-es jelzésű villamosról, A 
Rókusbán ápolják.

— Elfogtak egy régen körözött, fol- 
vájt A detektívek szomélyloirás alap
ján felismerték Lauzák Gyula veszedel
mes tolvajt, akit az egi’i kir. törvény
szók már hosszabb idő. íVta körözött. 
Lauzákot a főkapitányságén letartóztatták.

— Eltűnés. Schneidcr Ferenc magán
tisztviselő napokkal ezelőtt eltűnt Gyűli 
ut 21. számú lukasáról. A í'öndőrség 
megi ni tóttá h nyomozást.

— Munkaközben leesett a létráról, 
özvegy Tóth Jánosné 40 éves takarító
nő a Horthy Miklós ut 24. szám alatti 
szolgálati helyén leesett a létráról éa 
súlyos agyrázkódást szeuvedett. A men
tők a Telepuccai kórházba ezáUitottók.

— Gázol az autóbusz. A Petőfi Sándor 
ucoa sarkán egy arra haladó autóbusa 
elgazolta Bobraesán Mária 59 éves gyü
mölcsárus asszonyt. A Rókusbán ápol
jak.

— Tömeges Összeesés Orosz Ödön ma
gántisztviselő u Gróf Tisza István ucca 
16. szóm alatti alkalmaziatási helyéu 
hirtelen rosszullett ég meghalt. — Aa 
őrszemes rendőr vasárnap hajnalban az 
Üllői utón egy 65 év körüli eszméletlen 
állapotban fekvő nőt. talált. Beszállítot
ták a Szent. István kórházba, ahol meg
halt. — Gilemont Kálmán 72 éves nap
számos a Koletj pályaudvar indulási ol
dalán rosszullett, összeesett és meghalt. 
Holttestét a törvényszék! orvostani in
tézetbe szállították .j

vm termes Magyar Általános Váltóüzlol
i ' , b0ffy küzgyiilósén olbafOrozta »a

tóbl’.ÍrtkiéUAk’ N*00™ darab 2000 korona uóvér- 
u>ku uj részvény kiboQsOUaa és a befolvó féí- 
pnzbol a régi részvények névért •''kének’ 3s.n»X) 
ÍPZ.‘?naÍVL2‘W'-.í?r<"’Ara- ítt,'"-n'> felUlbólyegzőso 
.-1 Ital, 1200 millióra való fölemeléaét. Az uj 
részvények ö:l arányban 11)25 július 1-i SKCi. 
L S'ZÍi.íftr?,ix?kí,n! 12,500 kölniért vehetők 
£1 17*iíf a r.ófri részvényesek ál.
S íl € Magyar ÁltaHnoa Hi-

• Elhatároztatott továbbá a Nénin U

?.n’ páratlan ol«ó
(VII ti01-/ dlraUrulaiza

tavasz, árusítást jelző hirdetését.
í í?"sUé P?A.kAÍnika sorsjcsyrinck bú

zása T ho 8-u.n, hétfőn d. u. ’Aj órakor 
.SS4 r°"k|WI“ aarnírftaa! 

A kiborsolt számok a f. éri áorilis hó s május 8-lki htMásokon tovább játszanak.
— A „Hadvisoltek Otthona", melvre n Ki- boru l.etng, keresetképtelen áldozatainak ezi^i 

ne“Mk*» felépül. Az e célból 
dlSk AUmon0r!2z{ry<ik Wy keresletnek örven
denek mert esélynl Bzen«tetósafc. eirv mooo

.. 
lEw^kjvüJ van”in^U?í Mnyel’eménv. to^íSS
I uí°l<Kírm*n'' 781105 bUE’“ f,,Hét’cnU' ánrí

> a nic- 
egy tud.
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SZÍNHÁZI 
felhív

SZÍNHÁZ
VÉGBE VASS JÓ

ZSEF népjóléti minire- 
tér ur is belekerült a 
színház! rovatba, öt em
legették ugyanis, sűrűn 
azok a B-listás hivatal- 

TI. , „ _ nokok. egyetemi hallga
tók. hivatalnoknők, démonok, kokottok, 
vidéki színésznők, gyárlleányok és var
rókisasszonyok. családanyák, akik szom
bat reggel százszámra jelentkeztek a 
Vígszínházban Góth Sándor az „Alvó 
férj1* eimü vígjáték rendezőjénél, aki 
két sorban hirdette az újságban, hogy 
statisztákat keres. Elképesztő és elret
tentő azt a tömeget látni, amelynek 
minden egyes tagja éh-szükségből napi 
18—25 ezer koronás napidljért statiszta
szerepet akart vállalni. Meg kell Írni, 
hogy igenis ezeket az embereket nem a 
színpad görögtftze csábította, hanem a 
keresetei lehetőség. Szemükből az éhség 

és lemosolyogták — a szinpa-

t£C

LUKACS PÁL és 
Thea Worth e hétre 
tervezett házasságkö
tése elmaradt. Az es
küvő dátuma március 
4 re volt kitűzve, a 
szükséges okmányok

rendben elkészültek, a gratufánsok 
serege már mindkét érdekeltnél vizi
telt, mikor Lukács Pál rájött arra, 
hogy — nem mehet nászúira. A Víg
színház játékrendje ugyanis annyi
ra leköti Lukács Pált, hogy nem ér 
rá boldog nászutas lenni. A házas
ságot tehát a jegyesek közös meg
egyezéssel a nyári szünetre halasz
tották el.

Rettenetes terrornak engedtem - 
vallja öltözőjében Biller Irén 

Molnár Vera — a "dubíöx" — Átesett a krízisen a revü

A Fővárosi Operettszinház uj re
vükének premierjén történt. Biller 
Irént, a primadonna redivivát, akit 
nyolc hónapig nem láttak színpa
don, dübörgő tapsorkánnal fogadta 
a közönség, öt perc’g tartott a 
tapsvihar, öt percig, ami pedig nagy 
idő — a színpadon. Ezalatt Biller 
Trénnek volt ideje elfogódni, meg
hatódni, könnyezni, sírni. Torkában 
ugrált a szive és mikor megszűntek 
összeverődni a tapsos tenyerek ■— 
Biller nem tudott énekelni. Torka 
összoszorult — és fájdalmas erőfe
sz’téssel is alig tudta kipréselni a 
hangokat

Utána tíz percig zokogott a knlisz- 
szák mögött. Félájultan vitték az 
öltözőjébe.

De a közönség is tévedett. A premi- 
éren elfúlt a hangom az örömtől. 
Másnap elterjedt a hír: szegény 
Biller... Jöjjenek el azonban ma! 
Mosolyog. Kihúzza magát és idege
sen lobálja a monokliját,

— öt percig tapsolt a közönség, 
képzelje. Remegtem, mint a bakfis 
első randevúja előtt. A szivem, úgy

/•’
A MASKARÁNAK a 

-I Renaissance Színház új
donságának érdekessége 

1 hogy minden szereplője 
l közéleti nagyság. Karri- 
i ka túrák élő emberekről, 
J akik köztünk vannak é« 

mindennap látjuk őket,
A színpad bábszínházát ábrázol éa a sze
replők. mint dróton ringatott Paprika
jancsik mozognak. Gróf Bánfíy Mik
lós darabjával bevilágít a politika és 
társadalmi élet dzsungeljébe. Per
lássa azonban nein bántó, inkább elné
zően fölényes.

Kisbán M klós Maskarája 
a Renaissance.Szinház 

szerdai bemutatója
Reodklvül érdekes ée művészi esemény 

színhelye leea a Kcriaisattnce Színház, aholeisu vanuvviija werd<n mArclU8 t0.én Urtjlk Q10g
hiszem, az gyenge. Hang nem jött I Miklós Maskara című darab.ónak bemutatójár. 
a torkomra. Szánalmasan vergád- , ^ .wnaiciás íar.b rasnnpw kwoti tww

- - -— - - -- — 1 Artúr ogy olveitGl megköt varosod ott szabad
szereimet hirdető szovjet-grófot Játszik, amely 

ctva, szerepben a kiváló művésznek ismét alkalma
Matti nrll,k emlékezetűi alakításait ery nagyszerű — En pedig nem monaon te. JNem portjéval gazdagítani. Székely Lujza n tele

tem. A közönség félreértett. Rette
netes.

Lent a nézőtéren pedig kiábrán
dultak a tapsos tenyerek. Hát mégis 
igaz. Biller — elvesztette a hangját. 
Valami végtelen szomorúság ült a 

- nézőtérre. Hideg közöny fogadta a 
premier további részét. Este elter
jedt a hír: A revü és a primadonna 
megbukott.

í

nyári szünetre halasz-

CSORTOS viszont nem 
hagyja magát a mézes
heteiben zavarni. Az il
lusztris művész ugyanis 
a héctn esküdött örök 
hűséget Víg fi Manci- 
nak, a Városi Színház

primadonnájának. Násr.ntra ugyan 
ők som mehetnek, de több darabban a 
szezonban Csortos nem vállal szerepet 
Lemondta az Operaházban a készülő a 
„Csodálatos mandarin" címszerepét is, 
amelyet szereplő hiányában a jövő évre 
halasztott el Badnay Miklós igazgató.

MOST, MIKOR AZ 
OpERETTSZ!NHJZ

Roboz vezérigazgató ur egyik nap 
sürgősen Zürichbe utazott Hírek 
terjedtek el a sz’nház fizetésképte
lenségéről — mert a szinház állító
lag nrndent egy lapra — a revü re 
tett fel. Biller szerepének egy részét 
a premiér utáni első órában Szoko- 
la.y Olly veszi át. A többire Molnár 
Verát tanítják be titokban. Hátha 
lemond Biller.

Roboz elutazása előtt Biliért ön- 
gyilkosságával fenyegeti. Roboz az 
életét és exisztencláját köti a szín
házhoz. Molnár Vera minden elő
adást végignéz. Tanul a páholyá
ban Is.

—.---- ---- ■ « I' iv
tgaz, hogy cserben akarom hagyni súgót, egy naiv babea.wonykát. Papp Jolán 
a színházat Én csak annyit mon- 
dók:

„férfi vagyok- és kitartok a 
végletekig.

Amit elkezdtem ári végig is csiná
lom. Mégegyszer: Engem a bukás 
nem lepett meg, csak a sikertelen
ségnek ilyen mérete. A harmadik 
előadást fól ház előtt játszottam. 
Erre még pályámon nem volt példa,

— A reviit, mint műfajt, nem
fogadja el a publikum.

Nem kell. Azután a kiállítás sem 
volt valami különösen fényes. Ki
állítás dolgában messze mögötte 
maradt a Halló Amerikának.

— És Molnár Vera: tanulja a 
szerepem? Hát az ml? Amióta szín
ház, színház,

mindig volt dublőz.
Ez természetes. Csak még ezt Írja
meg.

— Igen Is, végigcsinálom — az
egészet.

Sándor egy álmodozó txiltossíx'Cdet, Szeghő 
Endre egy politikai kalandort, Gőzön, HoyKó, 
Sugár ée Rolkó egytől-egyig páratlanul 
kiságos karrikatúraszerfl figurákat *•'*- 
A szokatlanul merőszhangú d&Tah 
lom legszélesebb rétegeiben nagy 
vált ki.

játszanak* 
a tárwida- 
érdeklődéit

W' M P OPERETTSZINHAZ 
r revüje az első előadá- 

són olyan általános 
ff Xfeff ^sikertelenséget* ara-

tott, fel kell elevení
teni a következő kis 

históriát. A háború kitörésekor a 
Fővárosi Orfeum hosszabb ideig 
nem kapott külföldi artistákat. A2 
általános pangás idején azon törték 
a fejüket az orfeum akkori gazdái: 
Liebner és Keleti urak, hogy miként 
töltsék meg meg a mindjobban üre- 
~dő nézőteret. A nagy talányt az 
orfeum öreg fővilágitóniestere, aki 
kis műhelyében folyton fúrt és fara
gott, oldotta meg egy pompás ötlet
tel. Ez mondta, hogy be kell mutatni 
London bombázását. így keletkezett 
a „Tengerre magyar** cimü revü. A 
premiéren azonban váratlanul sem
mi sem sikerült. A rakéták nem 
süllek el, a bomba nem robbant, a 
torpedó nem süllyedt el, a világítás 
Sem működött és természetesen a 
közönség sem tapsolt. Ugyanez nap 
este a fővilágositómester felakasz
totta magát és csak az utolsó perc
ben sikerült az életnek megmenteni. 
<4 harmadik előadáson azután a 
revü óriási sikert aratott és száz
hat vanszor játszották egymásután. 
Tény az, hogy Fővárosi Operettsaín- 
ház kabalásan rosszul induló revüje 
a premiéren megbukott. A második 
estén a gyorsan átgyurt, átformált, 
átalakított revü mérsékelt sikert 
aratott, a harmadik előadás félház 
é'őtt folyt le, a szombati előadási 
háromnegyed, a vasárnapit pedig 
már zsúfolt nézőtér nézte végig. 
Ezen az estén, ugylátszik, már töké
letesen működtek a rakéták, kellő 
helyen robbant a — sláger és ta
lán... talán megismétlődik a régi 
história, anélkül, hogy valakinek fel 
kellet* érte magát akasztani.

Biller öltözőjében fogad. '•
— Igen. — mondja — bevallom — 

megbukott a revü
és mivel nem vagyok esztelen — be
vallom azt is, hogy

vele buktam éu is.
Erre csak egy a mentségem: nem 
akartam, nem akartam azt játszani. 
Én előre láttam mindent és csak 

rettenetes terrornak engedtem.
hogy nyolo hónapi távollétem után 
ilyen szerepben lépjek a 
elé. Nem igy gondoltam, 
csináljak, a

színház ragaszkodott a 
hoz.

közönség 
Do mit

nevem*

Molnár Vera -* a „dublőz" ezalatt 
egy páholyból Ügyeli a revüt Har
madszor nézi végig. Kezében kottát 
szorongat és figyeli a zenét. Már 
kívülről tudja a táncokat.

— Hát Istenem; — válaszolt kérdé
semre — ha Biller nem játszik én 
veszem át a szerepet. Nagyon kért 
rá az igazgatóság. Pedig nagyon 
szeretném, ha Biller végigjátszaná 
a revüt. Hiszen tudja miért?

— Tudom.
Csak még azt az egyszerű és szá

raz tényt kell regisztrálnom. A revü 
a negyedik előadás után ért el a 
premiérhez. A revüt eddigre meg
kurtították, átgyurták, uj revüt 
mutattak be, amit zsúfolt nézőtér 
tapsolt végig. Talán átesett a krízi
sen.

♦ „Papagáj** minden este két műsort ad egy 
belépődíjai. — Este 10 órakor a szenzációé új 
kabaró műsor kerül színre eleörendü művó- 
awk felléptével éjfélkor pedig nagy attrak- 
oíóö tánc-műsor (több mint lé táncceillag) tnó- 
raikoztatja a közönséget.

♦ Magyar Esi. A „Magyar Ertn Irént nagp 
érdeklődés nyilvánul meg. mert a márrlw 
13-án délután ’.66 órakor, a Eenemüvószeti Fő
iskola nagytermében tartandó mi’roros est az 
évad kimagasló művészi eeményének ígérke
zik. A minden számában tetg-vérig magyar 
művészetet repreientáló műsor keretében Nagy 
Izabella, bebeök Sári, báró Vécsey Elvira, 
Ktkszeghy Ferenc és dr. Szőkeiybldy Ferenc\ 
a magyar királyi Operabál művészei, további 
dr. Kerntler Ferenc zougoranrűvósz, a Mellce- 
Zsámboky vonósnégyes és Nnseda Károly, a 
Nemzeti Zenede igazgatójának vezetőnővel az 
Acőlhang férfikara szerepel. Jegyek még kap. 
hatók 10—1 pengős árban Rózsavölgyi és Tár. 
sa cégnél (IV., Szervita tőr 5-), Bárd Ferenc 
6a Fia cégnél (IV.. Knesutb Lajos ncce 4.), 
n Magyar Távirati iroda kiadóhivatalában Ad 
a Zoneinilvóazetí Főiskola portásánál.

♦ Vígszínház jövő hetét Is a Majomictnhile 
dominálja. Csütörtökön hoietabb pihentetés 
után az Ezüstlakodalom kerül színre. A Játék
rend Igy alakul:

Vasárnap, kedd szerda, péntek, Mónikat: 
Majomszlnhás.

Hétfőn és Jövő vasárnap este: 
Nagytakarítás.

Csütörtökön:
Ezüstlak odafeni.

Szombat éjjel főúri műkedvelői előadás fess 
8b árvlakárusnltak favára. — Most msrfrnap 
délután mérnökeit bslyárakkali Hat szerep te
res egy szerzőt

♦ Egész héten: Nézze meg nz emberi A Vö* 
városi Operettszinházban a Nézte meg az cn> 
bor! című revflkomédíája fölt! be a műsort 
Minden este és vasárnap délután ts a rend
kívül változatos, mglatiÁges ós látványos rn» 
vűt jáferaík.

♦ A „Holnap reggel** ötször kerti színre ft 
héten a Belvárosi Színházban* Karinthy Fri
gyes döntő sikert aratott ftragikomédiája. ai 
első előadáséit zsúfolt házai után ítélve — a 
Bel várral Szinház műsorát h sokáig fm-ja 
dominálni. Szerda és Vasárnap kivételével 
minden este színre kerül a premier nagysi
kerű szeroposztásábaa.

Stőb Zoltán.
/yviAAruYrvuvrr **‘**^fca*<b**tl>a>,wí>t>,*,*,>********

Tomboló sikert aratott az

Aranyláz
A VÍGSZÍNHÁZ erő
sen készül Szenes Bé
la, az „Alvó férj** ci- 
mü vígjátékéra. A 
darabról, amelytől 
természetesen nagy 
sikert vár a szinház.

már meg is született az első „vicc**.
— Vájjon miről álmoidh az első 

férj? — kérdezi valaki a társalgó
ban.

— Száz előadásról — feleli rá Sze
nes Béla.

— Nos és erre felébred — vágja rá 
hirtelen az egyik rosszmájú színész.

•
EZENNEL JELENT
JÜK, hogy Sebestyén 
Géza direktor bizto
sította a Budai Szín
kör nyári szezónját. 
A nyári aréna sláger
darabja újra Zerko

vitz operett lesz. Címe: Kis és Kicin. 
Szövegírója Bús Fekete László. A 
darab a pesti klskereskedővllá«ban 
játszódik le.

Charlie Chaplin
világhírű filmje a

Roya!‘A pótlóban
Radius-attrakció

„PAPAGÁJ0
mindet: este pont 10 óra-or szenzicbs 
kabaré mdsorban fellepnek t 

Solti Hermin, Kondor Ibolya, Haraszti 
Min, J-taskó Baba, Békefty, Sarkady 

Hadó, Dénes stb.
Műszaki igazgató: Fr’ta 0dfin

Éjfél utón 15 tíncatirakciú keretébed .Mlép:

Mudiah Kaly
Indus hercegnő, ki buszi ku- táncaival álfalinoe 

Mtfinee: kert
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R vlvósport
vasárnapi eseményei

Aa dmolt vasárnapon két vivóvcr- 
legy i« volt h fővárosban. A hagyomá
nyok ú> az egyetemi Ifjnrág tériére ki
irt Halász Zsiga enMkver tengi a ew- 
grdi Ferenc József tudományegyetem, a 
Pénxintéseti Sportszövetség bajnoki kard- 
^saapatvernenyM pedig az Angol-Ma- 
gyar Bank csapat nyerte meg.

A Baléra Eslga-omlók  verseny
A Műegyetem -auláMban rendjeit verseny 

vvőzlese s szeged! Feenc József Tudomácy- 
<’e,v*te.m r«*pata lett R ponttal. M'új<W!lk • 
Műegyetemi Atlétikai és Futball Club rearete 
;i wontLuJ. 136 repített tuaeal. Harmadik a Bu
da páni Egyetemi Atlétikai Cltfb csapata 8 
ponttal 140 vesztett tussal. «*«?«*»» » Ma- 
aswóvgri CazdasMlg! Akadémia Atlétikai Club 
. ráfiam. A Ludortka Akadémia r/wpa’a nem 
ind’dt.

A Pénzintézett Sporiszbveiség bajnoki kard, 
caapalvertooya.

A Pénzintézeti Bsortnöveteég a 
féte vfvóterembM seadeat® mer bajnoki kard- 
rMipatveraenyét < következő eredménnyel: 
Hajnak: az Angnl-Maeryar Bank csapata 3 gyft- 
iLOlcmtnel (A csapat tagjuk Bodor. Kun, Szücj 
dr., Tdnczoe). ’8. a KereAcdelmt Batik csapata 
l gjözülemme, 8. a Pénzintézeti Központ A) 
'rsapata 4. a Pénzintézett Központ B) csapata-

AZ

UFA
FILMSZÍNHÁZ
Téré, köret 60. Telefon L. Wl-82. L. 021-33

MŰSORA:
1. Magyar «■ Ufa hlradSk
2. Tinta Matyi Sa Ottt
B. Asszany a csatahajba

szeosídós t merikai alágerbnrleszk

4. Rln.Yln.Tln esoűis éj filmje >

Segítség
ti lm játék 6 felvonásban

5. Kameráson*
aongoratrio > SteVtenlttM KélFofy, IMHsbb 
Uttttó, ácbwalb Tibor

9 Csókolj újra
a Isgmi
Ernő n 
rest,

Ax riöadások kradete: hétköznap 3, ’m 8. /s 10 órák

éa Htata BMW

Király Szinház 
M-Ma-M 

hiiyzonötOtfrzör 
A 

Királyné 
rózsája 

•* ía£'*a3y<’é* <ve/1Btt,z*er

ZIGOTTO

elm« il&gerburleszkjo éi 

Molnár Ferenc 

Uridivat 
dmfl amerikai világattrakclója 

oeötörtölftő] a 

Kamara Corvin 
Omnia Corso 

premiersiínbizakban

Nyomatéit *i elUtAQUZKM" Mankiado a nyoetfe rA Urforgögipein, ROkk Szilad ’acea fc

SPORT
JTz MTK után

az UTE^t is legyőzte az 
etparentált ETC

Vz ÚTÉ megtartotta MramponteUfnpét az MTK- 
vat szemben, az KSC újabb pontot ve szített 
Jl 11. osztályban a FOv. T. KOr és 'óz ÚTSE 

vezetned

FTC-

A mostanihoz hasonló izgalmas baj
nokságra a sjxrrtrókáS xnár nem nagyon 
emlékeznek. Talán -tiz-tízenkót évvel eze
lőtt volt olyan nyílt a bajnokság,, mint 
az idén.

A tegnapi bajnoki forduló nem. hogy 
tisztázta, volna a helyzetet, hanem azt 
még néhány váratlan eredmény még 
jobban összebony öli tóttá.

Különleges csemegével szolgált Pest
erzsébet csapata, sz ETC, amely Im
már az MTK után'a második baj
nokaspiráns, az UTE fölött aratott 

szép győzelmet
A lista élén álló FTC biztosan nyerte 

a Vasasok elleni meccsét ellenben az 
.VI’K-nak nehéz munkát kelíéti kifej
tenie az Kgyetemiek ellen, hogy győz
zön. A VÁC—NSC‘ megosztoztak a pon
tokon, míg a S3FC váratlan vereséget 
aaenvedett Kispest caaptátóL A- Törek
vés a tegnapi UT. kér. TVK ©elleni ve
reség folytán ismét az utolsó helyre 
„vsüszatl" vissza.

Ai BTC mottenételtm az MTK sHeai brs, 
varját és légyözla ax VTE-t is.

As ETC Mióéroap ismét meglepetést csinált. 
Beig&aoVs Ismét ad, hogy á lelkesedés yok- 
•zor Gddákat tad produkálni. A» Őssi sce^ón- 
bún ar MTK-t győzte ..le, vasárnap pedig vt 
ÜTE fölött aratott siép győzelmet A» ernsé- 
bettalvlak góllövője ezúttal Blan H. volt. A 
márköaésein egyébként az üje volt nagy fö- 
teuyben ax ETC pompás Védelme azonban ki
tűnően tudta parírozni ,aa UTE-csatárok tútna- 
dáeuit.

Sándor bravúros te||«Bíttnénys 
Vasaa-mértóteaen.

Ab FTC vasárnapi ®árköté«Av*1 fényesen 
dokumentálta azt,, hogy jbgosan tartja kezé
ben a vcaetö pozíciót. Bár az első félidőben 
nem láttuk a csapaftól az FTO-Játékoaoktól 
már u>efifc»ok-»tt lendUlejep játékot, szünet vtán 
azonban a söld-fehór cgyUttM böségpean kár- 
pótolt* * közönséget. Ki kdl emelnünnk Sán
dor pompás teljesítményét. A kiváló játékos 
rúgta mind * négy gólt ós a kiváló Vasas-vé
delemmel Bzembc‘11 ez olyan bravúr, amely a 
legsaebb perspektívát nyyjtja az FTC híveinek 
reményeit illetően. A Vasunk gólját Takács 
zúgta.

Az MTK erek uebawp tudta legyőzni a
BEAC-ot.

A bajBó^erapat u elmúlt vaalrnap is vi- 
gaszUlan képet tárt közöpsógé elé. Az egye- 
tömlek álltak ssemb«n saotta! a kék-fehérék- 
kel. akik ■vasárnap aags tod-tak különb játékot 
produkálni, mint áz o.Imult betekben. Ha a 
arerenesa a BEAC mellé szegődött volna, úgy 
az egyetemiek is megnyevltetíék volna a mér
kőzést. Az MJK egyetlen gólját Jeny rúgta. 
Boór agy • tizenegyest kapufának rúgott.

Mégy játékost áOItottek U U NSO-YAO 
döntstlanöl végződött. giérközésén.

Az XSC dl&daJútjéban nehés akadályokra 
bukkant a VAÖ ca*pgUb>D amely a Iétfentar- 
táa ösztönétől súgóivá,1 helcfoküdt a játékba. A 
Nemzetiek a csatársorban új, fiatal tehetséget 
próbáltak ki. az ifjúság! Kolbábek személyé
ben, aki már hosszabb Idő éta rúgta a -gólo
kat u NSC Ifjúsági caapatábau. ’A fiatal játé- 
kób méltónak mutatkozott a bizalomra. A 
poptokért vájó küzdelemben a' Játékosok ’ nem __ _ _ „
igeji kímélték egymás térti épségét, ennek 18 p 31 mp.

Gerő Márton íJiíSS8 
tetemein iqagnagyobbHva és gyönyörűen űtalaBtve 

megnyílt!
Divatköpeny kockás kelméből • • ■ 

Covercoat-kabátok 
Szövetruhák ....

belvarosi szihház Benalnano tzlnhta 
Holnap reeeel i

Karinthy ir»gifcomMIXi»’
Coliért Lajos * Mcsi Blanka

köveíkeaménye vnlt.- hegy’g bíró az-RGC-böl 
Rémav TLI-at és WetebehíjmV »• VACSböl pe-, 
dig Fiacbert ós.Weiag .Idáílüoti*.

A HsrmincMruJssok fagyslmawtlpn játé
kosaik miatt kaptak H a XtypetrtiektőL

Nivótlan és durva játékban mérte- öasm ere
jét a két szimpatikus cMp&t: * ssFC és * 
KA.C. A ujéflközés faverltja a. S8FC volt és 
minden reménye meg lett volna a győzelemre, 
annál is inkább, mert a félpfeifehóT csapat 
fölényben is volt. El kellett aduban - vetítenie 
a mérkőzésit, mert játékosainak fegyelmezetlen 
viselkedése miatt a bíró kénytelen volt há
rom Játékosát: Pipái, Hofimannt és. Kovács 
dr.-t kizárni a játékból. Csmkbamar követte 
őket a Kispestiek kapitánya: Badai is, akit 
ugyancsak felusclée miatt állított ki a bíró. 
A gólokid Szabó és Kovács lőtték.

A TTL karülotíek magitedwaelten győzték la

Multheii jó játéka után a • Törekvés vasár
nap ismét gyenge játékot produkált. Énnek 
következménye volt azután, hogy az ugyancsak 
gyem’ge III- kerületioktöf vereséget szenvedtek. 
A gólokat Bibi és Horváth rúgták.

Az FTC vesető-pozjelója' uíér-mér megin
gathatatlannak tüDík. fel.

A bajnokság állása a vasárnapi mérkőzések 
után a következő: 1. FTC 33, 8.’ MTK 80. 8. 
NSU 19. 4. ÜTE 17, 5. Vasas ír A IUTVE lő, 
7. KAC 14. 8. 88FC 14, 9. BEAC 9, 10. ETC 7, 
11. VÁC 7. 18. ETC 7 porit- '

A rpépodik osztályú bajnokság küzdőiméi 
során a BAK-nak a» .utolsó helyen fekvő RÁC 
ellem elért 4 :4 arányú döntetlenje okozott 
meglepetést. Az UMTE a.BSE-t S : 0-na a* 
ÜTSiE a KáOE-t 4 :0-ra, a FŐv. TKör az 
URAK-ot 3 : 0-ra. a. MÁv 3z ETSC-t 8 : ö-ra 
győzte le. míg * Zuglói AC—Teptvétiség 1:1, 
a Világosság—-EM.TK' 'O:0 aJÍi>yu döntetlen 
eredménnyel végződött;

Az alsóbb osztályok eredményei.
IJI. owtéiy. TLK—Cómpakter 8‘r:l'. — FTK— 

MTE 1:0. — Wekerletelép—Hungária 4 : 8.
VI. kér. SC—BTK 3:1. — Kelenföld—Hl. kér. 
8:1. — I. kér SC—Nyomdára TE 4:o. —
Vérhaloin—OTK S : 0. — BSC-PSC 4:1.

IV. osztály. KSC—f-winház 0-0. — BLK— 
TSC 2:0. — ÉMOSa-Egyetértés ■ 1:1. —
UFC—Belváros -4:1. ÜSE—Paonoeia 8 :1.
- FAFC-OFK 8:1.4,

Amatőr-liga. Postás- MAC * I 0. —-BTC ~('se- 
peH MOVE 4:2. — MAFC-BAC 8:0. — TB- 
pesti MOVE-K. Törekvés 2.:?.

Xz MTE 
'nyerte minádét vasár- 

napi csapatversenyt 
Hatalmas közönségével pompás lát- 

vényt nyújtott a Fojtások mezei terepe. 
Mintegy 80G--1000 főnyi közönség töl
tötte be a hatalmáé m«őt», amely kKjo- 
lett pályaudvar sinhálóaatától a V$s- 
toronyhr terjedt Ax ifjúsági verseny 
meglepetése Húszáé (MTE) verédége 
Ai),kától. A szenior csapatversenyben as 
FTC mindössze egy ponttal kapott ki a 
győztes MTE-től.

Részletes eredmény:
Szenior nymtienak ceaaaaye (4Mn y.

Szerb Elek (MAC) ti p öí mp. 2. Papp György 
.ípTc’l.ie_ p w-6 mp- ’• Főrend (MTE)

Király ucca 
22 

i »i•k' alet 
*■”■ _ H. i

350.000 K 
* . • 450,000 K-t«i 
. . .450.000 Ktá.

Sierűin elö»jör

MASKARA
KLHn Miklós 3 félvén íees belenűUgs

CeaMlversunybea: 1. MTE (Larátijy. JtaÓ, 
Bóra*, Hew, Matúra) 40 ront. 2. FTC 41 pont. 
8. MAC 82 pont. 4. MTK 114 pont.

Ifjúsági H. osztályú verseny. (Túv 316 km )
I. AsU László (FTC) 8 p 40.8 mp. 2. Huszár 
József /MTE) 8 p 40-8 mp. 3. Grein.-'fvrgtt’ Já
nos (MTE).

Csapatversonyban. 1. MTE (Huszár, Grems- 
perger. Németh, AUnási. Obzvátbj • 37 pont. X. 
MTK ü7 pont. 8. Vasad 88 pont.

X A TT. osztályú bajnokáig állása. 1. Főv. 
TKftr 10 pont, 2. ÜTSE 16 vont, 3. Zugló 1* 
pont, i. ETSC 10 pont,.;>, BAK 10 pont, «. 
Testvériség 15 pont, 7. MÁV 11 punt. 3. L'RAK 
13 pont. 0. UMTF. H pont, JA. EMTK 8 pont,
II. Világosság 7 pont, 13. BSE 6 pont, lh. 
KA0E ő pont, 14. BAC 3 pont.

LÓSPORT
Budapesti 

ügetöversenyek
Magkazdödtalt MM 

versenyek
Óriási közönség előtt folytak le a va

sárnapi ügetőversenyek. A résztvevők * 
tavalyi poros, piszkos pálya helyén egy 
teljesen átalakított gyönyörű pályát ta
láltak. Reméljük és hissrúk, hogy az uj 
igazgatóság nemcsak a pályát alakitatta 
át, hanem gondoskodni fog arról ia* 
hogy a versenyek úgy amint egykor, 
ismét reálisak legyenek, és akkor a kö
zönség újra fel fogja keresni a szépen 
átalakított uj pályát A nap lóversenye 
a Tavaszi handicap volt, amelyben Iá 
ló indult A verseny szenzációs lefo
lyású volt A start háromnegyed óra 
hosszat tartott rögtön a start után, 
Sivinimy én Fcfto-karamboláztak éis tel
jesen kiestek a versenyből. A második 
körben FUenwnt, a tribünöknél megbot
lott ée majdnem felbukott a forduló
ban pedig Kairó, Rántás és Arvőlegény 
összeütköztek, emiatt Kairót is fel kel
lett tartani és igy a versenyt a Cassolini 
által nagyszerűen hajtott Rendetlen 
nyerte, Vihar és Gqcsina előtt. A nap 
többi versenyeit Anyós, Jakab. Sokol. 
Alom és Ysdr nyerték. Az igazgatóság 
nagyon helyesen a bookmékerékpek nem 
adott engedélyt ami a versenye^ tiszta
ságára csak jó hatossal leszi miként azt 
ma is láttuk, mert a versenyek nagyi 
szépek és teljesen reálisak voltak.

A versenyek részletes eredménye a kő
vetkező:

3. IncHer (Matwár). -g 
Grafljt tRaillnka.. lm: Sári, Bstnőny. 10:146, 
14, 11. Olasz 10:80, — II. 1. JaJcab (Kallinka). 
2 Muzsika (Fetoer). . ■ s. Zetódár (R&user). 
Fm: Hír. Aronka, Batyr. 10 : 15. 18, 14. Ólaim 
7?-: Hl' 1. Sok-ol (MasaAr). 2. Wianctin(Nórák). 8. Wemdorf (Kovács). Fm: Fiú. Ju- 
dás. 10:85, 19, is. — TV. Tarúd bándlcao. 1. 
Beadegeo (CawóMaH.- 2. Vihar (Kováes). a 
Gacsina (Mawár). Fm: Árva legény, Vialutte, 
FHemoflí, GambriuMK, Jobban. VóletíoD, Isti, 
Eebo. HantM Kaira, Shinimy. 10 : 4T 84, SS. 
W'Otez 10 :844. -r- V. 1. Álom (Kallinká). 8. 
gddragulya (Kortca). s. Zivatar (Beokö). Fin: 
KoresmAromé. Imporctor. 10: M, jo. ío. Ohas 
lé1*’-, — VI- L Uar /MÜár).. 8. Első (Deák). Oh? F®; «• nT*.

Szerkeuiéeért teleli
Dr. WTJÜir HUGÓ.

Kiadja:
A .Héttől Lapok" UJeígrűUelet.

Tengeri körutazások
COSULICH LINE

STELLA DTTALIA 
kettőscsavarű ltnusgözötén 

Trlestből 
máju&től-októberjg 

Dalmácia, Görögország, 
KonstanttnápolV, Knátfa. 
SraLa, Nápoly, Rtvtérla

Spanyolország Eszak- 
Ájrika és vissza

■tffftartam ta-ao aap
I. oistály eilétássaí 

n*ay millió 
kQr.-tól feljebb 

FeMlágfteitís és prospektus: *
COSUMCH MNB

Budapest, VÜ, Thököly át 2 Tele forr: Jóm. 14-13 
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tttazáal iroda IV, vui ucca 19. (Piaiista épület) 
Ab a mnnnHntnHw* >4V -

Ezüst
d“! »»r itékbeelehlaHor -aOaU.,„4, 
tyárl írb.n VII, Ka Intryu. 14. Tel. fiJ-28

MlMcSGultkat khrtHak. «kaM- 
rakat mtnd«nkln«l 4'Sgtbban 

vasiak SMKClV SMIL. VÜ; Király 
uoca 51. Ttréztemplominál ekemben

Cieaiveatii 1’uMa latrán.


