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Sorozatos összeütközés a rendőrök és az ucca népe között 
Több mint húsz előállítás történt — Óriási tömeg ünnepelte március Idusát

Zsabka Kálmán volt britanniást meg akarták lincselni
Ezután Peyer Károly nemzetgyűlési 

képviselő izgalmas és szenvedélyes köz
bekiáltások közötti beszélt a sajtószabad
ság ée a közszabadság elnyomottságáról.

— Nehéz lenne ma — mondotta Peyer 
— Petőfinek kinyomaíni a „Talpra ma
gpartde mé| 
terjesztési-

Vasárnap ünnepelte az ország a ma
gyar szabadságharc hajnalhasadásának 
a márciusi eszmék megszületésének het
vennyolc éves jubileumát Ebben az ün
neplésben részvett az ország minden ré
tege, a társadalmi egyesületek, az ifjú
ság, a szooiúldemokratapárt egyaránt.

▲ március 15-1 hazafias ünnepségekkel 
te felvonuláaokkal kapcsolatban a főka
pitányságon és a moeonyi uccai rendőr
laktanyában is megtették a szükséges in
tézkedéseket:

teljes permanenclát rendeltek el 
a város területére,

hogy az esetleges zavargásoknak ée a fe
lelőtlen elemeknek a kilengését idejeko
rán megakadályozhassák.

Már a reggeli órákban kettőzött rend
őrőrszemek, lovas- és kerékpáros őrjára
tok cirkáltak a városban a középületek 
valamint a Petőfi Sándor szobor környé
kén megerősített rendőrosztagok helyez
kedtek eL

A főkapitányság államrendészeti osztá
lyának vezetője: Berkes Vilmos dr. rend- 
örfőtanáosoe intézkedésére detektívek 
szállták meg az uccákat, főként a Rá
kóczi úton, Kossuth Lajos uccában he
ly ezketdek el nagyszámban, mert a Ke
leti pályaudvar előtt gyülekező keresz- 
tényszociálisták ezen az útvonalon vonul
tak fel a Petőfi szoborhoz. Török János 
dr. redőrfőparancsnok intézkedésére a 
Mosonyi uooal laktanyában is erős rend
őrlegénység! készültség várakozott a kri
tikusnak ígérkező nap lefolyására.

Délelőtt tiz órakor vonultak fel a Pe
tőfi szoborhoz

a kereeztényszoctallsta szervezetek.
Mintegy ezer ember gyűlt öseze 

nagyrészt vasutasok és fiatal leventék. 
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével 
kezdődött, niajd Krüger Aladár, ifi. Z«- 
lavszky Ken eredi Barnabás és

...................... * *x
meg 14 
szétoszlott. __

Hatalmas arányú és impozáns gyűlést 
rendeztek délután a Petőfi szobornál

a Szociáldemokrata Párt
3 órára mintegy negyvenezer főnyi tö

meg gyűlt öme. A rendet több szakasz 
lovas- és gyalogot rendőr tartotta fenn. 
A gyűlésen Diószeghy János belügymi
niszteri miniszteri tanácsos is megjelent 
és ő maga is felügyeletet gyakorolt.

Az ünnepség a dalárda éneklésével kéz 
dődött. Farkas István nemzetgyűlési kép
viselő ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
hogy as uralomrajutott osztály elkér-, 
Hálta, a forradalom vívmány alt > - ’"T’’rTT"'. ””Mkünk^dl tehát n»gv»lóMtanl eteket j mrtt te M ^akarta^z?*11*41**01 1

nondottak beszédet. A tö- 
minden incidens nélkül

nehezebb lenne ahhoz

mondta: haza csak ott van, ahol jog is 
van. Minden jogfosztást az álhazafiéúg 
köpenyébe burkolnak bele. Ennek leple 
alatt akarták eltüntetni * pénzhamisí
tást. (-4 rendőrfötanácsos figyelmezteti 
Peyert, hogy a frankügyi Öl nem beszél- 

‘ Szolgálják a hazát becsülettel. de

, A -tömegből egyre szenvedélyesebb ki
áltások hangzottak a rendőrök felé, am 
több kiáltozót előállítottak.

A Rákóczi út és a Muzeum körút sar
kán

jyart!“, de még, nehezebb lenne ahhoz hét.} Szolgálják a hazát becsülettel. di 
erjesztést engedett erezni. - Petőfi nő hamis-TrmrkcFkkaL

Ébredő Ifjak megzavarják 
a szocialisták Ünnepét

újabb ü^eWközte támadt a rend
őrök és a közönség között,

A Márkus Emília park előtt a lovas
rendőrök felvágtattak a járdára a tömeg 
közzé.

Peyert beszéde közben többször mi£ 
szakította 
akiket

• tömeg 
között a

néhány ébredő fiatalember,

közrefogott és ütlegelések 
gyűlés színhelyéről eltávo

lított.
beszédét zavaró íiatalembe- 

__ ______ a rendőrök előállítottak 
egyet a IV. kerületi kapitányságra, 
ahol, kiderült, hogy az illető

Zsabka Kálmán a kommün utáni 
zavargásokból jólismert Brlttániás- 

p tiszt.
Míg a kerületi kapitányságon Zsabka 
kihallgatása folyt a kapitányság épü
lete előtt többszáz főnyi tömeg gyűlt 
össze, mely valósággal ostrom alá vette 
az épületet és

követelte Zsabka kiadását.
A kapitányság a tömeg szétoszlatására 
telefonon kért segítséget Csakhamar 
megjelent egy szakasz lovasrendőr. A 
rendörök oszlásra szólították fel a tö
meget, majd mikor ez eredménytelen
nek bizonyult a lovasrendőrök a tömeg

A Peyer 
rek közül

közé vágtattak. A tüntetők Ijedten fu
tottak széjjel, de a Reáltanoda uccá
ban újból csoportba verődtek, úgyhogy 
hosszas küzdelem után sikerült a tö
meget teljesen szétoszlatni.

Peyer beszéde után Dávid Mihály el- 
azavalta. Petőfi; Egy gondolat bánt cngé
mét ... cimü versét. Az ünnepség Far
kat István zárószavával véget ért.

Szocialista tüntetés 
a Sörház uccában

Ezután az ünneplő közönség oszlani 
akart, de a rendőrök elállták a inellék- 
uccák torkolatát, úgy hogy a negyven
ezer főnyi tömeg a Dunapurton hullám
zott végig. Egy helyen a hatalmas tömeg 
áttörte a kordont, behatolt a Sörház uc- 
cába és ott

az Ébredők székháza előtt nagy 
tüntetést rendezett.

Izgalmas kiáltások hangzottak el:
— Le velők! Gazemberek! Le az ébre

dőkkel!

Óriási káosz támadt.
A rendőrlovak patái elől sikongatva 

futottak as emberek, sokan a házak ka
pualjúba menekültek, vagy a villamosra 
ugrottak fel.

A Rákóczi utón folytatódott 
attak.

Lovasrendőrök vágtattak a
és igy sikerült a tömeget a 
cákbu szorítani, ahol aztán a tömeg szét
oszlott Közben a Nemzeti Színház felől 
újabb lovasszakaszok érkeztek és lassan 
megtisztították az uccákat m hatalmas 
tömegtől.

A rendőrség a Rákóczi úton is lefogott 
egy embert A villamos- és kocslközle- 
kelés hosszú ideig szünetelt.

a rendőr-

járdán.

mellékuo-

Folytonos rendőri attakok
Hirtelen kit oldalról lovasrondőrök ér- 

keitek, brvóglatiuk a tüntetők közzé te 
igy kényszeritették őket az oszlásra. Ek
kor a tömeg a Molnár nooába nyomult, 
abol azonban nagyobb csapat gyalogos 
te lovasrendőrrel találta magát mambón. 
A tömeg te a rendörök között

ÖMnütköztere került a sor.
Fütyülés, kiáltozás, rtkongatástót volt 

hangos az uoea. A lovasrendőrök felnyo
multak a járdára te úgy terelték maguk- 
előtt a közönséget. Az egyik kiabáló fla- 
talambert sikerült elfogni a readői üknek 
de az ellenkezni próbált ét elkwreMten 
regit,égért Mdltoiott. Erre

as izgteott tömeg a rendőrökre «•

Előállítások ás bünte
tések a rendőrségen

Az incidonBekből kifolyólag a rendőr
ség előállítótól a VII. kerületi kapi
tányságra Kovács Pál 22 éves lakatost, 
Weisz Emil 24 éves főiskolai hallgatót, 
Dickcr Károly 20 éve8 cipészsegédet, 
Erdős József 22 éves bőrdísztnükészítőt. 
Sütő Imre 20 asztalost, Pataki Jáuos 
24 éves villanyszerelőt, Simon y Gyula 
24 éves asztalost, Schván Dezső gépla
katost, Bodlizni Gyula 27 éves festő
művészt, Safarik Kornél 24 éves réz
esztergályost, Kovács Jánosáé háztar
tásbelit, Griinvach Jenő 22 éves keres
kedőt, Schikimitz Ferenc 21 éves nap
számost, Rózsár István 82 éves kereö- 
kedősogédet. Pomovtzky Imréné 32 éves 
háztartásbelit, A rendőrség valameny- 

. nyiüket őrizetbe vette. A IV. kerületi 
kapitányságra előállították Balázs Pál 
86 éves kovácsot, akit igazolása után 
azonnal 800.000, Adóm Ferenc 31 éves 
villanyszerelőt, akit 100.000, Németh 
Mihály 22 éves cipészt, akit 100.000 és 
Treifer Pál 52 éven cipészt, akit 50.000 
korona bírságra ítéltek. Ezeket a bün
tetés lefizetése után szabadon bocsátot- 

■ tea. Este é orasor a főváros útvonalai
ról bevonták az összes öregeket, ■ 10 
órakor a főkapitányságon la laegMöut 

la permanencia.

Csak hosszas huzakodás után sikerült 
a rendőröknek u renitenskedőt közre
fogni és az őrszobára előállítani. Közben 
a rendőrök még egy házaspárt is előállí
tottak, akik felhívásuknak nem engedel
meskedtek.

A tömeg izgalma egyro nőtt Minden 
oldalról újabb rendőrszakaszok érkeztek, 
akiknek láttára a tömeg izgatottsága 
még jobban fokozódott Végül is Peyer 
Károly képviselő odalépett az egyik 
rendőrtiszthez és kérte, hogy nagyobb 
kímélettel bánjanak a közönséggel.

A hatalmas tömeg mindjobban elárasz
totta az’uccákat. A rendőrök mindenütt 
gyors távozást követeltek és kissé éré- lotOB uuao
lyes eszközökkel igyekeztek akaratuknak - Este 8 órakor a főváros útvonalai- 
ér vényt ezeresni. - . . .

Valósággal életvMcMyee volt a to»
loatfb
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Jfz ellenzék kedden a frankü&y uj adatainak 
előterjesztésére szólítja jel a kormányt 

HegymegbK.iss Pál kérdőre vonja Bethlen miniszterelnököt, 
miért vont párhuzamot a frankügy és az

így elsősorban PoZIat/icini György 
őrgróf, Sigray Antal gróf és Ká
rolyi Imre gróf vallomása, illetve 
ezeknek a mágnás legitimistáknak 
legújabb szereplése is a frankvita 
kimelyitését fogja eredményezni. 
De tisztázni óhajtjuk Vágiék 
ügyét is. A Füfli-csoport emberei 
bizonyos alkalmakkor mindig

Minthogy a frankhamisítás! bűn
ügy nyomozása során újabb é* 
u.iabb fontos adatok merülnek fel, 
ellenzéki körökben bizonyosra ve
szik, hogy »,

a nemzeígyülén fraukesatája
kiszélesedik.

Kormánypárti körökben ugyan azt 
hangoztatják, hogy a legújabban ----- ,
felmerült adatok túlnyomó vészben , megjelennek az ucoán. Meg fog- 
büntetőjogi vonatkozásnak és isv' juk kérdezni a belügyminiszter 
a nemzetgyűlést* amely csupán a! urctt tud-e 
^lóVeUtéft tórgyMit »6k a’ valamelyes . ömefüggesearől

adutok íit-ni érdekelhetik. Ellenzéki 'ági Istvánek mogmozdidasal
„l.b.lnn a legutóbbi napokban moz- és bizonyos polit.kai jelenségek oldalon a legutóbbi napokban moz
galom indult meg abból a célból, 
hogy Pesthy Pál igazságügy^ 
mutter a nyomozás legújabb fejte
mé nyélről jelentést tegyen a nem-

között.
De kérdőre vonjuk Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnököt is a 
miatt a kijelentése miatt, amelyet

szónoka kon- 
Intéz Peathy

uyo-

í6Mintbw,f' Pesthy Pál Igazság-1« nemzetgyűlés legutóbbi ülésén 
(igvmlnlsztor pénteken este titkára | tett. A nunisgterelnok ugyanisazt 
Gál László dr., osztálytanácsos ki-1 mondotta, hogy nem vehette ko- 
■in tőben Tolnára utazott, ahonnan molyán a frankügyben hozzáér
jek a hétfői nap folyamán érkezik 
vissza Budapestre,

RVBINEK ISTVÁN
kormánypárti képviselőt, a frank-; 
bizottsági jelentés előadóját kérdez
tük meg, aki kijelentette a Hétfői 
Napló munkatársának, hagy a maga 
részéről valószínűnek tartja, hogy 
Pcsthy Pál igozsdgiiguminiszter 
valamilyen formál fog keresni a 
nemzetgyűlés tájékoztatására. Érte
sülésünk szerint a kedden kezdődő 
frankvita során

v/. ellenzék első 
krét felszólítást ------
Pál igazságiigyminiszterhez az 
iránt, hogy még u keddi nap 
folyamán terjessze igazságügy
miniszteri jelentés formájában 
a Ház elé mfadpzokst s» adato
kéi. amelyek « frankhamisítást 
bűnügy legújabb nyomozása so
rán a legutóbbi napokban fel

felmerültek.

Kiszélesedik 
a frankvita

Politikai körökben éppen Srra- 
való tekintettel, hogy nz utóbbi 
Időben felmerült adatok teljesen 
■illuzAriussA teszik az azok ismerete 
nélkül lefolytatott parlamenti bi
zottsági vizsgálat eredményét, a 
irankvila mielőbbi befejezését, sür
getik, Az ellenzék ezzel a törekvés
sel szemben a kimerítő vita szüksé
gességének álláspontjára helyezik- 
\til-.

HEGTMEG1 KISS PÁL

r kisebbségi vélemény előadója ez 
ügyben a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Az ellenzék végig fogja har
colni teljes erejével a frankcsatát. 
Szó sem lehet arról, hogy a franc
éit a rövid tód alatt befejezhető, 
hiszen még u pártok szónokai tu- 
laljonképpen ltom is vettek részt 
a vitában, fin a kisebbségi véle- 
ményt adtam elő, PalZavicini 
György őrgróf a tényállást egé
szítette ki, mert a bizottság eluta
sította az ellenzék indítványát, 
hogy P all áriéin l György Őrgróf 
bizonyos momentumokra vonat 
kozólag kihallgattaSHék. Egyedül 
a szociáldemokrata párt állított 
eddig s -.ónokokat Farkas István 
ss Pikler Emil személyében. Pe
dig

a vita kiszélesítésének unkáé- 
gessége mellett több fontoz kö

rülmény szét

Cseh rendőrtisztviselők jönnek 
Budapestre a szokolhamisitás 

kinyomozására
Tömege* kihallgatások a rendőrségen a szokolhamisitas 

ügyében
FRIEDRICH ISTVÁN 

a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Ügy értesültem, hogy a c^hek 
részéről a jövő hét folyamán ide
érkezik egy banktisztviselő és két 
rendőrtiszt, akik éppen úgy, mint a 
frankhamisítás nyomozása során a 
francia kiküldöttek kollaborálni 
fognak a magyar hatóságokkal. 
Nem tartom valószínűnek, hogy eb
ben az ügyben még egyszer kihall
gatnak, mert én a kihallgatásom 
során mindazt elmondtam, amit a 
szokol-ügyről tudtam.

A szokolhnmisítáB ügyébejj elrendelt 
üjabb nyomozás aktáit tegnap átküld
ték az ügyészségről a főkapitányságra, 
Katona Rezső főtanácsos, a bűnügyi 
osztály főnöke ma már meg Is kezdte 
a terjedelmes aktacsomag áttanulmá
nyozását, melynek befejezése után ki
jelöli az ügy referenseit. A nyomozást 
minden valószínűség szerint .ugyanazok 
a tisztviselők fogják vezetni, akik a 
frankhcmii'ítás ügyében dolgoztak, a 
Nemen főcsoport, valamint a Schívll és 
Szathntáry csoportok detektív jói vei.

A nyomozás —• értesülésünk szerint 
— főként két irányba terjed ki. Első
sorban is tisztázni fogják azt, hogy

▼au-e bizonyos összefüggés & frank
ét a szokolhamlsltás ügy® között.

Ismeretes ugyanis, hogy néhány sze
mély, többek között .Wszdros Gyula 

I neve mindkét üggyel kapcsolatban is 
<1 iiuiinuaiuiBxu^T uuuugyre, ; ízorep0H már a nyilvánosság előtt, és
a szukolhamisításra vonatkozóan. 1 fgy egyes körökben az a vélemény ala-

Vasárnap délután teljesen meg
bízható forrásból az a hir terjedt 
el, hogy

a frankhamisítás! bűnügy nyo
mozásának befejezése erősen ki* 

tolódott
A nyomozásnak már többször he- 
haraíiijozott és várva-várt 
rása helyett

teljes felkészültséggel uj 
mozis kezdődik.

amely • frankhamisítással 
függésbe hozható szokolhamisitáe 
részleteit lesz hivatva tisztázni.

A cseh kormány ugyanis meg
keresést intézett a magyar hatósá
gokhoz a szokolhamfsitási bűn
ügy teljes kinyomozása érdeké
ben. Az elterjedt hírek szerint

a legközelebbi napokban Buda-

Sestre érkezik a Cseh Nemzeti 
iánk megbízásából egy főhiva
talnok és * esek kormány kép
viseletében két reudőrfőtiszt- 

viselő.
Minthogy e hírek valódiságát 

illetékes helyen nem ellenőrizhet
tük, megkérdeztük Friedrich Ist
vánt, akit a legutóbb a rendőrsé
gen tanúként hallgattak ki úgy . 
a frankhamisítás! bűnügyre, mint I

lozá-

ÖFSZ©-

■ hatalmasén magnagwobbl’o tNQSnyélt «• gyhnyhrUan átalakított 

Gerő Márton áruháza I 
Király ucca 22, saroküzlet 

350.000 K 
450.000 K-wi 
450.000 K mi 

98.000 K

Divatköpeny kockás kelméből • • 

Covercoat-kabátok 
Szövetruhák .... 
Selyemtrikó zsemper

knlt ki, hogy a szereplők személyét te
kintve bizonyos összefüggést lehet ta
lálni a két ügy között. Vájjon ennek a 
ténynek esetleges megállapítása milyen 
irányba vezeti majd a nyomozást, azt 
még természetesen nem lőhet tudni,

A második ügybon legfontosabb és 
tulajdonképpeni alapvető célja a nyo
mozásnak a szokolhamisítás összes sze
replőinek megállapítása, valamiül ezek 
szerepének tisztázása. Tudomásunk sze
rint

a rendőrségre került nyomozati in
dok egész sereg új nevet és eddig 
még teljesen Ismeretlen adatokat 

tartalmaznak.
Ezeknek lenyomozása óriási munkát 

igényel, azoukívül a tanukat is nagy 
számban idézik be a főkapitányságra, 
ahol már « héten tömeges kihallgatáso
kat eszközölnek,

A cseh nemzeti bank budapesti jogi 
képviselője az ügyészségi iratok meg- 

' után hosszabb megbeszélést
| folytatott Katona főtanácsossal, a bün- 

munkájábau, illetve annak irányításá
ban nem vesz részt

ahogy 
azokat 

(»Ieln-

ellenzék között
kőzett bejelentéseket, mint 
nem vette soha komolyan 
a híreket, amelyek hozzá 
zéki képviselőkről érkeztek, mert 
ha ezeket figyelembe vette volna, 
akkor

ma nem volna ellenzéki kép
viselő, akit ne keliett volna le

tart óztatnia.

Ezt a gyanúsítást szóvá lógtuk 
tenni és megkérdezzük a minise- . 
terelnököt, milyen alapon wní “kezése, .. ...._......... ..........._________
párhuzamot a frankhamisítás esjügyi osztály főnökével, de u nyotnozá. 
az ellenzéki képviselők között. Itt —- ---------------- -
van továbbá a szokolhamisitás, 
ügye is. amit a rendőrség kap-1 
csőit bele a frankügybe. Mindezek i 
olyan kérdések, amelyek tisztá
zásra várnak s az ellenzők egy 
percig sem fogja abbahagyni e 
kérdések tisztázásának folytonos 
követelését.

Behizsnyiloit lány,
hogy 

árban 
fazónban 

minőségben 
és kiállításban 
utolérhetetlen!

>

Tavaszi újdonságok
a. m. b legújabb covercoat-, burbory-* 
ripsz, sima és mintás divatköpenyek 
és kosztümök, valamint szövet- és 

selyemruhák, blúzok óriási 
nagy vála.stékban

RaktémciküoEnk ■

Angol dlvatköpeny 590
Covercoat köpeny 490 .
Covercoat köpeny bélel? 750,. 
Burbury köpeny 750 „
Ripsz köpeny ,-faie mi. 1100 „
whipto.d köpeny v^gígböi. 1200az«r 

.gin.tilvafköpciíy wi.iv. 1100 „ 
Rnsol koz tűm 750 „ 
Ripsz szövetruha legújabb 490 „ 
Ripsz szövciruha 1 a CEfl 
nőst gronduivúl elegáns klvitelb- Wll p,

Utolsó
Royal Orfeum

műsoránakmárcius5

Pén bKek iiremr!
Telelőn 121—68 Kezdető ti/,

He tatarozza hízót
• • inig előnyős és -wkszerü ajánlatot nem er a

„Budapesti Háztulajdonosok 
Gardasági Ssövalkecel*'* 
muazAki alOíi ta lyí töl 

tpftkenéank ó« •Hieletráépítónek vSllaléM 
ív, WtO *t> (KiotIM eatptajTaifönt lH-V,40-37
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Nlczky Vladimír gróf járt el 
Schulze érdekében 

a biztosító intézetnél
A frankkllséket már hosszabb idd óta Szendey tartotta 

magénál
A francia kiküldöttek — mint is

meretes — főként a frankhamisítás 
német vonatkozásait szeretnék 
megtudni és ezzel kapcsolatban 
Doucet és Gravier. Németországban 
nyomozásokat végeznek. A német
országi nyomozás azonban kevés 
eredményt produkált és ezért a Bu
dapesten Időző francia kiküldöttek 
a frankbamisitók német kapcsola
taira vonatkozóan többizben kihall
gatták IVindischgraetz herceget és 
jRdba Dezsőt Meg akarták áöapi- 
fani, hogy Schultze Henriket, mint 
szakértőt, ki mutatta be Wiudisch- 
graetzwk és ki hozta Budapestre? 
Ezt mindezideig nem tudták megál
lapítani, mert részben a vádlottak 
nem adtak kellő felvilágosítást, 
Jrészben pedig ellentmondó vallomá-

Gróf Nitzky V^dimlr volt ar, akt Schultzeval többizben mez- 
jelent a biztosító intézetnél aki Schultze részére és a frankba- 
misltók részére életbiztosítási kötvényt akart kiállíttatni.

Schultzet — amint; ilyenkor szokás 
— az intézet orvosa megvizsgálta és 
különböző betegségeket konstatált 
rajta, miért is az intézet a kötvényt 
nem állította ki Schultze részére és 
ess volt az oka annak, hogy Schultze 
eredeti terve nem sikerült és ezért 
Utazott el Budapestről.

Nitzky gróf külföldön tartóz
kodik és kihallgatására vonat
kozólag megtették a szükséges 

intézkedéseket.
Szendey Lászlót a rendőrségen 

már többizben kihallgatták arra vo
natkozóan, hogy a frankkliséket 
időközben kinek adta át megőrzés 
végett. Szendey azonban becsületér
zésére való hivatkozással megta
gadta a valiomástételt.

Ma délelőtt ismételten kihallgat
ták Szendeyt és részben beismerő 
vallomást tett. Elmondotta, hogy a 
frankklisék már régen a birtokában 
voltak és erről

Miniszterelnök akart lenni 
a frankhamisitó Mészáros Gyula 

Az ötezer vadász vezére
ü világbotránnyá fajult frankhami

sítás! ügy során egyre szűrübbon buk
kan fel a neve Mészáros Gyulának, az 
angorai egyetem tanárának, akiről 
most már szinte bizonyosan meg lehet 
állapítani, hogy tulajdonképpen veze
tője volt az egész pénzhamisítóéi akció
nak. Az érdeklődés központjában áll 
most Mészáros Gyula, aki változatok
ban gazdag pályafutás után érkezett el 
addig, hogy a bíróság kőrözőlevelet 
bocsátott ki ellene.

Mészáros évekkel ezelőtt résztvett a 
Turáni Társaság megalakításában. Ek
kor ismerkedett meg gróf Teleki Pál
lal és Bánffy Miklóssal. Innen. « barát
ság, amely évekkel ezelőtt még tisztán 
tudományos érintkezésből állott.

Mészárost a háború idején tábori 
tolmácsnak osztották be. Az orosz front 
mögé került. Századosi rangot kapott 
A Károlyi-forradalom alatt tnuceuwH 
őrré nevezték ki. De Mészáros, aki 
mind jobban és jobban vágyott a tár
sadalmi szereplésre, elégedetten volt 
állásával. Nem szeretett bejárni a Vá
rosligeti Iparesarnok hátsó helyiségei
ben levő néprajzi múzeumba. Szíveseb
ben tartózkodott a Hermina úti múze
ummal szemközti Roheim-villában, 
ahol látogatásai egy osinos fiatal hölgy
nek szóltak, akit feleségül is vett, s 
akivel együtt utazott ki azuhni Kon- 
stantindpolyba. Később visszatért Bu
dapestre. A kommün alatt Friedrich 
Istvánnal és Szigora László mérnökkel 
került össze. Szigora volt a proletár
diktatúra Idején megkísérelt júniusi 
ellenforradalom alkalmával a ludovikú- 
sak veiére, Mázsáról is csatlakozott ac 
ellen/orradalmdrokhos. Vgy érezte, hogy 

sokat tettet.
Szóbakerült a kihallgatások sa

rán az is, hogy Schultze életét az 
Első Magyar Általános Biztositó 
társaságnál be akarták biztosítani, 
helyesebben Schultze kikötötte, hogy 
csak abban az esetben vállalkozik 
a frankklisék elkészítésére, ha élet
biztosítási kötvényt állítanak ki ré
szére. Ezzel kapcsolatban szomba
ton kihallgatta a rendőrség a bizto
sító intézet egyik tisztviselőjét 
Eleinte azt hitték, hogy Schultzet 
Bába vitte fel a biztosító intézetbe 
és ő járt el az érdekében- Most 
azonban kiderült, hogy a biztosi tó 
intézettel nem Rába, hanem egy elő
kelő személyiség folytatott tárgya
lásokat, aki jelenleg nem tartózko
dik Budapesten.

közvetlen környezete és mind
azok tudomással bírtak, akikkel 

érintkezésben állott.

Egyidőben az hitték, hogy a fran- 
cia kiküldöttek tárgyalásokba bo
csátkoznak WlDdischgraetzzel a 
kártérítést illetőleg és Szendey a 
frank kliséket arra akarta felhasz
nálni, hogy a tárgyalások során bi
zonyos engedmények ellenében 
könnyíteni fog Windischgraetz sor
sán és csak akkor adja át a frank
kliséket, ha a francia kiküldöttek
kel való tárgyalás során meg tud
nak állapodni. Minthogy azonban a 
Budapesten időző francia rendői*- 
tisztviselök természetesen nem tár
gyaltak sem Wihdischgraetzze!, 
sem a herceg védőivel, Szendey 
nem akarta tovább magánál tartani 
a frankkliséket, hanem elmondotta 
a dolgot dr. í)dnér Bélának, aki be
jelentette a rendőrségnek, hogy a 
frankkliséket hol keressék.

eljött az ő ideje: most, fog érvényesülni 
Mindenkit fantasztikus vakmerő vállal
kozások tervével környékezett meg, do 
ü maga bátortalan, gyáva volt. Bará
tai haragudtak is reá, gyávaságáért, 
do ő folytonosan újabb tervekkel jött 
elő abban a kis ellenforradalmi cso
portban, amelynek tagjai közzé Fried- 
rich is tartozott.

ötezer vadász áll rendelkezésemre — 
mondta egyszer — azzal ledönthetjük a 
vörösök uralmát

Mindönki azt hitte, hogy Mészáros 
ötezer vadászkatouáiúl beszél a aztán 
kiderült, hogy egyszerű budai vadászol: 
ról van szó csöndes polgárokról, akiket, 
egyénenkint keUelt volna összeszedni.

Mészáros erőnek erejével vezetni 
akarta az ellenforradalmi csoportot. 
Arra vágyott, hogy a proletárdiktatúra 
megdöntése után ö kertílji'in ag ország 
élére. Fantasztikus kész tervei voltak, 
amelyeket állandóan n zsebében hor
dott ég amit előadott mindenkinek, 
akiről megtudta, hogy nőm érez együtt, 
a vörösökkel. Kész listát hordozott ma
gánál azoknak a . neveivel, akiket a 
miniszterség megillet, ha a vörösura
lom véget ér.

A miniszterek nevei között helyet 
foglalt Friodrich neve is, a miniszter
elnök szó után pedig oz a név volt ol
vasható: wisekii Mészáros Gyula dr. 
egyetemi tanár.

A kommiin alatt később a Feldbach* 
bán állomásozó Hzmrecaányl-féle ellen
forradalmi csoporthoz csatlakozott és a 
Lehár hadosztállyal jött vissza Magyar
országba a vállalkozó szollemü Mészá
ros, legjobb barátja lett Friedrichnek, 
de titokban leste az alkalmat, hogy 
Frledrieh elől elragadhass® a hatalmat 

és hogy a kritikus pillanatban 6 kerül
jön arra a helyre, ahová barátja került 
a miniszterelnöki székbe.

A politikai érvényesülés axonban

Elhalasztják Németországnak 
a Népszövetségbe való /elvételét

Párizs, március 14.
Mint a Petit Párisién genfi tudó

sítója írja, Luther birodalmi kan
cellár és Sresemann külügyminisz
ter megállapíthatták a szánalmas 
hatást, melyet intranzigens maga
tartásuk a Nemzetek Szövetsége leg
több tagjánál kiváltott.

Mint az Ecbo do Paris tudósítója 
jelenti, Brland tegnap este a követ
kező álláspontot foglalta el: 
Amennyiben kedd előtt kompro
misszum jönne létre, úgy az ügyet 
a Nemzetek Szövetségének ülése 
elé viszik, s ez esetben Francia
ország, amennyiben ismét elnyeri 
teljes cselekvési szabadságát, be
jelentené elhatározását, hogy Né
metország felvétele ellen formális 
tiltakozást jelent he.

A Maiin tudósítója azt Írja, hogy 
amennyiben Németország vissza
utasítaná a közvetítő megoldást, 
úgy a tanácsnak oly irányú javas
latot kell elfogadnia, mely szerint 
az egész ügyet, Németországnak a 
Nemzetek Szövetségébe való felvé
telét is beleértve, elhalasszák. Úgy 
látszik, hogy egy ilyen elhalasztás, 
melyet a Nemzetek Szövetségének

Az elüldözött tanerők vissza
kapják régi állásaikat 
Megkezdik a fegyelmi ügyek revízióiénak 

nyilvános tárgyalását
Közel hat évi szenvedés és meg

aláztatás után, végre elérkezett az 
ideje a tanerőkön elkövetett knr- 
zusígazságtalanságok jóvátételének. 
A demokratikus blokk rövid város
házi működésének

legfényesebb eredménye a tan- 
ügyi sérelmek revíziójának el

rendelése,
mert ez a lépés egyet jelent a sötét 
emlékű kurzusuralom teljes likvi
dálásával A kultuszminiszter a na- 
pokbon küldte le a városházára 
számos elbocsátott tanerő beadvá
nyát azzal az utasítással, hogy az 
illetők ügyében a tanács sürgősen 
folytassa le az njrafelvételt Szom
baton

újabb három akta érkezett 
hasonló intézkedéssel a kultuszmi
nisztériumból a polgármesteri hi
vatalba,

A pártok előre gondoskodtak a 
revízió igazságos, pártatlan lefoly
tatásáról és ép ezért az ujrafelvétel 
alkalmával a vizsgálatot nem az 
érdekelt tanügyi ügyosztály, har 
nem az inditterens

elnöki ügyosztály fog1 a végezni, 
A referensek kijelölése Felkai Fe
renc és Dulácska Jenő tanácsjegy
zők személyében már meg is tör
tént. Mintán az elnöki ügyosztály 
a státnsrendezéRi munkálatokkal 
ezen a héten teljesen el készük 

néhány napim bellii 
megkezdődhetik a nagy érdeklődés
sel várt tanügyi fegyelmi ügyek 
ujrafelvétele. Az illetékes ügyosz
tály nagy előkészületeket tesz a reá 
váró nehéz feladat elvégzésére. A 
tanuk végtelen seregét fogják a 
tárgyalásokra beidézni, amelyek

teljes nyilvánosság előtt fognak 
lefolyni,

hogy ezzel is dokumentálják a vizs
gálat pártatlanságát és igazság
keresését.

Az elüldözött tanerők Védelmét a 
revízió során a demokratikus blokk 
által mefjbisott ügyvédek fogják el
látni. Most folyik azoknak a ssooia- 

nem sikerült h így Mészáros kénytelen 
volt megelégedni n frankhamisítás ké 
tea értékű dicsőségével.

Román Kálmán

tilése előtt vita formájában okol
nának meg, már most bírja Francia
ország, Olaszország, Csehszlovákia, 
Brazília, Spanyolország és Uru
guay, tehát egy elegendő többség 
támogatását.

A Matin tudósítója utolsó órában 
jelenti lapjának, hogy a tegnap 
este Briand és Stresemann közt 
történt megbeszélés néni vezetett 
eredményre,

•

Késő éjjel érkezett londoni táv
irat szeriut a félhivatalos Reuter - 
ügynökség genfi jelentése hangsú
lyozza, hogy a jelen pillanatban 
már kissé optimistább hangulat 
uralkodik és úgy létezik, hogy ki
alakul a megoldás lehetősége. Mint 
hirik, a Nemzetek Szövetségének 
tanácsa jelenleg Vandervelde in
dítványával foglalkozik, mely sze
rint Németországnak állandó tag 
BÓg jutna a tanácsban, amely köz
vetlen ezután újabb állandó tanár.* 
tagság felállítását. határozná el. A 
decemberi ülésszak döntene a Tő 
lőtt, hogy melyik államnak jusson 
az állandó tanácsi tagság.

lista, demokrata, és Köasuth-párti 
ügyvédeknek a kijelölése, akik eb
ben a nagyjelentőségű ügybeD vé
dői tisztséget nyernek. A Hétfői 
"Napló munkatársa előtt, illetéke* 
helyen kijelentették, bőgj' a revízió 
folyamán ártatlannak talált tan
erőknek a főváros a legmesszebb - 
menő elégtételt fogja, nyújtani és

visszahelyezi őket régi állá
saikba.

Azokat a tanítókat, tanárokat pe
dig, akiket apró mulasztásokért 
ítélt állásvesztésre a kurzus gyűlö
lete, pénzbüntetésre Ítélik és szintén 
visszaadják a fővárosi iskolákban 
viselt állásaikat

Fővárosszerte óriási érdeklődés
sel várják a kurzus égető sebeinek 
elérkezett orvoslását.

Nemzetközi Orfeum
ezelőtt

TUBURin
Vili. KERÜLET, RÁKÓCZI ÜT 63. SZÁM

Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!
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beugrott egy urllány 
a harmadik emeletről 
és nyomban meghalt, 

Vasárnap reggel hét óra tájban nagy ; 
riadalmat keltett ágy urtasaa öl'özölf 
Bű- 25 év körüli loúny Öngyilkossága, aki 
a Rákóczi ut 76. számú ház harmadik i 
enioletóről

az udvar kövezetére vetette magát, 
ahol nyomban szörnyethalt.

A nagy zuhanásra a lakók rómtilve sza
ladtak ki a lakásaikból és azonnal segít* 
Bégére siettek a szerencsétlen leánynak: 
kihívták a mentőket, akik azonban már 
csak a beállott halált konstatálba'ták. A 
l'elj’színcn megjelent rendőri készültség 
xnegáBapitottn, bőgj’ az öngyilkos >S’f. M. 
háztartásbeli 23 éves uriloány, akinek re- 
tikfiljóbcn egy levelet találtuk, melyben 
bejelenti ön gyilkossá gát.

A szemtanuk állítása szerint a leány, 
nki Hernád ucca 40. mám alatt lakott, 
idegesen fel»ietott a Rákóczi úti ház bar 
madlk emeletére, néhány percig tétová
zott és azután hirtelen keresztül vette ma
gát, n korláton. A rondőrség folytatja a 
vizsgálatot az öngyilkosság ügyében. Az 
eddig beérkezett adatok szerint St. M.

nzcrelmt bánatában követte el ön- 
gyilkosságát,

A leány holttestól a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

A raktárunkon lévő összes

férfi és női

Zadravetz püspök vasarnap 
megjelent a vádtanács előtt 

A franclskánus barátok barna kámzsájában állt a bírák elé

légé(abban beérkezteket Is'

A törvényszék vádtanácsa vasár
nap délelőttre tüzto ki a frankha
misítás} btinper bírósági tárgya
lását Reggel fél kikbe órakor már 
megélénkült a törvényszék esküdt
széki terme előtti folyosó. Egymás 
után érkeztek meg a vádtanács tag
jai és Oltrubay törvény száki biró 
a vádtanács elnöke, majd megérke
zett Sztrache Gusztáv az ügyészség 
elnöke is, aki nyomban besietett 
n tárgyalási terembe. A vádtanács 
tagjai már teljes számmal együtt 
voltak, mikor sorra megérkeztek a 
terembe a védők. Rába Dezső vé
dője, Telek György dr. érkezett el
sőnek, hóna alatt aktatáskával, 
utána jött Dánér Béla dr., Ulaiti 
Ferenc dr. és a többi védők, akik 
közül Windifichffrütz és Haits tá
bornokvédője Csernyánszky Aladár 
nyugalmazott kúriai bíró először 
jött el a vádtanáes ülésére.

Pontban kilenc órakor befejező
dött a védők felvonulása és ekkor 
a fogház udvara felé vezető lépcső
ház irányából feltűnt az első vád
lott alakja. Windischgrntz Lajost 
kísérték fel elsőnek a fogházból. 
Magas, nyurga alakja kissé meg
hajlott, szemmolláthatóan ideges és 
kimerült.

Sétabotra támaszkodik, lábát 
nehezen húzza, amint szótlanul, 
lehorgaszt ott fejjel halad a 

fogházőr előtt 
WlnilischgTiltz után egyenként 
sorra jönnek a többi vádlottak: 
Rába Dezső, Hajts Lajos, Spanring 
László és a többiek. Mindnyájukat 
egy-egy fogházőr kíséri. Valameny- 
nyien megtörtnek látszanak, szinte 
apatlkusan néznek maguk elé, csak 
akkor jnrtatják körül a szemüket 
idegesen, szinte ellenségesen, mikor 
a. lépcsőházból a folyosóra érve né
hány kiváncsi várakozót pillanta

nak meg. A következő percben már 
el is tűnnek az esküdtszék! terem 
ajtaja mögött, ahol negyed tiz óra
kor megkezdték a tárgyalást.

Másfél óra hosszat tartott már a 
tárgyalás, mikor hirtelen kinyílt 
az ajtó és kisietett a folyosóra 
Dánér Béla dr. Zadravetz püspök 
védője. Többször idegesen órájára 
pillantott és a lépcsőház felé nézett, 
mint aki vár valakit. Pontban ti
zenegy órakor feltűnt a folyosón 
Zadravetz István tábori püspök 
alakja.

A püspök a franclskánus bará
tok barna kámzsájába volt öl
tözve, derekán fehér kötólövvek

Dánér Béla dr. eléje sietett és be
kalauzolta a terembe.

Egy óra előtt néhány perccel ért 
véget a vádtanács ülése. A tanács 
tagjai kivonultak a teremből, a vé
dők és Zadravetz püspök is eltá
voztak és a vádlottakat egyenként 
visszakisérték a fogházba , és pár 
perc múlva újra csöndes és kihalt 
lett a folyosó.

A mai tárgyaláson különben a 
legfontosabb vádlottak védői szó
laltak fel és 67,zel a védők be is fe
jezték a beszédeket. A holnapi ülé
sen azok a vádlottak kerülnek 
sorra, akik élnek a szólás jogával, 
Holnap, vagy kedden már Sztraehe 
Gusztáv főügyész is megtartja be
szédét és szerdára valószínűen be
fejezik a tárgyalást, melynek 
eredményéről «z ügyészség kom
münikében tájékoztatja majd a 
nyilvánosságot.

A letartóztatott vádlottak közül

Nádosy Imre és Gerő László, 
a szabadlábon levők közül pedig 
Baross Gábor nem jöttek el a 

vádtanácsi tárgyalásra.

nos, aki azt a cikket, amelyen V a no za
kót olítélték. — írta — hazajöjjön ős 
helyt álljon cikkéért. Nincs kétség az 
iránt, hogy Lipárti János ennek a fel
szólításnak eleget fog tenni. Éppen 
ezért újra felvételi kérelmet, terjesz
tünk elő, amelynek a bíróság minden 
bizonnyal helyet fog adni.

Kisebb jelentősége van annak a bo
nyodalomnak, amely

Szilágyi Károly mandátuma 
körül támadt. Szilágyi Károly ugyanis 
azon a címen kerül be a törvényho
zásba, hogy ő volt az I, kerületi de- 
mokratapúrti lajstromon Benedek Já
nos utáu az első jelölt. Minthogy azon
ban Szilágyi Károly időközben a demo
kratapártból kilépett és a fővárosi po
litikában a Bipka-párthoz csatlakozott, 

a demokrata párt Szilágyi Károlyt 
fel akarja szólítani arra, hogy mán* 

dátumáról mondjon le.
Szilágyi Károlyt jogszerűen megilleti 
ugyan amandátum, a politikai etika 
szempontjából azonban mindenesetre 
sok szó fér ahoz, hogy a történtek után 
vállalkozhatik-e erre a szeropre. Szilá
gyi Károly egyébként kijelentette, hogy 
a nemzetgyűlésen változatlanul követni 
fogja eddigi politikáját: szabadelvű 
lesz.

II

tettesen elárusítjuk, 
miután ezen cikkeket 

tovább nem tartjuk.

Kérjük a n. é. vevÓkögöúBÓ- 
got, hogy üzletünket vétel
kényszer nélkül kerosso fel.

dísztárgyak, evö- 
•zzkBzok, sport
ás varsenycHjak! ) 

du« vél stókbanScMoltar atléta rugyAr 
gyáil árban VII, Ka Inczyu. 14. TeL 135-28.
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Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorgyára 

liőntifc pokróc, Uggony, égy- m 
ssr.tal torit ok, gyermek kocsik, nyngMÓkek, 
irknyszobe-, elŐRZoba- «s ksrtlbu torok. eravök 6b Bitrak mteSaahlvitelben kapta-<4ta 
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Bonyadaímak két uj képviselő 
mandátuma korul 

Megmentik Vanczák János mandátumát ?

Mégis megindul a 
propeller

A MFTR és a főváros egyezsége
A MFTR Igazgatósága feliratot intézett a 

kereskedelmi minisztériumhoz, amelyben kö- 
Böltu, hogy amenuyiban az állam nem valori
zálja a társaságnak nyújtandó szubvenciót, 
kénytelen lesz a nyári helyi hajó ós átkelőéi 
forgalmat beszüntetni. A MFTR u-'-anis óriási 
mértékben ráfizet a propeller és helyi jára. 
tokra s ezért a közérdekű helyi forgalom fen- 
tartásáéit még évtizedekkel ezeleött 200.000 
korona évi szubvenciót szavazott meg az ál
lam a vállalatnak. Ez az összeg fedezte a 
helyi közlekedés deficitjét, most azonban az 
állam ezt a 200.000 koronát ugyanennyi pa- 
pirkoronában fizeti a AlFTR-nak, ami áltál a 
helyi forgalom fenrtartása elviselhetetlen ter
hel jelent a társaságnak. Az igazgatóság fel
iratára a kereskedelmi minisztérium, a vasúti 
és hajózási főfeliigyclősóff és a főváros tár
gyalásokat kezdett a vállalattal a helyijára
tok mcgindiblsa és a szubvenció méltányos 
valorizációja érdekében. A kormány azt óhajt
ja, hogy a szubvenció terheinek egy részét a 
főváros vállalja magára, mert első sorban a 
főváros érdeke a dunai propeller ús helyijára
tok fentartása. ügy értesülünk, hogy az erre, 
vonatkozó tárgyalások néhány napon belül 
eredménnyel befejeződnek. A kormány hajlan
dó a szubvenciót a mai viszonyok alapján mél
tányosan megállapítani, a főváros pedig a 
szubvenció fejében elengedné a MFTR-nak a 
rakpartok bérét, ami évente 845 millió korouát 
tesz ki. Ilyen módon remény van rá, hogy a 
helyi hajóközlekedés április 1-én mégis meg
indul.

A legközelebbi napokban két új kép
viselő vonul be a törvényhatóságba. Az 
egyik Horovitz Gábor Bzooiáldemokrata 
képviselő, aki Fawcziifc János mandátu
mának várható megsemmisítése után 
let« törvényhozóvá, a másik Szilágyi 
Károly, aki a Benedek János halálával 
megüresedett mandátumot nyeri el. 
Mindkét mandátum körül nagyobb bo
nyodalmak támadtak. Tanórák János 
ügye ugyanis még egészen tisztázatlan. 
A szociáldemokrata párt erősen bízik 
abban, hogy sikerül Vanczák János 
mandátumát megmenteni,

GYÖRKI IMRE DR.
ez Ügyben a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az tény, hogy Vanczák Jánost a 
bírófiiig politikai jogainak húrom évre 
leendő felfüggesztésére is ítélte. Ezen 
az alapon tehát Vanczák János ninndó- 
tuma megsemmisíthető volna, figye
lembe kell azonban vonni azt a körül
ményi, hogy o>« ítéletet a büntetés 
végrehajtása szempontjából előbb ki 
kell, hirdetni Távozók János előtt, az

után pedig Vanczák Jánost, ki kell 
kérni a nemzetgyűléstől, hogy a bünte
tés végrehajtható legyen. Ha a nemzet
gyűlés Vanczák Jánost az egy hónapi 
fogházbüntetés végrehajtása céljából 
kiadja,

« politikai jogok felfüggesztése, 
mint mellékbüntetés, csak a szabad- 
ságveeztés végrehajtása után lép 

hatályba,
így tehát Vanczák János mandátuma a 
törvény szerint csak akkor semmisít
hető meg, ha a Húz őt kiadta és ő az 
egyhavi fogházbüntetést már ki is töl
tötte. Egyelőre tehát már csak ezért is 
tárgytalan Vanczák János mandátumá
nak megsemmisítése. De nem tartóin 
valószínűnek, hogy egyáltalán sor ke
rüljön a büntetés kitöltésére. Minthogy 
ugyanis két ellentétes bírói ítélet hoza
tott, kérvényt adtunk be a Kúria jog
egységi tanácsához döntés céljából. Míg 
ea a jogegységi döntés megtörténik, az 
ítélet végrehajtása felfüggesztendő. Do 
van egy másik lehetőség is. .4 szociál
demokrata párt ugyanis már megtette 
a lépéseket az iránt, hogy Lipárti Já-

v o v o .á tr-i.Pi -o- .o. u n—p»

AZ ERNST-MÚZEUM AUKCIÓI XXXI.
GRÓF TELEKI SÁMUEL hagyatéka 
étdr.Bakonyi Károly gyűjteménye

KIÁLLÍTÁS: AUKCIÓ:
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Minden eredményes szel • 
lemi és testi munkának, 
egyAltalén minden siker
nek előfeltétele a testi Jó
lét. A kemény bőrsarkon 
testűnk minden lépésnél 
rázódlk és ezáltal kínoz- 
testűnket. Viseljen tehát 
Palma kaucsuk sarkot és 
talpat és ön sosem fog 
többé ■ rugalmas Járás 
jótéteményéről lemon
dani. A Palma kaucsuk sa
rok háromszor tartósabb 
a bőrnél és Jóval olcsóbb

ÉRETT NYUGATINOIAI RflNAN**T i i i i ■■■■■■
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Bethlen miniszterelnököt hétfőn 

este várják haza
A franKvitában a népjóléti miniszter helyettesit!

Bethlen István gróf miniszterel
nök hazaérkezéséről illetékes helyre 
vasárnap a késő esti órákig semmi
féle értesítés sem érkezett Gcnfből. 
A kormányhoz közelálló helyen kö
zölték a Hétföl Napló munkatársá
val, hogy Bethlen István gróf mi
niszterelnöktől Genfből még nem 
érkezett távirat aa elindulásról és 
igy semmi bizonyosat nem tudnak. 
Minthogy azonban a miniszterelnök 
legutóbb is váratlanul érkezett haza 
Genfből, mert elutazásának idő
pontját nem tudatta, most is meg
történhetik, hogy minden bejelentés 
nélkül hazaérkezik.

A miniszterelnököt környezete 
hétfőn este 10 órára várja haza

Megostromolták vasárnap 
Wunderlichné házát

A delejes asszony Ismeretlen helyre menekült üldözöl elöl
Sashalom, március 14. 

A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.
A sashalmi delejes csodaasszony ügyé

ben vasárnapra olyan botrányos fordulat 
következett be, amely most már komo
lyan kell hogy foglalkoztassa a hatóságo
kat. Az történt ugyanis, hogy vasárnap 
délelőtt Sashalmon Wunderlichné háza 
előtt nagy tömeg gyűlt egybe, amely 
mindenáron be akart jutni a delejes asz- 
szonyhoz, A tömeg nem hitte el, hogy 
Wunderlichné nincsen otthon,

nekirontott a kerítésnek, azt szád
szedte kövekkel és kavicsokkal be
zúzta az ablakokat, nekiesett a le
zárt ajtóknak, és betört a delejes 

asszony lakásába.
csak amikor Wunderlichné férje megér
kezett és kMerült, hogy az asszony való
ban nincsen otthon, csillapodott lo a tö
meg amelv azonban ezután sem távozott 
el a’ház elől és most már megnyugodva 
várta a delejes asszony megérkezését Vé
gül rendőrök oszlatták szét a várakozó
kat.

Kiküldött tudósítónk a történtekről a 
következőkben számol be:

Vasárnap már a kora reggeli órákban 
nagy embertőmeg csoportosult Wunder- 
líclmá sashalmi háza előtt. Sashalmi bo
tegek, Budapestről idejött beteges csato
ltok, szegényes killeejtí asszonyok, leá
nyok, eletdnean öltözött tdegbdeg un- 
asszonyok, csizmás parasztok. 
szí vidékről jöttek fel „gyógykezelés vé-

Lequjabb rejtekhelyén elmondja a Hétfői Naplónak 
a delejes asszony, hogy külföldre menekül

Hosszas kutatás után vasárnap dél- 
előtt sikerült

megtalálnunk a csodatevő asszony 
legújabb rejtekhelyét, 

ahova a fanatikus emberek rohama elől 
menekült

Wunderlich Pétérné egyszerű meg
jelenésű iparosasszony. Csak a .‘ízeméi
ben van valami különös zavaros fény. 
Feltűnnek, hosszú, finom, fehér közei.

Behízelgőén halk, jóságos hangon be-

_  Nagyon sajnálom, ami történt, de 
nem tehetek róla. Nekem

isteni rendeltetésem, hogy gyógyít
sak

és ezt az adományomat nem tagadha
tom meg senkitől sem, mert különben 
az Isten elveszi tőlem e képességet. 
Mindenkin segítettéin, aki hozzám jött. 
Sokszor még éjjel is felkeltettek és bi- 
wny gyakran előfordult, hogy a

kimerültségtől naponta többször 
elájultam.

— A lapokban olvastam, hogy „meg
buktam.** Nem akarok as orvosokkal 
vitatkozni, de nem egészen úgy van nz. 
Én az orvosok előtt sem csináltam mást 
mint otthon: megsimogattam a beteget. 
És én nem is mondom, hogy mindenkit 
meggyógyítok,

csak azt, aki hisz Is bennem.
Aztán még egyszeri delejezés rendsze
rint nem elég, haastt többször is Ml 

a Keleti pályaudvaron a bécsi 
gyorsvonattal.

Ennél az időpontnál előbb semmi
esetre nem érkezhctlk, nincs kizárva 
azonban, hogy kedden éjjel vagy 
szerdán érkezik. Ez esetben Bethlen 
István grófot a frankvitában Vass 
József népjóléti miniszter fogja 
képviselni.

Kormánypárti körökben! bizo
nyosra veszik, hogy

a miniszterelnök kedden este a 
pártban informálni fogja kép
viselőtársait a genfi ut eredmé
nyéről és nagyobb beszédben 
fogja tájékoztatni a nemzet
gyűlést Is a népszövetségi ta

nácskozásokról.

gett.
Az emborek kopognak a körítésen, sem

mi válasz. Egy élelmes sashalmi paraszt
fiú borravaló ellenében átugrik a keríté
sen, bemegy a házba, kopog, zörgőt, hiá
ba. A lefiiggönyzött ablakok mögül

senki sem ad életjelt.
Végre megjelenik egy asszony. Azt 

hiszik, hogy Wnndcrllchné.
A tömegen óriási izgalom vesz erőt. Be 
akarnak nyomulni a házba

nekiesnek a kerítésnek és percek 
alatt szétszedik a léceket. Behatol
nak a kertbe kavicsokat, köveket 
kapnak fel, bezúzzák WunderUchnö 
lakásának ablakait, nekiesnek az 

ajtónak és betörnek a lakásba,
A kritikus pillanatban a ház elé ér

kezik a delejes asszony férje Wiinder- 
Heh Péter, aki kijelenti, hogy felesége 
nincsen benn a lakásban. A tömeg erre 
nagy nehezen lecsillapodó."t. Végül Is a 
botrány úgy ért végot, hogy rendőrök 
érkeséek és

feloszlatták a tömeget, 
Értesülésünk szerint a környékbeliek, 
parasztok, iparosok, árasok azt hangoz
tatják Jel vonul Sashalom, Cdnkota és 
több község népe ée követelni fogják, 
hogy engedjék meg tfunderlichnénak 
a gyógykezelést.

'Az öngyllkosjelöltok Ismert védőjé
nek Róbert bácsinak lakásán két nap
pal ezelőtt különös Öngyilkossági kísér
let történt, Róbert bácsinak az Erisé- 

toalnl w betetet. Ezért nem elkerült1U- ,xám« hfcrtmn l.vs lákítaán
teljes mértékben a „vizsgám**. De néz
zen csak ide.

Elővesz egy kopott kis kézitáskát. 
Tele van levéllel. Csöndesen mutatja:

— Látja ez mind hálálkodó levél. A 
betegeim írtak, akiket meggyógyítot
tam. Ezeknél hasznúit a képességem.

— Mit fog most csinálni! — Kérdez
zük a delejes asszonyt.

— Megvárom, amíg as ellenem folyó 
eljárás befejeződik, aztán elutazom in
nen. Magyarországon a hatóságok nőm 
engedik meg, hogy gyógyítsak, nekem 
meg muszáj segítséget nyújtani a szen
vedő emberek számára. Mondtam már. 
hogy senkitől sem szabad megtagad
nom a segítséget. Most is azért

bujdosom,
mert meg kellene tagadnom a hatósági 
tilalom folytán a segítséget. Do örökké 
még som bujkálhatok.

— Komoly elhatározásom, hogy 
ügyem befejezése után eladom a sas
halmi házamat és

megszállt területre, Erdélybe, Nagy
várad közelében egy kis faluban 

telepedem le.
Az uram, aki szabó, tovább fog dol
gozni, én pedig folytatom o gyógyítást, 
mert ez a rendeltetésem. Romániában 
— úgy tudom — szabad a delejes keze
lés.

Búcsúzunk. Az ajtóból még utánunk 
kiáltja:

— De az Istenért meg ne Írja, hogy 
hol tartózkodom!

Az ismeretien méltóságos asszony 
titokzatos öngyilkossága 

Megmérgezte magát Róbert bácsi lakásán

naponta tömegesen fordulnak meg 
olyan emberek, akik meghaeonlottak az 
élettel és még egy kísérletként eljön
nek ée fölpanaszolják bajukat Róbert 
bácsinak, akitől senki sem távozik el 
valami segítség nélkül. Itt nem kérde
zik senkinek a nevét, csak azt, hogy 
ml a panasza és tat az óhajtása.

így történt azután, hogy

egy fiatal 15-4S év körül! nő is 
megfordult a névtelen látogatók kÖ- 

sött.

A jól öltözött fiatal hölgyet nem anya
gi vonatkozású baj hozta Bobért bácsi
hoz, hanem

bizalmas természetű családi ügyé
ben, 

amely miatt már a halálra gondolt. El
keseredésében kereste fel az öngyilko
sok patronusát Bobért bácsi megvizs
gálta a fiatal hölgyet, aki nem mon
dotta meg a nevét, csak annyit árult 
el, hogy

a férje m&gas állású tisztviselő és 
méltóság os címet visel. 

A méltóságot? asszony látszólag meg
nyugodva eltávozott, két nappal ez- 

r előtt azonban újra megjelent Róbert 
1 bácsi lakásán ég elpanaszolta, hogy

súlyos család! helyzetében még 
most sem állt he változás.

Róbert bácsi igyekezott vigasztalni a 
hangosan zokogó fiatal nőt, uzonbaii 
hasztalan volt minden igyekezető, a 
hölgy izgalmában sírógörcsöt kapott. 
Róbert bácsi kisietett a szobából, hogy 
vizet hozzon ismeretlen látogatójának. 
Mire azonban visszatért, megdöbbenve, 
látta, hogy

ti fiatal hölgy ott feküdt eszmék .' 
lenül a szoba padlóján.

Róbert bácsi tudva azt, hogy látogatója 
félre került a nyilvánosságot, mert 
nem akarja, hogy kilétét megtudják — 
házi gyógyszerekkel akarta eszméletre 
téríteni a fiatal hölgyet, aki ez idő 
alatt

míg Róbert bácsi vízért Járt isme
retlen méreggel megmérgezte ma

gát
Mivel azonban as élesztői kísérlet nem 
vált be, kénytelen volt értesíteni a 
mentőket, akik azután hamarosan esz
méletre térítették a fiatal hölgyet. A 
titokzatos Ismeretlen látogató, a mikor 
a mentők előírás szerint fel akarták 
venni naclonáléját,

nem volt hajlandó megmondani a 
nevét.

A mentők így azután mint ismeretlent 
vitték a Rókus kórházba, ahol az ön- 
gyilkos.ielöltek szomorú nevezetességű 
28-as számú kórtermében helyezték el, 
sápadtan, némán, összeszorított ajkak
kal fekvő titokzatos előkelő „névtelen 
asszonyt".
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hallga-

„Addig nem lesz köz
nyugalom, mig a Kor
mány fel nem oszlatja 
a titkos társaságokat4*

Mbián Béla március 1»-l beszéde 
Újpesten

Az Újpesti Demokratakörben va
sárnap este, márciusi ünnepség 
volt, amelyet IV. Szabó Béla és 
Antal Endre nyitottak meg, akik 
Benedek Jánosról emlékeztek meg.

Az ünnepélyen rászívott Vázso- 
ne/i Vilmosné is, aki férjének tá- 
vőÜétét kimentette azzal, hogy leg
jobb barátjának, Benedek János
nak halála annyira lesújtotta, hogy 
képtelen az ünnepségen résztvenni. 
Az ünnepi beszédet

FÁBIÁN BÉLA
mondotta. Mindenekelőtt a 
lóság mély részvéte mellett paroli
nál ta el Benedek Jánost, a demo
kratapárt nagy halottját. Ezután 
& titkos társaságokról beszélt kap
csolatban a frankhamisítással.

A frankhamisítás legteljesebb 
kibogozása sem fogja szanálni 

a magyar helyzetet,
mert mindaddig, amig ebben az 
országban a titkos társaságok ellen 
drákói rendszabályokat nem hoz
nak, nem lesz nyugalom. Mind
addig, amig a titkos társaságok es
küt vehetnek ki tagjaiktól, akik az 
egész magyar közéletet behálózzák, 
ebben az országban a közgazdasági 
konszolidációnak atmoszféráját 
megteremteni nem lehet. Fábián 
Béla ünnep! beszédét hosszantartó 
lelkes éljenzéssé! fogadta a közön
ség. amely a nagytermet zsúfolásig 
begtöltötc és lelkes ovációban része
sítette szeretett képviselőjét.

— Vms József miniszter a szó
széken. Vasárnap a belvárosi plé
bánia templomban, abból az alka
lomból. hogy a Szent Irnic kollé
gium növendéke! áldoztak, a Kollé
gium volt igazgatója. Foss József 
dr. népjóléti miniszter, prépost men- 
HotJt prédikációt. Egyszerit stólában 
As karingben jelent meg a szószé
ken Vbah József, ahonnan rövid 
hnzditó beszédet intézett a Kollé
gium növendékeihez. A prédikációt 
a rádió is szétvitte a belvárosi plé
bánia templomából.

— Benedek János temetése. Bene
dek János nemzetgyűlési képviselőt 
fővárosi bizottsági tagot, hétfőn dél
után 8 órakor temetik a kerepesi 
temető halottasházából. A demo
kratapárt országos és községi szer
vezete testülotllefr vesz részt álta
lánosan szeretett elhunyt tagjának 
temetésén. A gyászszertartást 
Ravasz László püspök végzi, a 
gyáenbescédet pedig Vázsonyi Vil
mos tartja meg.

— MAtAotmMIy •« Otthonban. PitraUwnul 
iuC<M»ro6 eetély volt tegnap aa Otthon 

írók i!r Hirtanírók XŐrében. A magtar MiAr- 
UMlzAsA IWhtw Énunjr, a béoi SioAihup&r 
ruffyafföltungu hoJorahirat'ncki'irtiőjc, Haedő 
Mlklóf dr.. nr. t^inertncvíi openvteitoriMu, Ma- 
ebn1n Tibor, fi S«<a1 cenllóinflvAw iM Wllhet- 
intm Henry hoUanifus z/ingonuníhósjt k'-ptek 
Rt) 64 intfvdiMtl pMndAaukkal frenetikus Kikért 
nriHtak. A maRGne^imokat Polgár Tibor, a 
Jejrtfjnbb Mmeazerrftaírdn nBsytehoinAffü ta^ja 
kiérte asnanrAn. finom alkalmnr.kodilM<nl. 
Kdt iryünynrn koocepctóiát, amelyet Ifeedö 
Bfktóe Alinkéit et mfivéavl ttikAlet<'8*bxgpL * 

elragadtabiaanl fogadta.

Egyetlen egy 10.000 koronás 
Mttk SlISMíül 

nyerhető: métermázsa ezüst,
ivremy és brilHáns ékszer. Azonkívül 
36 főnyeremény és 6150 nyeremény 
Szenzációs nyerési esélyek! 
Hfilö’i MIM íW lO fin

Bonyadalmak egy különös szerződés 
körül — letartóztatással 

és szabadíábrahelyezésseí
A Matta Testvérek és Elek Oszkár bizományi üzlete

Nagy feltűnést keltett néhány 
nappal ezelőtt, hogy a Matta Test
vérek bank és gabonakereskedelmi 
részvénytársaság feljelentést tett a 
rendőrségen Elek, Oszkár, a Hungá
ria Kereskedelmi Rt. igazgatója 
ellen.

A feljelentés szerint Elek Oszkár 
négyszáztizenhétmillió korona ér
tékben tizenegy vágón búzát vett 
át bizományba a Matta Testvérek 
cégtől, az érte járó öszeggel azon
ban nőm tudott elszámolni. A főka
pitányságon megindították a nyo
mozást és beidézték Elek Oszkárt, 
aki kihallgatása során meglepő vé
dekezéssel élt. Elmondotta ugyanis, 
hogy- ügyvédjének, dr. Csató Fe
rencnek birtokában van Matta Test
vérekkel kötött szerződés, mely tel
jesen más világításban tűnteti fel 
az egész ügyet Elek Oszkár szerint 
tulajdonképpen nem ia bizományi 
üzletről volt szó, hanem egy nyolc
százmilliós folyószámla-hitelből ke
letkezett az ügy. A Hungária Keres
kedelmi Rt. ugyanis -— mely a Bu- 
dapestvidékl Malomrészvénytársa
ság egész pakettjének a tulajdono
sa —a Matta Testvérek fennálló 
folyószámlája terhére kölcsönként 
fel akart venni 416 millió koronák 
Hogy azonban a Matta Testvérek 
cég jóban biztosítva lássa a pénzt, 
Elek Oszkár egy szerinte fiktív 

*— A Kossuth-párt márciusi ün“ 
nepélye. Az Országos Független
ségi Kossuth Párt az Első Kossuth 
Lajos Asztaltársasággal közösen 
március 15-én, hétfőn este nyolc 
órakor nyilvános márciusi ünne
pélyt tart a párt helyiségében 
(Andrássy ut 25. Buosky-étterem 
felett). Ünnepi beszédet mond Búza 
BaTfia, Vámbéry Rusztem és Kóll- 
mann Dezső.

— Halálos vonatelgázolás. A Tapolca 
irányából Budapest felé haladó 1117. szá
ma személyvonat Szászhalombatta állo
másán elgázolta a pályán áthaladó Mol
nár Anna 18 éves mnnkánnőt. akit élet
veszélyes sérülésével felszállitottók Buda
pestre és a Szent István kórházban vet
ték ápolás alá. ahol a súlyos sérüléseket, 
szenvedett loány vasárnap reggel meg
halt. A vizsgálat folyik az elgázolás 
ügyében, annak a megállapításával, kit 
terhel a felelősség a szerencsétlenségért

— Vecsey hangversenye Békés
csabán. Vecscy Ferenc az árvíz
károsultak javára rendezett hang- 
versenytuméjának utolsó állomása 
Békéwcsaba volt, ahol szombaton 
tartotta meg fényes keretek között 
hangversenyét. A hangverseny előtt 
dr. Kornis Géza városi tanácsos 
méltatta Vewey Ferenc tüneményes 
pályafutását, majd Vecsey Ferenc 
jelent meg a virágokkal díszített 
színpadon a közönség lelkes tapsai 
között. Ez a lelkesedés a művész 
minden egyes száma után csak fo
kozódott A kiváló művész hangver
seny turné ja során több mint 500 
millió koronát juttatott az árvízká
rosultak javára.

— A Menetjegyiroda társasuta
zása. A Menetjegyiroda a közeledő 
husvét alkalmából társesklrándu- 
lást rendez. Egy népszerűbb tár- 
saskírándiilás indul március 29-én 
Budapestről Velencén s Rómán át 
Bolognáig. Személyjegy ára gyors
vonat III. és hajó második osztá
lyán 4,800.000, gyorsvonat II. és 
hajó I. osztályán 6,000.000 kor. A 
március 29-én induló luxuskirándu
lás. mely április 12-éig tart s Fiú
mét, Nánolyt, Rómát, visszafelé 
pedig Firenzét és Velencét érinti, 
személyenként 10.000.000 koronába 

I kerül.
’ — Rendkívül riitf tAIesrték és ptlratlsn fttcsó
; úrnk jellemrlk M»hinr Gyota nöl flivaiArtibái* 
j (Vn Rjkóed 1 2t.) tanunk m»i nrAmíbsr » 
1 tavastl firutlhtet jelrö hirdetAM-r

szerződést adott át, mely nemiként 
olyan színezetet ad a dolognak, 
hogy a részvénytársaság ezzel az 
összeggel bizományi áruért tartozik 
a Mettaéknak. A szerződés szerint 
a Matta Testvérek cég befektet a 
malomba négyszáztizenhat millió 
korona értéknek megfelelő tizen
egy vágón búzát, mely után Elek 
Oszkár évi 22 százalék kamatot fizet 
és az összeggel 1926 április elsején 
el kell számolnia.

Elek Oszkár, védekezése során elő
adta, hogy a szerződésből kitűnik, 
hogy nem bizományi üzletről, ha- 
nem kölcsönről van szó, melynek 
határideje még nem is járt le. A 
rendőrségnek ezzel szemben az volt 
az álláspontja, hogy e szerződésnek 
mégis bizományi jellege van és igy. 
mivel a tizenegy vágón búzával nem 
tudott azonnal elszámolni, Elek 
Oszkárt előzetes letartóztatásba he
lyezték és átkisérték az ügyészség
re. Itt Antalt fy Manó vizsgálóbíró 
kihallgatta és elrendelte azonnal 
szabadlábé ah elyezését.

Az ügyészség fel folyamodással 
élt a. vizsgálóbíró végzése ellen, 
mire az ügy a vádtanács elé került. 
Tegnap foglalkozott a vádtanács 
ezzel az üggyel és hosszas tárgyalás 
után helyt adott a vizsgálóbíró vég
zésének, úgyhogy Elek Oszkár azon
nal elhagyta a fogházat.

— Jóüzlet a Hungária forrásvize. 
Hosszú idő óta suttogtak már arról, 
hogy ismeretlen társaságok szemet 
vetettek a világhírű „Hungária4* 
gyógyforrásra s a főváros által el
hanyagolt kincsesforrást szeretnék 
magánkézbe Lórbevenni. Hivatalos 
helyen azonban minden alkalommal 
kereken megcáfolták, hogy ilyen 
célzatú kísérletek történtek volna. 
A napokban újabb három társaság 
nyújtott be beadványt a városhá
zán a Hungária víz vásárlására 
nézve Az ügyosztályon azonban kö
zölték velük, hogy most mással 
folytat a főváros tárgyalásokat s 
igy nem foglalkozhatnak az újabb 
ajánlatokkal. A visszautasítás kel
lemetlenül lepte meg a vállalkozó
kat, annyival is inkább, mert azok 
előnyösebb feltételeket kínálnak a 
fővárosnak, mint az első társság. 
Kétségtelen, hogy a törvényható
sági bizottságnak is lesz még bele
szólása a Hungária viz ügyébe, 
mert ha a főváros valamit értékesí
teni akar, akkor több ajánlatot kell 
meghallgatnia g a legkedvezőbb fel
tételt kell elfogadnia.

— Bartha Ábel osztrák vízummal 
Becsbe utazott. Bartha Ábel, a for
radalmi kormány volt államtitkára 
hosszabb idő óta Belgárdban tartóz
kodott. Nemrég azonban a szerb 
kormány, mint „nem kívánatos ele- 
mot“ kiutasított Jugoszlávia terüle
téről* Bartha több helyen próbált 
vízumot szerezni, de eredménytele
nül. Most aztán mégis megkapta az 
osztrák vízumot és mint Belgrádból 
jelentik, ma elutazott Bécsbe.

— Zsebtolvajlás a Zeneakadémiában. 
Szombaton este a Zeneakadémiában meg
tartott M. T. I. koncertje utón a ruhatár
ban Ismeretlen tettes ellopta Deutsch 
Sándor igazgató pénztárcáját, harminc
millió korona tartalommal. A rendőrség 
keresi a zsebtolvajt.

— Elfogták egy régen körözött 
sikkasztó borügynököt A detekti- 
yeknek sikerült személyleirás alap
ján felismerni és a főkapitányságra 
előállítani Orom Sándor 26 éves 
borügynököt, akit a budapesti büw- 
tetőtörvényszék csalás és sikkasztás 
miatt hosszabb idő óta köröztetett, 
különféle bűncselekmények miatt. 
Kihallgatása Titán Orom Sándort 
•letartóztatták.

— Meghalt az üllőiuti villamos
karambol áldozata. Kiss I. János 
21 eves vlllamoskalatiz, aki az Üllői 
ut és a Hungária körút sarkán tör
tént villamosösszeütközés aJkalmú- 
va.1 súlyos sérüléseket szenvedett 
sárnap délelőtt a Szent István kór-

arf>an nie»hnlt A vizsgálat folyik.
Az Omlke-Mensa közgyűlése 

Tegnap tartotta «z Omike Men“á 
Aeademiea XVII-ik évi körűié 
set dr Buda// Goldbcrffer Leó lel
kes elnöki megnyitója és dr. Hevesi 
Simon főrabbi magasan szárnyaló 
™roiuw szózata után dr. Welller 
Ernő ngyv. alelnök tartotta meg 
beszámolóját a Mensa diákjóléti 
intézményeinek működéséről. Ez- 
után, dr. Deutsch Ernő főorvos in
dítványára a propaganda bizottság 
alakult meg, melynek elnökeivé 
Bano Dezső kormányfőtanácsost és 
okanyi Schwortz Józsefnét válasz
tották meg.

— B.1..M munkakScben. fej, Bez.B « érpj 
Krtrtmmkás UHr> . V4,l ,lt 113.
alatti vasíryarbau levő munkahelyén ráesett érv 
súlyos vaedarab. A ezerencstHlen cmb<'r sií- 
kw-kSkl'^itöT”11'"- A "ra“k • ’«• 
“ Yáflár,ás közben ellopták a retikiil- 

jet Öz vegy Tavi) Józsofné rétik üljél 
huszonhétmillió korona tartalommal is
meretlen tettesok a Lujza ucca 14. szám 
alatt, levő hentesüzletben vásárlás köz
ben ellopták. A rendőrség megindította 
a nyomozást.

— Ellontók a pénztárcáját > villamo
son. János pénzboszodö bejelen
tette a rcniIó'rsc”00, hogy ismeretlen let
tes kilopta az 1-os jelzésű villamoson 3 
pénztárcáját, melyben hárommillió koro 
na volt. A rendőrség megindította a 
nyomozást.

Szilárd a vasárnapi 
magánforgalom

A külföldi jelentések tartott irányzatot, 
jeleztek, de kötés már szombaton is csak 
kevés történt, miután a helyi spekuláció 
a hosszabb szünet miatt tartózkodóan 
viselkedett. A pénteki halsztásokból ki
folyólag a kontremin egyes értékekben 
prompt és kölcsöndarabokat. keresett és 
szívesen fizetett valamivel jobb árakat is. 
Ilyen körülmények között üzlettelenül is 
az elért legmagasabb árfolyamok marad
tak érvényben. Élénkebb kereslet foly
tán a hadlkölcsönök i? megsziitírduitak, 
nemkülönben a fix kamatozású fővárosi 
és jelzálogkötvények, is drágábbak voltak. 
Az utolsó tájékoztató árfolyamok:

Magyar hitel 262—261, Osztrák hitel 
üt—115, Ganz 1635-1645, Nova 266-262. 
Viktória malom 47—48, Ingatlan bank 
220—222, Georgia 196-198, Salgó 426- 
428, Szén 3065-3075, Urlkány! 1175-1180, 
Alt. takarék 118—120, Llpták 2^-22. 
Karton 53—55, Cukoripar 1436—1440, 
őstermelő 185—187, Kereskedelmi bank 
812-816.

Nyirkos, nidou IdO Infiaonza, meghűlés

A VII. kerületben 346 négyizögö

TELEK
Jutányos áron eladó. Cím a kiadóban

ARANY- 
SORSJÁTÉK 

főhúzása 
március 12-én
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félhív;

H
a hét legszenzá
ciósabb pletykájának 
főhőse nem tartozik szín
házi világunk szorosabb 
suite-jéhez. Conrad Vcldt- 
riil, a nagy német fllrn- 
ítarról van szó, akit a 
csitrl, bakfls, asszony- és vénasszony-höl- 
gyek. legalább úgy körülrajongtak, mint 
a sashalmi delejesasszonyt a csodavárók. 

A nagy Veiét ugyanis csupán lxt napi 
tartózkodásra jött körünkbe és as im
presszárió nagy bosszúságára a yendé- 

tolta. Az autogram kérő bakfisok, akik 1 
reggeltől estig pasz'oHak a Roy ál-szálló- 
béli apartensenija előtt, már azt kezdték 
hinni, hogy egyszer mégis csak bejutnak 
a film fejedelme őfelsége elé, a magyar 
barátai a közismert vcndégszsr^otükMk 
tudták be azt, hogy Veidt hallani sem 
akar az elutazásról, sőt a Papagáj-mu
lató két szépsége is összeveszett azon, 
hogy melyik boldogította jobban szerel- ( 
mével a vászon hősét és talán ez késztette, 
Veidt urat, a maradásra. Conrad Veidt 
viszont bölcsen és diszkréten hallgatott. 
Senkinek sem árulta el maradásának 
okát. Az „igazit** jól ismerik Pesten, hi
szen szdmos legendáshírű botrány volt 
Jelzőkövo annak az útnak, amelyen a 
fik te és temperamentumos szépség a na- 
sósság biztos révébe eljutott, As ismeret- 
ség, amint mondjMc, már régebbi keletű 
és egy Berlinben közösen játszott film 
felvételétől dotálódik.

HÉTFŰI NAPLÓ
------------------------------------- ----

SZÍNHÁZ MOZI ÉS FILM

Szent a béke
a Fővárosi Operettszinházban

A Szokoíay.Bilfer affér elsimult, 
vis ont az uj műsor

A Hétfőt Napló irta meg először, 
»««.v .. . Mler 1™“ Síokolay Oliy affér-

gcskedésnok idejét egy egész héttel ki-1 jót, ami azzal a szomorú eredmeny-
’ • nyel végződött., hogy

Szokolay Ollyt a választott bíró
ság félhavi gázsi, tehát 9’/» mil
lió korona elveszítésére Ítélte.
Szokolay Oliy mcgfellebezte az 

ítéletet. A színházi bíróság, melynek 
elnöke Tolnai Andor volt, vasárnap 
délben ült össze és meglepő Ítélté
vel lényegesen leszámította a bün
tetés összegét Az Ítélet szerint a 
szőke Oliy

a félhavi gázsijának csak öt 
százalékát, tehát százötvenezer 

tartozik fizetni

— mm is uj műsor
azért, mert a múlt vasárnapi elő
adást otthagyta.

Szokolaytől az igazgatóság bün
tetésből néhány számot 1b elvett, de 
ezt a szigorúságét jóvá teszi a ked
den bemutatandó uj műsorban. A 
Biller és Szokolay affér tehát elsi
mult, a felek kibékültek, összeölel
keztek, de — még mindig nincsenek 
egymással „köszönő viszonyban**.

Mint egyébként értesülünk, a 
tizenhat számból álló „uj“ műsorba 
Összesen csak

négy uj számot Illesztettek 
míg a revü túlnyomó részét to
vábbra is a régi „nagy sikerű- att
rakciók fogják kitölteni.

A nagy francia 
romanllhus

A BELVÁROSI SZÍN- 
HÁZHAN abbahagyták A 
Boudu: Kinn van a víz
ből című bohózatának 
próbáit (noha ezt a dara
bot legközélébbi újdon
ságként tűzték ki műsor

ra), mert nem találtak női főszereplőt a 1 
darabhoz. A színház konzorciélis hősnője,

RÖVID SZÍNHÁZI
HIR: Gróf Bánffy 
Miklós a Renalssance
Színházban uarauim. a nzwuaz aonzorciaiia aosuoje,
íoíc „Maskara című stmonyi Mária ugyanis méltatlanunk 
bolondság szerzője a ítélte a maga számára a szerepet Boudu 
premier után bizony- bohózata helyett Schnitzler híressé, sőt

ítélte a mega számára a szerepet. Boudu

tálán időre és helyre elutazott. A 
rossz nyelvek (akiknek pedig nin
csen mindenben igazuk) azt csicser- 
gik: hogy a bukás elöl menekült el 
külföldre.

hirhedtté vált Rogien-Jét Lánc, lánc, ész
ter lánc címmel hozzák színre.

|T
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A DR. SZABÓ JUCI 
kabalája ugylálszik 
vonzó. Bús Fekete 
László a „Bűvös kör" 
című darabjának, — 
amit a Renalssance 
Színház próbál —

hirtelen „Dr. H 308“ címet adott. A 
színház ugylátszik azt reméli, hogy 
itt is a Dr. cím lesz az a bűvös kör, 
amely ötven telt házat csinál.

MINDENT BOY LAP
RA lettek fel a Vígszín
házban. Utolsó adou, az 
uj Szenes Róla, vígjáték, 
amelyre hallatlan nagy 
ambícióval, lelkesedéssel 
és drukkal készül a Víg
színház egész együttse

és a hirtelen szoriÁidictett, 60 tagú statisz
téria. Valóságos revü-vigjáték lesz 02 
„Alvó férj“, amelyre elköltenek a Víg
színháznál minden pénzt, ami a rossz da
rabszériák után még megmaradt a hasz
nsában. A Szenes-vígjáték ,legelmésebb'1 
ötlete az, hogy az első felvonásban (ma- 
gyar színpadon először//) bevonul a vil
lamos, két életnagyságú. 8-at és 16-os jel- 
zésil sárga villamoskocsi zakóitól csilin
gel az első felvonásbeli Dunakorző jele
net alatt a stlnpaodn. Hiába, ez a. Szenes 
hiL marad, régi ötleteihez. Régebbi darab
jában csak villamoskalauzókat, mo*t 
már efféss villamoskocsit szerepeltet a 
színpadon.

W KIOSZTOTTÁK A 
„KIRÁLYNÉ RÓ- 

§SpZSÁJA“ dublöz szc- i 
repeit. Ezek szerint j 
Lábasa Jucit Halász 
Anna, Berky Lilit — 
Kőszegi Irén, Nádor 

Jenőt — Gáspár Iván fogja helyet
tesíteni. Ugyancsak ma határoztak 
a sorra következő operettről. Igen 
érdekes, hogy újra ebben a szezon,- : 
bán másodszor Martos--Szirmai
operettet mutat be a Király Szín
ház. Az operettről, amelynek még 
nincs címe igy beszélt a szöveg
írója Martos Ferenc:

— Az operettünk magyar tárgyú. 
Mondjuk inkább népies. Egyszerű, 
naiv mese, amelyet remekül Inter
pretál Szirmai zenéje. Főszerepet 
Péchy Erzsi fogja játszani.

HA MAR A VÍG
SZÍNHÁZRÓL írunk 
nem hallgathatjuk el 
azt a legújabb szín
házi affért, amelynek 
főhősei a színház két 
érdemes művésze:

Góth Sándor és Rajnai Gábor nőit. 
Az „Alvó férj" című darabot Góth 
rendezi, aki mint rendező és mint 
férj is kifogásolta, hogy Rajnai Gá
bor a szintén szereplő Gőthnét egy 
egész felvonáson át folyton dia
karja" a közönség elől. Góth úgy 
akarta tehát megrendezni a felvo
nást, hogy Góthvé legyen a közön
ség előtt ■— amit azonban Rajnai 
nem akceptált. Fbb9 azután olyan 
parázs összeveszés lett, hegy aznap 
a próbát nem is folytathatták. A 
történeti hűség kedvéért megemlít
jük, hogy a két fél nem békülf ki, 
hanem színházi törvényszék elé vi
szi panaszát és az fogja^ eldőr cni, 
a nagy kérdést, vájjon 
karja*-0 Rajnait, vagy 
állva.

’V HAJNALBAN 
t. VÉGET Köváry 
i' szerzői estje, 
i kiváló szinésziró a 
< naissanoobcn rendezett. 
■ Kőváry tréfáit a fővárosi 
" szlnészviláff l::.’.:*.:..".’. 

tagjai játszották. Az est kedves eseménye 
volt, hogy Kőváry konferansza közben a 
közönség lelkes asszisztenciája 
kérte az ügyeletes i

ÉRT 
Gyula 

amelyet, a 
Ro-

A HÉT SZÍNHÁZI 
ESEMÉNYEI: A magán
színházak közül a hóién 
csak a Renaissance adott J 
premiert, Kisbán Mikiós 
(gróf Bánffy) Maskara 
chntt , bolondsága*4 ke

rült színre, a bemutató estén majdnem 
kizáróan arisztokrata közönség előtt Az 
író szatírája életien és célttévosz'ett és 
azok Is csalódottan távoztak a nézőtérről, 
akik nagyon hittek az irodalmi gentle
man erejében. — A Kamara-színház 
húszéves pihentetés után vot'e elő Mi
mikri óimén Feponczy Ferencnek még 
mindig friss színmüvét, amely az igaz-, 
súg é« a hazugság küzdelmét helyezi 
kardélre. Az előadás jó volt Márkus 
Emília, Nagy Téréi, Radó Mária, Palá- 
gyi, PethŐ, Gyergyaí kapott elismerő 
tapsokat. — A Vlgtataházhan szombat, éj
jel miikt'dvelŐ arisztokraták szórakoztat
ták a közönségüket. Érdekes epizódja en
nek az előadásnak Salm Hermán gróf, a 
dunántúli atrocitások hőse volt, aki efry 
divatkreatort alakított. A gróf megje’.o- , 
nó3ót a színpadon bizonnyal ösztönszerü . 
elégtétellel vették tudomásul Lipótváros’ 
azon zsidó vallásu hölgyei, akik sikknek 
vették jegyet váltani a mágnás-elő
adásra.

centennáriumáí 
ünnepli az llfa színház 

a Három testőr 
filmmel

A franciák hallhatatlan meta- 
mondójának cenlemvíríumát ünnepli, 
az egész világ. Dumas, aki meg. 
könnpeztette és megmoeoljogialta 
aranyos romantictmnusával az egész 
világot — elérte halála után száz 
óvvel a népszerűség legnagyobb to. 
kát, megfilmesitetiék a legnagyobb 
regényét a .Jidrom testőrt".

-4 gascogneí szeles hős, D‘Ar- 
lagnan és három pajtása, Athos, 
Porthos és Aramis, a kacagás, nap
sugaras könnyed francia bravúrt 
és kalandos rovianticismust jelen
tig A film csak előnyére változ
tatta meg a Trois mousquetairee 
figuráit, akik meglepő erővel eleve
nednek meg előttünk a vásznon 

LFA FilnweinJtágban, ahol ce 
film pereg, a közönség 

rögtön megdHvipitotia, hogy a „Há
rom testór" filmváltozata semmivel- 
sem maradt maradt mögötte a re- 
gen.ynek. Sőt, g film rendezője Fred 
Mbló, aki a regény izgalmas cse
lekményéi hangsúlyozta ki a fil
men, arra is vigyázott, hogy a kö
zönség a lovagkor farka, változatos 
exteriőrjével is megismerkedjen.

A szereplők, élükön Douglas Fair- 
brtnkssal, Adolf Mcnjouval és a 

elhunyt Barbara la Marr- 
, rol olyan elsőrangú összjátékot pro
dukál lak. hogy az ma, a film szédü
letes^ haladásában is meglepő.

Külön meg kell emlékeznünk a 
film költői feliratairól, amely Pász
tor Béla mesteri tollát dicséri.

Az UFA nagy filmjét kacagtató 
'ourieszk előzi meg melynek, fősze
repét Bust.er Keaion alakUja.

fl teűletes tolvaj
Holnár Ferenc

Uridlvatja
a CORVIN és a KAMARA 

e heti szenzációja

Góthné „ta- 
pedig for-

• Ab at»ó törj pénteki bemntatőja lese a 
legkitűnőbb, Vigazlnhás Jövölwti eeemónye. Addig a Ma- 

j ' jomssinhAz. a NagyLakarltás Aa aa Erüftlaka- 
flnlom váltakoxnnk a műsorán.

icvf^nrdúln mnUnll A ..Holnap refrffal“ Karinthy döntő alkartiSZtenolHja, ,mellett watoh traglkomédiája dominálja a BnlviTort 
-----  renaortisztviselot a i-xlnhía o heti műsorait, mely hétttfo, szardAn, 

záróra meghosszabbít ásóra, amely kóróst csütörtökén és ftMrmp. ai irrainias cső- 
ct r»í»m tjaMadntf- nifti? I lokmónyü és melyhAttfsú .JKisértés” keddenez nem is tagadott meg. Ro^,afn a ;

• 1 ..Saerclem ős Hald! Játéka" podfir t»ént*4cn
este <4e vasárnap Mintán esérepel a műsoron. J

Dr. Szabó Juci
minden este

Renainance Színház Belvárosi Színház

„Alvó férj** 
Vígszínház!

SZENES BÉLÁT, az 
szerzőjét ugratják a 
szinésztársaságban!

— Vigyázz Bála, hogy csak a férj 
aludjon, de xxe a közönség J

Műsor darabjai:

MASKARA 
CSITRf 

MA^.XA

.Műsor darabjai;

HOLNAP REGGEL 
A KISS 1ES

1 szerelem ts fialni Játéka 1

A
Királyné 
rózsájaf •

SstÉnkénítáblásház
«

Király Wíflon



BuUspest, hétfő, márelna 15.

SPORT
HÉTFŐI NAPIO

A Fővárosi Operett 
szinház felfrissített 

műsora
Eredeti tréfák és komédiák

. A Főváráéi Operetten nh ás műsorának fiain- 
■lutri rónáét kedden, a bú 16-án nagyszerű új- 
OtmeágsAkal frtarittk tU. Biller Irén és Rát- 
kay Márton vesettk mattol ia aa egy üt ért: Tö
rök Rezsőnek CaŐDdcw Juli című uj paraszt- 
vixjátékában lépnek fel, amelyben kitűnő al
kalmat találnak mulataágo alakításokra. Har- 
inádik főszereplő: M$ly uerő. A vígjáték da
lait Martbon Gésa komponálta.

Sovágyttó kúra a oíme egy pompás tréM- 
Mk, amelyet Békék? Lásrió irt as uj műsor 
w-ámára. A azorsőo elvül Saokolay Olly sze
repel » vidám komédiában.

Karkadi Aladár, Béteffy László és Méaaáros 
Fául ette agy máéit t»cí* főszerepeit játsszák, 
elme „Csinosnak mondott a kis piazo".

Eredeti énekes és táncos jelenete less Dé
nes Oszkárnak -

Az esi programján • vlMghirfi artistak, 
l.iiiga >lngh. az indiai varázsló, Franca Pi- 
pre, a bandzsokirtilj. a három Tavos, Eton a 
„holtponton", a 2 Sedata ée 8cnta Horn, a 

, tüneményes táncosnő, résében új produkciók
kal szerepelnek.

Az új műsor keddi bemutatójáig minden 
este és vasárnap délután is a Nézőé meg az 
emberi tréfái, énekei, táncai és látványossá
gai. valamint az arípták remek mutatványai 
mulattatják a közöngáget.

Hz NSC súlyos vereséget 
szenvedett a 111 TVE~töí
R BÉRC levonulása folytán félbeszakadt az FTC- 
BEZlC-mérközés — Rz MTK csak nehezen tudott 

két pontot szerezni a Törekvéstől

Prolongálva I ProlongálvM!

Charlie Chaplin
remekműve, es

Aranyláz
a Royal Apollóban

(RMIui-attrakelft)
F

• Maskara — Csitrl — Marika. A Renais- 
áancc-ózlnbéz « béteu három pompás vígjá
tékkal teszi változatossá műsorát. Hótfoa, 
naütörtököo és pénteken a színház uu<jsikerű 
komédiája, a „Maskara", kedden, saombatnn 
éu vasárnap az első jubileum küszöbén álló 
bűbujos „Csitr|“, szerdán ostc és vasárnap 
lílutilu a 80-ik előadásén túl levő „Marika" 
kerliJ színre.

* Országos siker a „Csókos amony". Ti- 
Muüt elővételben eladott táblás ház lelkese
dés*. 40.000 főnyi közönség tapsvihara kísérte 
eddig pálvafutáián a „Caókos asszony"-!. A 
Városi Színház produkciójának híre már túl- 
aulrnyalt a főváros határain, s a színház igaz
gatósága naponta salntc tömegéről kapja a vi
ták minden részéről levelekben, sőt távirati
lag a Jegyolűjtgv tóaakát Zerkovitz—SzUágyi- 
riágeroperettjóbög. As agétm omág vlaathan- 
roxra a ..Csókro asMAtty" rfterét. melynek 
ttoúrzidoa ctoldásait icrtnéssetosen a jövő hót 
átimlcn estéjén Is fohtatja 1 Városi Színház 
* bemutató utó|érhctot|cn szereplőivel: Hcgo- 
lüs Gyulával, Honthy Hannával, Somogyi 
Kujlval, SWJdayval. Habosaid, Kompóthyval, 
Bortlval.

MTK—Törekvés 3:L — FTC—BEAC 
2 : X — Vaus—UTE 2:1 — ÜL TVE- 
N8C 5:0. — 33FC-VAC 0:0. — ETC— 
KAC 2:2.

Mozgalmas napja volt tegnap a ma
gyar futbalnak. Meglepetésszerü ered
ményeket, kemény küzdelmeket hozott a 
tegnapi napsütéses vasárnap, amelyet 
csak az orkánszerü szél tett némileg kel
lemetlennél

A nap szenzációját kétségkívül az N8C 
szolgáltatta, amely eddig végzett nagy
szerű teljesítménye után kellemetlen 
meglepetést hozott nagyszámú és folyton 
szaporodó híveinek. Az esetet súlyosabbá 
teszi' az a körülmény, hogy az újlaki 
együttes rászolgált a győzelemre.

A BEAC — első osztályú mérkőzésén 
kissé szokatlan módon — levonult a pá
lyáról és ezzel lehetetlenné tette a mér
kőzés befejezését. Bármennyire is helyte
lenítjük az egyetemiek eljárását, az adott 
helyzetben megtudjuk azokat érteni. A 
csapat 3 :0 arányban hxár vezetett, mikor 
a biró két legjobb játékosukat jogosulat
lanul Iciállitotta. A csapatot teljesen le
sújtotta az Igazságtalan bírói Ítélet, úgy
hogy a csapat a második félldSben már 
csak hosszabb rábeszélésre volt hajlandó 
kimenni a pályára. Az előzmények után ' 
érthetőnek kell találnunk a csapat eljá-, 
rását Az ügyet különben az MLSZ inté- 
ző-bizoteága lesz hivatva kivizsgálni.

A kiesés veszélyével küzdő VÁC dön
tetlenül végzett a WFC-vel, míg a Vasas- 
UTE döntetlenjét meglepetéssel fogadtuk. 

Az MTK csak erős küzdelem útin tudta 
legyőzni a Törekvést Az erzsébetfal- 
vaiak csapatának erős javulását jelenti 
a KAC-cal elért döntetlen eredmény.

A vasárnapi mérkőzésekről az alábbi 
tudósításban számolunk be:

A bajnotartgr* pálytsó NSO öt góllal ka. 
pott W a TTi- TVE-től.

A tegnapi bajnoki vaaúronp legnagyobb 
meglepetése. Bironyos, hogy öt góllal nem volt 
Jobb a III. TVE a Nemzetieknél, a győzelmet 
azonban határozottan megérdemelte a lelkes 
óbudai együttea. A «úly<» veroaég ae NSC ki
tűnő kapusának: Gallovrlchnak érthetetlenül 
indlszponált játékn volt az oka. A g-yőzbesek ' 
góltait Kenyeres (2), Horváth (2) ás Lonncrt ' 
rúgták.

A BEAC—FTC.mérktíxta fálbessakadi a
BEAC levonulása miatt, | .... _ w... ,

Ftoffldn két góljával már t:0-ra vetetett a —BTC ö:2. — MIAC—Központi Törekvés

MUjéBerüen jútezó BEAC, mikor as FTC be
lefeküdt a játékba é« 94-n Jer és Máénál ról
jaival kjcgj-enlitett. Av indiacponáltan bírás
kodó Barios ekkor kiállított* a BEAC-ból Pe- 
scvnlkot éa Kertészt. A deprimált BEAC vis»- 
szaesett ás második félidő S. peroében egy — 
••érintük — igazságtalan konjer misét le ró
nait * pályáról, mire a mérkőzés félbeezakadt.

As ETC lelke* játék etóa elragadott egy 
pontot ■ KACrtáL

As ETC újabb, sikerét Jelenti a csapat va- 
riinap! mérkőzése, amelyen exy pontot sike
rült elragadntok s kteeestiekUU. A kieaeés ve
szélyétől még korántsem szabadult meg az 
ETC, ráért riválisa: a VÁG erintén szerzett 
egy pontot. As ETC góljait Lakatos As Kauf- 
mn.nn. a KAC-ét Ftir.-tncr és Szabó rúgták.

Az MTK nehéz győzelme a Törekvés ellen.
Az MTK-nak nagyon meg kellett dolgoznia 

a győzelemért, amelyet csak nehezen tudott 
kicsikarni a lelkes kőbányaiakkal szemben. 
A vwtő gólt az első félMŐ 45 percében 
Szántó rúgja, amit Dereké két közeli gólja 
ós'Kovára dr. bomlmlövérböl éjért gólja követ.

A szorongatott VÁC harca a kiesés ellen.
Erős küzdelmet kelleti vívnia a 83 FC-nak 

a VÁC ellen.. A kieeég veszedlmétől fenyege
tett VÁC erősen be.lefekűdt a mérkőzésbe és 
sikerült te a meccret döntetlenné teande a Két 
tartalékkal felálló budai csapat ellen. A 
83 Ff.'-bői Pipa és Straitss, * VAC.ból Braun 
lett kiállítva.

A VaiMOk Motetteat ceíkertek H as 
ÜTE-tW.

Az UTE vasárnapi mérkőzése után végleg 
lemondhat bajnoki aspirációiról. A Vasasok j 
álltak szemben tegnap ajt UTE-vei és a jól : 
játszó Vasas-együttes kemény küzdelem után i 
megérdemelten vett el agy pontot kitűnő el- 
IcnralijktőL A gólokat Grünfeld és Takács 1 
(Vasas) és Szidon. továbbá Török (UTE) löt- '• 
ték, utóbbi tizenegyesből.

Az l. osztályú bajnokság állása:
1. FTC 94 pont, 2. MTK n pont. «. NSC 19 1 

pont, 4. UTE 18 pont, 8. Varas 18 pont, 8. ÜT- ' 
kcr. TVE. 17 pont. 7. KAC 15 pont. 8. 88. FC I 
15 pont. 9. BEAC 8 pont, i©, ETC 8 pont, 11. ; 
VÁC 8 pont, iS.Törckvéa 6 pont.

X A Pénzintézeti Sportszövetség uszóver- 
genye. Vasárnap rendette a Pénzintézet) Sport- 
egyeaüJetek Szövetedbe uszóversenyót a Rut 
•las uszodában, amelynek főbb eredményéi a 
következők: 4X8o méteres ’jj urs staféta. í 
Pónaúitézeti Közpoat 4 p 20 mp. — <Xto mé
teres mellonóstaféta. i. Pénzintézeti Központ 
* p ""«3X?° n‘éter<,« bölgystafétá. 1.
Angol-Magyar Bank 2 p 22.2 mp. — íxgo mé- 
teres vegy^s^ta. 1. Hitelbank 4 p <3.8 mp. 
~ méteres .gyors?taféta. 1. Hitelbank.
ő"’< («1,g2Tk v,!ap61umérktíw5ee- MUE—MAC

X Ausztria válogatott csapata logvőzte Cseh- 
Szlovákiát, lvdncsis Mihálj- magyar biró veez lesével került vasárnap dönt*™ 
CoehszloviUtia válogatott futballcsapatainak- 
mórlcozéeo Becsben, amelyet Ausztria 2:0 
(1.0) aranyban megnyert — Ugyancsak. v>, 
sánxap játszották le Prágába* a BécZ-Pró~ 
^osközi mérkőzést, amely az osztrákok ja- 
T*I 1:0 arányban végződött félidő utón 1-s 
•rányu döntetlent hozott. '1

bo a ni- osztályú kardosa- 
patbajnokság küzdelmeit, a Hl. oöztalvu kard 

tatták a döntőkig azonban nem jutottak el 
eW®érkö*óaek eredményei » 

rétközök- I. r.sopon. 1. Pos'atak'i.ók-.A., , /,E (6..P°nt)- *’TC (4 PontA^K estek-0 B® 
(2 Pont), te UTE (1 punt . L JJ. cíou’or?^' 
Royal VC (5 pont). 2. Hungária VO (4

(-3 Pünt) 65 °MIKE pont4néSüL 
ma- Lótfö° miután • ári

'■ A lova smer közések második napja. Va- tov2^2i;Wk a NöuueU ’ oSrdfitm * 
tovaamérküzéBeKCt, amelyet naroizAmi* 
keld köz öné ég nézett végig, a concours hinni DHlovt±‘aP/ részletes 7Xé$
Dljlotaglás 1. Pados Gusztáv (Gázány TstvAn

* a8* V‘‘^. LiPcsey Márton (S Albta 
10Ta.'xA mAa0(llk díjat nem adták ki — thl. ugratás. 1. Mjdanoitl Lajos ®. H^burtÜ 
Ov^C°lö«)Ífl1H^ 2- ^^í^nw^-rercz^’oik 
’^ór lova). 3. Keresztes Ákos (salát tontv.it ~ Hölgyek dijlo'vaarláea. 1. Báró Jmnrtrmiii!? 
Und(H?0^Si6,,An OyörKy 2- ÉbeTTmZ 
Ua (Haugiária concours istálló), 3. WHdnor 
rolynó (saját lovával). - Hölgyek d
1. Mrt Miksáé t

*'"-0—*T>*~ ** ~p‘ o 0 (JifliQi

lósport

Utolsó
Royal Orfeum
márciusi mOsoMnak

Pénteken premier!!
Teleién J. 181-68 Kezdete t’/4

Mélntkávé

Az alsóbb osztályok bajnoki eredményei:
II. osztály: B8E—MÁV 1:0. — BAK—ETSC 

3:0. — RÁC—Testvériség 8:2. — UMTE—Vilá
gosság 3:1. — Zugló—KAOE Itt. — UTÉE— 
Föv. TKör 1:1. — EMTK—URAK 2:1.

fii. osztály. BRSC—Fér. Vasutas 2:1. —
Ganzgyári TE—WSC 2:1. — . Uompactor—BSC 
1:1. — Zuglói SE—TK Brt. — VI. kér SC— 
in. kcr. MSC i:o. — Kelenföld—Bp. Vasutas 
SC 1:0. — Vasklub—MTE 8:2. — VI. kér. FC— 
FTK 3:0. — X. kcr. SC-Főr. TE 1:0.

Iszer-serlegmérkőzések.
Postáé—RTK 8:0. — Újpesti MOVE-Budát 

AC 2:1. — MTC—esepeM MOVE 8:2. — MAFC ... ,g 2;0

M MMC nyerte
a TfiomkaAron-emléíivepsenyt 
Egyént gyOztest Szerb Elek (MBCl—Bz MTK iffu- 
sdgt versenyét a rendező egyesületcsapatanyerte

R vasárnapi cross-country
A BEAC vasárnap délelőtt rendezte 

hősi halált halt kitűnő távfutójának: 
Thomka Áron emlékére kürt hagyomá
nyos versenyét, a lágymányosi réteken 
elterülő terepen. Hetedszer gyűltek ösz- 
sze vasárnap délelőtt a legkiválóbb ma
gyar távfutók, hogy megküzdjenek a 
szép vándordíjért.

A versenyt — mint előrelátható volt — 
a MAC csapata a titkos favorit nyerte 
az MTK ellen, amelyet még az MTE is 
legyőzött feljavult gárdájával. Az egyéni 
verseny győztese Szerb Elek (MAC) volt, 
aki fölényesen győzte le Csekeg Gyulát, 
Stciner Pált és Helloni Gyulát, akiket 
Wciller és Bejczy követtek a célba. Ki
váló maratoui bajnokunk: Király Pál, 
tizennegyediknek futott be.

A Thomka-emlékverseny előtt az MTE 
rendezte ifjúsági egyéni és tizes csapat
versenyét Az egyéni versenyt ismét á ki
tűnő Marton nyerte meg, Anka és Dom- 
bitz olött, mig n favorit Huszár ötödik 
lett. A csapatversenyt rendező egyesület 
ifjat nyerték meg.

A Thomks-Wílókverscny.
Egyéni győztes: Szerb Elek (MAC) 38 p 21 

mp. a, Coekoy Gyula (Cslltaghogyi FC) 88 p

52 mp. I. Stel-ner Pál (MTE). 4. BcUoni Gyula 
(MAC), ö. Weiller Frigyae (MTK). 6. Bejcey 
Gyula (MAC). 7. Papp György (FTC). 8. Mai- 
zik Ferenc (E6C). 9. Láváty Ferenc (MTE). 
IQ. Be?e István (MTK). 11. Kultsár István 
(MAO). 12. Rózsa Ármin (MTE). 18. Zöllncr 
János (MAC). 14. Király Pál (ESC). 15. Hesz 
József (MTE). 16. Fehér József (ESŐ). 17. 
Saabadkay Ferene (FTC). J8. Bokor hétvég 
(MTK). 18. Kertén Sándor (FTC). 30. Kftmp- 

«cr Árpád (MTK).
Csapatversenyben: 1. MAC 88 pont, J. MTE 

63 pont, 3. MTK 75 pont, 4, FTC 84 pont, 
ESC 94 pont.

Az mte ifjúsági varaeuye.
Egyént győstes: Marton (MTK) 17 p iá mp. 

g. Anka (FTC) 17 p «.> nzp. 8. Domrtta 
(KISOSz) 28.1 mp. 4. Németh (MTE). 5. Hu- 
saár (MTE). 6. Sehwarte ÍMTK). 7. Gregor 
(KTSOSs). 8. Osuortb (MTE). 9. Mae.h (Vasas). 
10. Sütő (MTE).

Csapatversenyben: i. MTE 171 pont. 2. MTK 
178 pont. 8. KIBOBs 348p odjL 4. Vaeaa 887 
pont.

'< A H. oariályu bajnokság állása. 1. Föv. 
TKftr 20 pont. 2. BAK iá pont, 8. ÜTÉ'E 17 
pont, 4. Zugló 17 pont. ú. Testvérleég 15 pont, 
0. ETSC 15 pont, 7. MÁV 14 pont, 8. UM.TE 
18 pont 9. URAK 18 pont. K>. EMTK 10 pont, 
11. B8E 8 pont, 12. VilágOMág 7 pont, IS. 
KAOE 6 pont, 14. RÁC 5 pont.

X Béca amatőr válogatott csapata vasárnap 
8 :4 (4:2) arányban győzte le Alsóauntria 
válogatott csapatát.

Budapesti 
uaetöversenyek

— Negyedik nap. Vasárnap —

íid’i: ldöMrt* <s ertseo aw- 
időjárás miatt csak kevesen látaosüiták- 

,Ír,’*bel Mrwyoé-üu póíjit, 
t eLsöruinrunak volt t

A
les

' puiyut, pedig >•port elaöruingunak volt mondható. Akiket a 
b^rlíAinete!Uk “/idá kivonzott a versenyek, 
hez, élvezetes szónakozásha-n tnón ^“yö^Wbettek. A mí?
S?««-hn£ArOI^T02í'k versony® Graffit könnyű 
Ki őzeimét eredmányerie néev riváJlan .n.n 
íLto andi^pbftn hét 16 indult fi ezek ktísill kiia. 
Trmf1 ** 21í8«cr Gambrinus győzött

hAra“«Hk Czin»bora előtt. A Öráva- 
Man,’fuP WMerilea megszaladt elieX 

12?? ,In£C,?;ek k^UI AU w,en
A ‘“H* föoseménye a Sw. 

jatoo-dij volt, melyben Rézangyal vezetett a 
künnítf1 « Pltyko fokozatosan felnyomulva, 
könnyű győzelmet aratott. Nadragulya rvő- 

• Vlzivárosl-dljban srinten érfa 
lepetést jelentett, pedig a néevévaa rAtrij-j^j 
S2’e,i,X';jt!í“,?i,.(ie',to h« • «toi<4,S,’jE 
nap befej^b . futása az Amateur-haitás vott. 
WHí.L úr natry bravúrral hajkttt- c5 ifiren botoson. w

BéBzleteo eredmény a következő:
á “Ar®m«Tes*’k versenye. 1. Grwfttt (r.u 

8‘ Imuna- Fm: Gvár, Sári, Brtum. 
Könnyen nyerve 10 :46, 15, 32. H-fk 10:37, 
II. Handicap. 1. Gambrin-ue (Feiser). 2. Irma! 

Batór* rali, G*
^atn- Küzd, utón nyerve. 10:74, ií, u. n-ik 
Fmx^ítoík >• Áh Wieí
12 rrC,^km .í?1, r?röneTTO n^orr*' 1«> : SB, 18, 
Jn IV‘ Soprano-dij. l Pftyká<GM8olinf). 2. RésanxraJ. Fm: Jobban, ttS- 
nim. Knnyftn nyerve. 10 : 16. ILik 10: 57. V. 
gÍJh*1^ dlh 1- Nadragulya (Kovács). 2. 

tJnyo be Ziu’ Alomt Horpaos. 
Ktmnyea nyerve. 10:66. 40. 20. ILik 10 :8»< 
kJ’ h W,ttwe (Fríte). 2. Mta-
WG00d n°P®' Hn,Wm- BWww nyerve.

Tengeri körutazások
COSULICH LINI

STELLA D’ITALIA 
kettőscsavarú luzurgözöség 

Trlastből 
aiájustól-okióberig 

Dalmácia, Görögország, 
Konstantinápoly, Kisázsta Sictlia, Nápoly, Riviérta, 

Spanyolország. Észak- Afrika tSoima
Itftertem 1O-SO nem 
oastAly elUbtáMai 
négy millió 

kor.-lói feljebb
Felvilágosítás és prospektus:

COSULICH UNS
Budaprtl, VII, ThöKOly üt z. rcleton: JÓM. 14-B 

„Medlterranean" 
utazási iroda IV, Váei ucca 20. (Piarista épület) 

és a menetjsgylro ák

Ki az Igazi delejes asszony?
R cső kos asszony

Szerkesztésért telel:

Dr. ELEK HUGÓ.
Kisdiát

A „Héttől Lapok" UMrvUalet.
UMstan M Bnduwt. VIIL, BSkk Sdlárd nem »• OiemveMtö: Pnckia btván

tontv.it

