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A kertész-uccai bűntény kéjgyilkosság
Köhlerné külföldi ismerőse súlyos gyanú alatt
A kertészuccai gyilkosság ügyé legtöbb bűncselekménynél a helyszínen kos kezétől származik. A daktiloszkópiai
ben folytatott ötnapos nyomozás a
legnagyobb igyekezet ellenére sem
vitte közelebb a rendőrséget a rej
tély megoldásához. Az eddigi nyo
mozás során a rendőrség egymás
után önmaga döntötte meg azokat
az adatokat, melyeken az első és
második napon elindult,
Ma. már csak egyetlen nyom áll
a. rendőrség előtt: Flóris Miklósné
vallomása, arról a németül beszélő
fiatalemberről, aki a kritikus éjsza
ka előestéjén a Kertész uccábaw, a
kapuval szemben szominelláthatólag izgatottan vitatkozott Köhlernével, később pedig együtt mént
fel a lakásba az asszonnyal. Ezt a
fiatalembert azonban nem találják.
' Eredménytelen maradt a vasár
napra
virradó éjszakán
tartott
nagyszabású razzia a gyilkos után.
A detektívek egész serege indult el
tegnap éjszaka a főkapitányságról
és a kerületi kapitányságokról. A
detektívek végigjárták az össze®
olyan helyeket, ahol a Kölilernéhez
hasonló életet élő nők és ezek tár
saságához tartozó férfiak megfor
dulnak, hogy valami adatot szerez
zenek.
A hajtóvadászat azonban siker
telen maradt.
Előállítottak a razzia során közel
harminc, különböző bűncselekmé
nyekkel gyanúsított egyént, akik
azonban szóba sem jöhetnek Kók
lerré meggyilkolása ügyével kap
csolatban és csupán a soronkivül
tartott razzia juttatta őket a rend
őrség kezére

Nincs tanú — nincs tárgyi
bizonyíték
Vogel József kapitány, a nyomozás
vezetője, Ecsedy Árpád fogalmazó se
gítségével
közel száz kihallgatást eszközölt,
eddig azonban egyetlen olyan tanú sem
akadt, aki számbavehető vallomást tett
volna. Flöhn Miklósnó vallomása a né
met fiatalemberről jelentős ugyan, de
a személyleirás olyan hiányos, hogy en
nek alapján nehezen lehet elindulni egy
négy nap múlva felfedezett gyilkosság
tettese után. A gyilkosság egyetlen szorotafluja Médy, a szürke macska, er pedig
nem vall — érthető okokból. A macska
különben -az első helyszíni szemle alkal
mával kiszökött a lakásból, egy napig
a házban kóborolt, most pedig a viceházmesterné vette gondozás alá. Ugyan
csak rendkívül megnehezíti a rendőrség
munkáját, hogy
nincsen a«Runlféle tárgyi bizonyíték.
Lenakadt gomb, olvasztott írat, ami a

marad, ennél az esetuéj hiányzik. Nem hivatal azonban lenyomatat vett fel a
hozott eredményt a daktiloszkópiai vizs halott ujjáról és a ma eszközölt összegálat sem. Köhlerné lámpájának üvegén hasonlításkor kiderült, hogy
találtak ugyan egy ujjnyomot, melyről
a két ujjlenyomat azonos.
először az volt a feltevés, hogy a gyil-

Bosszú vagy kéjgyilkosság

Köhler Ottóué előtte Is említést
tett egy külföldi ismerőséről.
Köhlerné panaszkodott, hogy
ismerőse, aki régebben pénzzel
látta el, mostanában rosszul bá
nik vele.
Ez a vallomás most újabb jelen
tőséget ad a Madarász által emlí
tett, állítólagos külföldi
ismerős
szerepének.
A jelentés közli még, hogy Köh
lerné barátnőjét. Lachner Katalint,
akivel együtt Volt, letartóztatva Ko
máromban, nem sikerült megtalál
ni. Másik barátnőjét, Gruber Löt-tit,
megtalálták. Az artistanő azonban
semmi lényeges adatot nem tudott
közölni és csupán azt mondotta el,
hogy miként került Köhlernéhez a
Magyarországi Artisa Egyesületnek Gruber Lotti névre szóló iga
zolványa.
Vasárnap különben Vogel József
kapitány
rövid
megszakítással
egész napon át hivatalában tartóz
kodott és a késő esti órákig foly
tatta a tanúkihallgatásokat. Kihall
gatták a Cyklop-garázs épületének
lakói közül Radó Gábornét, Halász
Istvánnét, és több házbeli lányt,
akik azonban csak lényegtelen val
lomást tettek.
Sági Pál
-a*

A nyomozás szempontjából igen gyilkost, milyen társaságban kell
fontos lenne annak megállapítása, keresni.
hogy mikor történt a gyilkosság és Újabb adat Köblömé küHöldl
hogyan jutott ki a tettes a házból.
*-•**-ismerőséről
Valószínűnek látszik, hogy
A nyomozás .'eső stádiumában
a gyilkosság a hajnali órákban
már élénken foglalkoztatta a rend
történt.
őrséget Madarász István erzsébet
Erre mutat az a körülmény, hogy in] vai munkás vallomása, mely sze
a holttest felboncolásánál Minich rint. Köhlerné egy külföldi ismerő
Károly törvényszéki orvosszakértő séről beszélt, aki üldözte őt
a gy mórban nem, talált ételmaradéVasárnap azután megérkezett a
kot, a vacsorát tehát meggyilkolá
sakor már el emésztette Köhlerné,
főkapitányságra a bécsi rendőr
igazgatóság jelentése
aki mindig vacsora után indult el
szokott sétájára és, igy egészen bi az ott folytatott nyomozás eredmé
zonyos, hogy mikor a németül be nyéről. A jelentés, melyet Vogel
szélő látogatójával hazatért, már József kapitány azonnal áttanul
vacsora után volt.
mányozott, szintén utalást te«z erre
Abból, hogy Köhlerné holttestét a külföldi ismerősre.
milyen helyzetben találták meg,
A jelentés szerint Köhler Ottóné
igen meglepő következtetést lehet 1925 június 18-án Becsben járt és
levonni Elsősorban is meg kell ál ott felkereste régi lakásadÓDŐjét. A
lapítani, • hogy az eddigi nyomozás rendőrség kihallgatta ezt az asznem produkált, olyan adatot, mely szonyt, aki elmondotta, hogy
rablógyilkosságra mutatna. Ezután
tehát csak két, feltevés marad: a né
metül beszélő fiatalember Köhlerné
régi ismerőse, veszekedés közben,
bosszúból gyilkolta meg az aszlátszik
szonyt,
valószínűbbnek
azonban, hogy
A Hétfői Napló tudósítója jelenti közés ereje k.iröpítette őket az ülés
a szerencsétlen asszony kéjgyilOderbergből:
ből és a hálókocsi ágyaiból.
kosság áldozata.
A vasárnapra virradó hajnalban A rettenetes szerencsétlenségről egy
A holtest fekvőbelyzetéből elin három órakor gúlyos szerencsétlen arra haladó automobil utasai érte
dulva, a következőképpen lehet re ség történt a varsó—budapesti ex- sítették a dombraui állomásfőnököt
pressvonattal.
A
lengyelországi akinek intézkedésére, nycunhau
konstruálni a gyilkosságot:
Dombran és Kattovitz között nyílt
a tettes abnormális nemi életet
több segélyvonal, a közeli fal
pályán haladt a vonat Odcrberg
élő ember volt, aki Köhlernén
vakból pedig szekerek és autók
felé, mikor a mozdonyvezető észre
öntudatlanul, vagy tudatosan
egész tábora indult a szerencsét
vette, hogy a magas töltésen szembe
kéjgyilkosságot követett el.
lenség helyére,
közeledik a sínen egy tehervonat. A
vészjelet
Valószínűbb azonban, hogy tudato mozdonyvezető azonnal
a
súlyosabb
sebesülteket beszál
san cselekedett, mert az a függöny adott és két' percen át teljes ellen
lították a közeli dombraui kór
zsinór, amelyikkel áldozatát meg gőzzel fékezett, azonban már késő
házba,
gyilkolta. teljesen uj és a szinte volt, a szerencsétlenséget nem tudta
merev, uj zsinóron előre el volt ké megakadályozni.
ahol ápolás alá vették őket. A se
szítve a fulóhurok. A zsinór végén
gélyvonat elindulása azonban oly
a két vonat teljes erővel egy
levő porcellán fogógomb fekvésé
gyorsan történt, hogy nem lehetett
másba rohant.
ből is megállapítható, hogy
megállapítani a sebesültek számát.
a gyorsvonat első két vágónja ki-1
azt, 'hogy vájjon történt-e haa gyilkos az áldozat háta mö
siklott és lezuhant a töltésről, a láleset,
gül vetette nyakába a hurkot.
többi vagónok pedig Összerázódtak.
Ez a megállapítás bizonyára adatot Az utasok nagyréezét az összeröp- j Budapestre vasárnap este érkcszolgáltat a rendőrség számára ar panó vas- és faalkat.részek sebesí-1 nett meg négy fővárosi utas.
ra vonatkozóan, hogy a németül be tették uieg, sokan azonban zúzott se- i akik szerencsére csak könnyeb
ben sebesültek meg.
szóló fiatalembert, az állítólagos beket szenvedtek, mikor az összeüt I

A varsó—budapesti gyors
összeütközött egy tehervonattal
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Gerőt szembesítették Telekyvel
Folytatják a kihallgatásokat
A frankhamisítás ügyében a nyomoI zati stádium vasárnap igen jelentős ál
lomásból érkezett el. Megtörté’ht ugyanig
gróf Teleki Pálnak régóta várt kihall
gatása, gróf Károlyi Imre ismert nagy
szenzációt, keltő vallomásával kapcsolat
ban. Teleki kihallgatása után a Térké
pészeti Intézet letartóztatásban lévő mű
szaki vezetőjének, Gerti Lászlónak ki
hallgatására került a aor. Gorőt szom
baton csaknem egész napon át kihall
gatta a rendőrség a franciák ujjibb ada
tai alapján, do kihallgatását tjzxunbaton
befejezni még nem tudták. Gerő kihallgntúsa főként arra irányult, hogy tigzfázzak a Térképészeti Intézetnek a
müncheni Kartografleche Institattal való
kapcsolatát. A kihallgatás utá.n
Gerőt szembesítették Telekyvel.
Tekintetlel arra, hogy azoknak az írá
soknak és jegyzőkönyveknek alapján,
amelyet, a francia kiküldöttek Német
országból hoztak magukkal, a frankügy
kiderítetlen részéire vonatkozólag, még
jelentékeny anyag vár tisztázásra,
I
hétfőn és kedden sorozatos újabb I

Minden eredményes szel
lemi és testi munkának,
egyáltalán minden siker
nek előfeltétele a testi] ólét. A kemény bársarkon
testűnk minden lépésnél
rázödlk és ezáltal kínoztestűnket. Viseljen tehát
Palma kaucsuk sarkot és
talpat és ön sosem fog
többé a rugalmas járás
jótéteményéről lemon
dani. A Palma kaucsuk sa
rok háromszor tartósabb
a bőrnél és jóval olcsóbb

ügyészségi kihallgatásokra fog sor
kerülni.
A franciák álláspontja szerbit a frank
ügy nyomozása

míg távolról sincs befejezve.
Collard Horstingue, a francia bank ge
nerálinspektora egyébként vasárnap dél
előtt

elutazott Budapestről

Szendey ismét a főkapitányságon
A frankügy ma váratlanul újabb hul
lámokat vetett a főkapitányságon, ahol
széleskörű nyomozást indítottak egy ér
dekes hojelontés folytán, amely a másod
ízben elküldött frankklisék ügyében tör
tént. A szenzációs bejelentést Szendey
László telte meg ügyvédje: dr. Szűcs
Károly utján, aki terjedelmes beadványt
adott át a központi ügyeletén épen szol
gálatot teljesítő dr. Lakatos Lajos ren
dőrkapitánynak, a frankügy referensé
nek. A bejelentés a következőket tartal
mazza:
Néhány nappal ezelőtt Szendey László
a. Berlini téren találkozott Juhász László
novii barátjával, aki Hír György nem
zetgyűlési képviselő titkára és ekkor
Juhász elmondotta Szendoynek, hogy
2—3 nappal ezelőtt ogv jómegjeleniéeü
vidéki ur kereste Szendoyt- IIir György
Bálvány ucca 22. szám. alatti lakáján.
Itt természetesen közölték az illetővel,
hogy rossz helyen jár, mire Juhász, aki
Szendoynek jóbarátja, vállalkozott az
üzenet átvélel érő.
A2 ismeretlen férfi, erre átadott JuMVfhak -egy barna pupircsomagot
azzal, hogy juttassa el Szendeyhez.
Szendey László a Juhásszal való talál
kozást követő napon megtudta szülőitől,
hogy őt távollétében
egy elegáns, féllábu mankós férfi,
kereste
ós meghagyta, hogy Szendey minden
körülmények között keresse őt fel a
budai Gallért kávéházban, mert életbe
vágóan fontos beszélnivalója van vele.
Szendey László a következő napon va-
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lóban fölkereste a Coliért kávéházban az
ismeretlen férfit, aki dr. Fekete György
néven mutatkozott be és elmondotta,
hogy ő dr. Auer Pál ügyvéddel, a Buda
pesten tartózkodó francia megbízottak
ügyészével jó barátságban van és
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Auer öt arra kérte, hogy
hiányzó két frankklisét,

amelynek előkeritéséro a francia megbí
zottak igen nagy súlyt helyeznek,

okvetlen szerezze meg.

Ö — Fekete György — erre igérotet is
tott és/ a klisék megszerzéséért anyagi
áldozatoktól sem riad vissza és Szendeynek minden fáradságát megfizeti, csak
legyen segítségére a kövek megszerzésé
ben.
Szondey László érthető konsternációval
fogadta Fekete György dr. kérését, de
3 milliós bon ellenében megadta Hit
György nemzetgyűlési képviselő lakásá
nak címét és megbízta Fekete Györgyöt,
hogy az ő nevére elhelyezett frankkliséket tartalmazó csomagot hozza cl a
képviselő lakásáról. Fekete György el
hozatta azt és igy jutottak a kövek az
ügyvéd, illetvo a hordár útján a fran
ciákhoz.
A bejelentés után a főkapitányságon
kihallgatták Szendcyt, majd Fekete
Györgyöt és Juhász Lászlót, akik meg
erősítették a bejelentés adatait.
Fekete György dr. ég Szendey Lászlókihallgatásuk után, — amelyet jegyző
könyvbe foglaltak — eltávoztak a főka
pitányságró’
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Központi iroda: Burtapost V. Siemere u. 6
i'elefón : Lipót 9GI-22

Legszebb

Szenzáció

Párizsba.

Collard Horstlngne, aki Párizsban fog
tanácskozdsokai folytatni a frankügyben, vagy o hót végón, niiudon valósziuüség szerint arxmban a húsvéti iinnopok után, a jövő hét elején érkezik
vissza a fővárosba.
A többi francia megbízott továbbra is
Budapesten marad. A franciák egyelőre
rezervált álláspontot
tanúsítanak a
szombaton beküldött két gyanús kőklisé
ügyében és újból kifejezést adtak an
nak a kívánságuknak, hogy a rendőrség
tisztázza azt, hogyan lehetséges, hogy
még minőig küldöncök utján juttathat
nak el egyesek bűnjeleket hozzájuk.

Elfogták az Egzisztencia Rt.
I u j játékterve általános feltű
nést kelt az egész országban, uembetörőit, akik autón mentek
I csak azért, mert a nyeremények
számát 36.000-re emelte a m. kir.
Szegedre és onnan Dél-Amerikába Pénzügyminisztérium
és így minI <len második sorsjegy nyer, hanem
akartak szökni
Ii mert a nyeremények Összege való

Legolcsóbb

Kárpitosáru, vas-,
és rázbutorgyára

Az Egzisztencia Rt. igazgatósága né i kát állítanak ki és mint a cég megbi- ban Szenzációs; szerecsés esetben
hány nappal ezelőtt feljelentést tett a J zot-tai árusították vidéken a lopott holfőkapitányságon, hogy a vállalat L»'hel- , mit. Több várost bejárták és így síkéuccal telepén betörők jártak és kész ! rült egész árukészletükön túladni.
pénzt, valamint nagymennyiségű árut 1 Közvot’en a betörés után autót bérel azaz öt milliárd korona nyerhető
elvittek. Az ügyben a Pettendy csoport tek és avval robogtak el Szegedre, ahol és pedig 3 milliárd jutalom, 2 mil
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kezdte meg u nyomodat és hosszas fá j egy szállodában nyittattak maguknak liárd főnyeremény, azután 1098 mil
radozás után sikerült megszerezni a be- ‘ szobát. Az a tervük, hogy összegyűjtik
Nagy kaUlógustíOOUK ellenében postAnkrtldök
’ törők személyi adatait, akik azonban ’ a pénzt, azután Jugoszlávián keresztül lió, 500 millió, 400 millió. 250 millió,
I időközben eltűntek a fővárosból. Meg- I Fiúméból Dél-Amerikába szöknek és ott 200 millió, 150 millió, 100 millió 90,
[ állapította a nyomozás azt is, hogy a í új életet kezdenek. Felcsapnak farmer 50, 40, 30, 20, 10 0, 5, 4, 3, 2, 1 millió
Kiskunfélegyházára menekültek nek és csak hosszú évek múlva jönnek sfb. stb. nyereményeket sorsolnak
Kellemesen és olcsón töltheti el . tettesok
zsákmányukkal. A főkapitányság táv I vissza Magyarországra, amikor már ki, összesen 55 milliárd 250 millió
irati értesítése alapján azután a kiskun- * feledésbe merült a betörésük. De mivel koronát, mely összeget készpénzben
félegyházai csondőrsóg elfogta és Buda | az árut nem sikorült Szegeden teljes fizetik ki.
pestre szállította a két tettest: Szekeres egészében értékesíteniük tovább utaz
Az I. osztálya sorsjegyek hivatalos árai:
Péter és Földes István rovottmultú I tuk és így az eladásból befolyó pénzt el
a magyar tengeren
is költötték, úgyhogy amikorára az áru I
|cgyénoket
Egész
elfogyott, egy fillérjük sem. maradt.
Fél
Negyed
Szekeres és Földes a kihallgatásuk i Bcismorő vallomásuk után a rendőr
100.000 K
50.000 K
alkalmával elmondották, hogy a betö ségen megállapították, hogy mindketten 200.000 K
résből származó árukat nőm orgazdák katonaszökevények, akiket már a kaNapi ellátás lokíssal a szállodában 130 000 K nak adták el, hanem a betöréskor hiva I tonui hatílág szökésért és különféle Húzás
I
április 15. ás 17-én
talos levélpapírokat és bélyegzőket vit
,
• szanatóriumban 170.000 koronától feli eb. tek magukkal, övvel hamis igazolványo- , büncselokmények miatt régebben köröz- 1 o
■ tót, szekereit és Ffíucst letartóztatták, i Sűrsjegyilí kaphatók az összes árusítóknál
*a6ny«g, pokróc,
Oggdny, art- ás
asztal térítők, gyermek kocáik, nyngisékek,
Icknystoba-, olöszoba- es kertibniorok, ernyők
es sátrak minden felvitelben knpH tók

i

5 000000.000

GICHNER JÁNOS

a húsvéti Inwprtet

Balatonlűreden

Ibaháh-behozatal .eRnETT^v.ti5“TI'lD,flLBnMAN
|» ■ A legjobb tapl4l6k -

BP.TEL^FON: 982-85. 8

Budapest, JíétfB. nftréfas 21.
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Bethlen megegyezést keres
az ellenzékkel
Saabé Sándor szenzációs nyilatkozata a miniszter
elnökkel folytatott tárgyaláséról
Bethlen István gróf miniszterei- Épen ezért a pártközi konferen
Böknek a frankvita végén mondott cián a kormány nevében
beszéde óta, amelyben
határozott
Bethlen István gróf deklarációt
ígéretet tett a titkos társaságok
tesz, amely nem lesz egyszerű
feloszlatására, a kormánypártban
szózat, hanem komoly kormány
nagy hangulatváltozás észlel
program a legközelebbi jövőre.
hető.
A pártközi
konferencia napja
Ez az uj líangulatváltezás a szél még nincs megállapítva. Egészen
sőjobboldali irányzattal
szentben bizonyos azonban, hogy a nem
való határozottabb állásfoglalás zetgyűlés húsvéti
szünete után az
ban, valamint a társadalmi és poli
ülésnapok
valamelyikére
tikai konszolidáció
feltételeinek első
megteremtésére irányuló törekvés fogja összehívni a miniszterelnök’ a
pártvezéreket
erre
a
tanácskozásra,
ben nyilvánul
meg. A legutóbbi
napokban kétségtelenül megállapít amelynek én, isinél lem, megkülön
böztetett nagy jelentőséget tulajdo
ható volt, hogy
nítok. Husvét előtt már csak
kormánypárt fajvédő frakciójá
azért sem kerülhet sor a pártközi
nak tagjai teljesen elszigetelőd
konferencia összehívására, mert
tek és a párt irányítását a li
berális csoport ragadta magá
Bethlen miniszterelnök szomba
hoz.
ton éjjel
szalonkavadászatra
utazott,
A kormánypártnak erről az uj
hangulatáról beszéltünk
ahonnan csak az ünnepekre fog
SZABÓ SÁNDOR dr.
visszatérni a fővárosba.
Az ellenzéki pártok még formáli
_________________
\ ai, kornemzetgyűlési
képviselővel,
san nem döntöttek arról,
hogy
__ ) egyik
tagjával,
mánypárt
vezető *
résztvesznek-e
a pártközi konferen
aki a következő érdekes kijelentést
cián.
Addig
ugyanis,
amíg
a
meg
tette a Hétfői Napló munkatársa
hívást meg nem kapják, nem hoz
előtt:
nak
határozatot.
A
baloldali
pár
— Annak a pártközi konferen
tok vezérei azonban máris úgy
ciának, amelynek összehívását a
nyilatkoznak, hogy a konferencián,
miniszterelnök legutóbb jelezte, amelytől eredményt nem várnak,
nagy jelentőséget tulajdonítok.
Éppen ezért azokat a támadáso
nem fognak megjelenni.
kat, amelyeket bizonyos oldalon
A kérdés megítélésében azonban
a liberális orientációval kapcso
maguk a blokk tagjai sem egysége
latosan indítottak meg Bethlen sek. Rainprecht Antal, KossuthIstván gróf ellen, úgy ítélem meg, párti képviselő ugyanis mozgalmat
hogy azok,
indított
a
részvétel érdekében.
Rainprecht Antal azzal érvel, hogy
akiket fájdalmasan érint a mi
niszterelnöknek elhatározása, a
az ellenzéknek meg kell hallgat
liberális orientációt állítják be
nia a miniszterelnök előterjesz
támadási felületnek.
téseit
— Mély meggyőződésem, hogy
és csak azután dönthet
további
a miniszterelnök szándéka ko
magatartásáról.
moly és megmásíthatatlan.
Ez a komoly szándék és erős el
határozás nemcsak a titkos tár
saságok feloszlatására vonat
kozik, hanem a politikai élet mai
zavaros helyzetéből való kivezető
ut megkeresésére is. Hangsúlyo
zom,

okom van arra, hogy erre vo
natkozóan pozitív,
határozott
kijelentést tegyek.
Elz alap, amely engem e kijelen
tésre jogosit, az a tárgyalás, ame
lyet a miniszterelnök ur velem
a frankvita
során folytatott.
■Amidőn ugyanis a frankvitában
előterjesztendő határozati javas
latomat a miniszterelnök urnák
bemutattam, Bethlen István gróf
a kérdéseimre hosszasabban vá
laszolt. Miután kijelentette, hogy
határozati javaslatomat elfogad
ja, beszélgetés indult meg, amely
nek során bizonyos impressziókat
szereztem.

Legitimisták és királyválasztók izgalmas össze*
csapása azébredőkvasárnapi titkos értekezletén
Meghiúsult a Lendvai—Kádár—Prónay-csoport bevonulási kísérteié
az ÉME elnökségébe
Vasárnap délelőtt a Sorház necában
az Ébredő Magyarok Egyesületének
országos választmánya ülést tartott,
amelynek eredménye elé az érdekeltek
nagy várakozással tekintettek. A beava
tottak ugyanis tudták, hogy a vezetőség
két pártja között
nagy csatára kerül a sor.
A pártok exponensei már hetek óta ké
szültek a mai küzdelemre, amelynek
célja:

a Lendvai---Kádár—Prónay csoport
visszahívása és az egyesület élére
állítása
lett volna.
Az ÉME ugyanis a királykérdésben
két, majdnem egyformán erős pártra
oszlik. A mai elnökség — élén Eckhardt
Tiborral — szabadkirályválasztó és a
zsidókérdésben mérsékeltebb álláspontot
A miniszterelnök orral folyta
foglal el, a vezetőség másik része legiti
tott beszélgetésemből merítem
mista és az eszközök megválasztásában
azt a meggyőződésemet, hogy
intranzigensebb. A legitimista frakció
Bethlen le akar számolni a tit
exponensoi: Lénával István, Kádár Le
kos erőkkel és megegyezést ke
hel és Prónay Pál, akik háttérbe szorí
res a napirenden lévő kérdések
tásuk miatt kiléptek az ÉME-ből.
elintézésére.
A választmányi ülést szombaton este
bizalmas Igazgatósági ülés előzte
Nagyon illetékes helyen folyta
meg,
tott tárgyalásaim alapján jelent
amolyon igen viharos jelenetek játszód
hetem ki, hogy
tak le. Az igazgatósági ülésen a legiti
mista csoport, képviseletében
a miniszterelnök megoldást ke
res az abnormálisán kiéleződött
Qúdky' Dezső, kormányttámogató
parlamenti ellentétek levezeté
Wolff-pártl képviselő éles támadást
Intézett az elnökség ellen.
sére.

Ilyen előzmények ntán ült összo a leg hez elsőnek Tasnády-Kováes József volt
nemzetgyűlési képviselő szólalt fel, aki
nagyobb izgalmak közben
azt indítványozta, hogy
az országos választmányi ülés,
az országos választmány szólítsa fel
Lendvai Istvánt, Kádár Lehelt és
amelyen nyolcvanan vettek részt közi ük
Prónay Pált az egyesületbe való
6ü vidéki kiküldött. A választmányi ülés
visszalépésre.
napirendjén szerepelt Prónay Pál, Ká
dár Lehel és Lendvai István kilépésé
rendkimül szenvedélyes vita során
nek tudomásulvétele. Ebben a kérdésben J
többok között Zsirkay János, Uudarárg
legutóbb háromtagú bizottságot küldtek Lászlói és Herkély Tibor Lendvaiék el
ki, amelynek tagjai:
len foglaltak állást. Végül is
Balogh Ferenc, államtitkár, Darányi
a választmány többsége Lendvaiék
Ferenc miniszteri tanácsos és Bcvisszahívása ellen nyilatkozott,
nárd Ágoston képviselő
mire a javaslatot úgy módosították,
voltak, A bizottságnak javaslatot kellelt hogy
tennie arról, hogy Lendvai, Kádár és
Prónay kilépését az egyesület választ
az Egyesület szívesen látja, ha
mánya tudomásul vegyo-e. ellenkező
Lendvaiék visszalépnek, de előbb
esetben milyon formák között történjék
tartoznak tisztázni a történteké*
meg visszatérésük.
Lendvaiék abban reménykedtek, hogy ég kötelezniük kell magukat arra, hogy
a választmány nem veszi tudomásul ki a jövőben a bajtársi viszonyt a szabá
lépésüket ép nagy többséggel fogják lyoknak megfelelően tartják fenn.
A Lendvai- Kádár—-Prónay csoport
őket visszahívni, és ennek következté
ben Eckhardt. Tibor kénytelen lesz le kísérlete p diadalmas bevonulásra nem
mondani, a trió pedig diadalmasan be > ikerült. Eckhardt Tibor és vezérkara —
búr engedékenységet tanúsított - meg
vonulhat az elnökségbe.
erősödve került, ki n küzdelemből annak
Lendvaiék Eckhardt Tibor helyére
ellenére, hogy Lendvaiék. minden követ
Jankovlch Bétán nemzetgyűlési kép
megmozgattuk. A Lendvai csoport leg
viselőt jelölték,
erősebb támogatójául egy
előkelő
miniszterséget viselt legitimista grófot
akit legutóbb a bíróság háromhx?unpi eml -getnek, akivel Kádár L.-h<|. Léná
fogházra és politikai jogainak felfüg val István és Prónay Pál szombaton
gesztésére ítélt. A bizottság Lendvaiék délben a parlament jobboldali kereszt
reménykedésével ellentétben azt java től .vésőjén hosszasén tárgyaltak.
solta, hogy a választmány a kilépéseket
Ilátkay Károly dr
vegye tudomásul. A bizottsági jelentés
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Baross János közgyűlési
mandátumának megsemmisítés
sét követelik a városi pártok

három éve vagyok jogtanácsosa
s ez idő alatt sikerült megtör
nöm a Martát

s új exisztcnciát biztositanom a ke
nyerüket vesztett bérkocsisoknak.
Az csak természetes, hogy ingyen
nem végeztem működésemet, hiszen
Baross János az Ügyvédi Kamarához fordul védelemért nekem is kell házbért fizetnem, én
sem élek a levegőből. Ami az elle
Széles körökben hagy pori vert
a küldöttség vezetés nem tekint
nem megindult támadó hadjáratot
fel az a régóta lappangó, de most
hető ügyvédi működésnek
illeti, azt
hjyilvánosságra került hír, mely az
Hutótaxi rendszámok megszerzésé' .s- ezért a törvényhatósági bizottság
részben
tájékozatlauságuak,
vei kapcsolatban lnrcsa színezetben ügyvédtagjának nem szabad pénzt
részbeu a tauticmektől megháállít he nagy közéleti szerepet be elfogadnia.
jasodotf, zsírtól csöpögő kollé
A főváros összes pátijai épp ezért
töltő személyeket. '
gáim irigykedésének tulajdoní
Azóta úgy az érdekelt bérkocsi Baross Jáno-s ellen
tom.
ipar társulat, mint n támadások kö
összeférhetetlenségi beje Éppen ezért még a. mai nap folya
zéppontjában álló Baross Jánős
lentést tesznek az igazoló vá mán bejelentem az Ügyvédi Kama
nyiltapl
hogy irigy egyének meg
lasztmányhoz s követelik Ba ránál,
bevallotta, hogy az autótaxicuakarnak akadályozni
törvényben
Kedélyek megszerzése érdeké- • ross bizottsági tagságának biztosított ügyvédi tevékenységem
ben csakugyan több alkalommal
szabad folytatásában, sőt még be
megsemmisítését
eljárt
csületembe is gázolnák. Az Ügyvédi
Az,
igazxiló
válassítmán.v
husiiét
Diáit
Kamara védelmét kérem az ellenem
n fővárosi hatóságoknál, ezért az el
azonnal összeül, hogy döntsön eb indított hajsza ellen.
járásért
iyen a jogi szempontból is kétség
Megkérdeztük az igazoló választ
, honoráriumot fogadott el,
telenül érdekes ügyben.
mány két tagját, dr. Gál Jenőt és
Baross János ebben az ügyben a dr. Verébéig Jenőt ez üggyel kap
lí1e a honorárium uem a törvényha
következőket mondotta a Hétfői csolatos véleményükről. Úgy Gál
tósági bizottsági tagnak, hanem
Napló munkatársának:
Jenő, mint Verebeiy Jenő kijelen
a bérkocsiiparíársulaí jogtaná
. — A fővárosi törvény 6. §-a ne tették a Hétfői Napló tudósítója
csosának szólott,
kem. mint ügyvédnek jogot ad arra, előtt, hogy véleményük inárj telje
ziniely pozíciót Baross János - ki hogy ügyfeleimet a főváros hatósá- sen kialakult, de az igazoló választgátnál
cs
képviseljem
„
*
f közegeinél
-----‘
— as mány döntése előtt erről nem nyijelentése szerint - - közel három éve
tölti he. A bérkocsiipartársulat ve ezért a munkámért pénzt fogadjak I la tkozhatnak, annál is inkább, mert
el.
A
bérkocsit
portársulatnak
nem | e kérdés elbírálásánál bírói funkciót
zetősége bevallja, hogy tagjaitól
>445 milliót szedett be az antólaxi- bizottsági tagságom óta, hanem már.' kell betölteniük.
icngedélyek megszerzésének „admibiisztrációs“ költségeire, s ebből az
(Összegből 25 milliót már eddig elköl
tötték
A Vili, kerületi elöljáróságon
'J,,olkusházn Lajos alpolgármester
intézkedésére Vlgli János elöljáró
iSenyci fa né csjegyzőt bízta meg a mondja Sacy von Blondel, akit fiússá operáltak
hatósági vizsgálat lefolytatásával.
a klinikán
Senyéi.tanácsjegyző hétfőn reggel
bzáll ki a bérkocsi ipartársulat heÁltalános feltűnést keltett, hogy és a színésznők — nem törődve a
H.viségébe s ott két irányban indítja Sacy von Blondel, az ismert ma fájdalommal •— boldogan vetik alá
ímeg a vizsgálatot.
Hivatalosan gyar származású filmdiva, a Verő- magukat, a szépítő operációknak.
tfogják megállapítani, hogy milyen bé/.v-klinikán az egyik szerepéhez
Különben — mint halljuk — Sacy
Jeélra vették fel a tagoktól a 2 millió szükséges fiú alak megszerzéséért von Blondel példáján felbuzdulva,
(koronákat,
fiú fő tó operációnak vetette magát
egyik operettszinházunknak az
alá.
ki kapott s miért eddig ezekből
utóbbi időben kissé elhízott pri
Munkatársunk
meglátogatta a
u pénzekből
madonnája
Vcrebély-klinikán Sacy von Bionis kivizsgálják, vájjon megfelel-e a delt, aki nz úttörő operációról a a közeljövőben szintén ilyen fius'tló
tényeknek, hogy a taxiengedélyek következőket mondotta:
operációnak veti magát alá.
kijárásáért autónkint 1—1 millió
H. E.
— Néhány héttel ezelőtt a W.
liszteletdíj volt, kikötve. Amennyi Brotters filmgyár közölte velem,
ben a vádakból csak egyetlen egy is hogy a legközelebbi filmemben egy
beigazolódik, úgy
tizen hatéves fiú szerepét
fogom
A Palma Kaucsuk Rt.
hz ipartáranlat
autonómiáját
játszani. A darab tartalma az, hogy
igazgatósága, felügyelő
azonnal felfüggesztik
egy kis teugerészkadett tizenhat
bizottsága és tisztviselői
H az új vezetőség megválasztásáig éves szeretője fiurubáha öltözve, el
hatósági felügyelet alá helyezik an- szegődik arra a hajóra, ahol sze
kara mély megilletödésrelme
szolgál,
hogy
mindig
a
fiú
amk működését.
sel jelenti, hogy a társu
Várospolitikai
körökben óriási közelében maradjon. Eleinte Rzépen
lat igazgatósági elnöke
Fitn. folyik Baröss János eljárásá- megy minden, később azonban mu
smk megítélése kőidül. Baross János latságos bonyodalmak után kiderül
[ugyanis azt. állítja, hogy ő, mint a, a turpisság.
— Természetes, Kogy egy nagy
hcrkocsiipartársulut ügyésze a fő*
szerű szerepről lévén szó, egy per
yáro-ó törvény értelmében:
cig sem haboztam az eszközökben,
szabadon képviselheti a városi
hogy megfelelő alakra tegyek szert.
hatóságok előtt megbízóit
Befeküdtem a Vorebély-klinikára,
W törvény Ő. paragrafusa tudva ahol
levőleg azt mondja, hogy a törvény
Verebéig professzor világhírű
hatósági bizottság ügyvéd tagjai
„szobrász-kése a. legpompásabb
m. kir. kormányfőtaná
nak pénzért, vagy bármilyen anyagi
fiualakot formálta belőlem.
(előnyért jogukban áll föleiket az
csos úr, a Magyar Rug— De elárulom magának, hogy
3874:XXX1V. te. 38. §-a értelmében
gyantaárugyár
Rt. alnemcsak
c
szerep
kedvéért
történt
sí hatóság' előtt képviselni. A vitá
ban résztvevők azonban azt állít az operáció. Ma a. nőnek modernnek
elnök-vezérigazgatója
kell lennie és ez a: fiuság. Igaz,
ják, hogy
hogy most már
stb.
azt sem tudoni, fitt vagyok-e,
leányt
f. é. március 23-án el-

Azt sem tudom,
fiú vagyok-e vagy leány —

méitóságos

Budapest Hétfő, március 29.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. igazgatósága
és
felügyelő-bizottsága
mély fájdalommal tu
datja, hogy a társaság alelnök-vezérigazgatója

méitóságos

Btthié Béla
m. kir.
kormányfőtanácsos úr
e hó 23-án Nizzában elhúnyt.
A megboldogult több
mint három évtizeden át
állott vállalatunk élén,
neve annak felvirágozta
tásával elválaszthatatla
nul össze van forrva. Te
remtő
ereje,
ragyogó
szelleme és irányító, fá
radhatatlan munkássága
emelte vállalatunkat mai
színvonalára;
érdemei
vállalatunk történetében,
kiváló emberi tulajdon
ságai szívünkben ki
törölhetetlen emléket
biztosítottak részére.
Hálánk és kegyeletünk
fogja nevét mindenha

megőrizni.
Budapest, 1926 márc. 24.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. tisztviselői
és munkásai mély fájda
lommal adnak hírt arról
a pótolhatatlan veszte
ségről, mely őket nagy
nevű alelnök-vezérigazgatójuk

méitóságos

Btttili Béli Rechínitz Béli

Érdeklődtünk a klinikán is az
operáció iránt és itt megtudtuk,
hogy a
klinikának állandóan van 3—i
művésznő lakója, akik úgyneve
zett kozmetikai operációnak ve
tik alá magukat.
Vorebély
professzornak
egészen
speciális módszere van, amellyel a
legkülönbözőbb

toStépségdoffaktusokon"

kong-

műszerrel változtatni tud

húnyt.
Vállalatunk alapítóját,
tevékenységünk nagy lá
tókörű irányítóját vesz
tettük el vele, és emlékét
soha el nem múló kegye
lettel fogjuk megőrizni.
Budapest, 1926 márc. 24.

m. kir.
kormányfőtanácsos úr

elhúnytával érte.
A megboldogult nem
csak szellemi vezérünk
volt, akire mindig büsz
keséggel
tekintettünk,
hanem siratjuk benne
atyai barátunkat is, akt
mindnyájunk sorsát min
dig szívén viselte.

Emlékét soha el nem
múló kegyelettel fogjuk
megőrizni!

Budapest, 1926 márc. 24.
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Budapest, Kétfő, március 29.
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Több mint ötven titkos társaság
működik az országban

Rákóczi-ünnep
a Vigadóban
Vasárnap délben zajlott le díszes
Keretek között az országos Rákóczi
ünnepség’ második napja. A főváros
nccái lobogóé díszbe öltöztek. Reg
gel katona i zenés ébresztő volt, ame
lyen. a nemzeti hadsereg két zene
kara vett részt. A kora délelőtti
órákban a templomokban népes is
ién ti sztéléteket tartottak. Az ün
nepség fénypontja volt
a vigadói ünnepély.
A Vigadó épületét históriai vonat
kozású művészi dekorációk díszítet
ték. A foyerben délszaki növények
között állott Vastagh György: Rákóczi-szobra. Az előcsarnokban a
nemzeti hadsereg zenekara, nagy
yendezőgárda és díszruhás hajdúk
helyezkedtek el. A termeket többpzer főnyi hallgatóság töltötte meg,
akiknek sorában ott láttuk a ma
gyar társadalmi, politikai, tudomá
nyos és művészi élet számös kiváló
Reprezentánsát I
Az ünnepséget a Budai Dalárda
nyitotta meg a Himnusz elcpeklésével. Utána Slpőcz Jenő polgár
mester emelkedett szólásra.
A nagy tapssal fogadott beszéd
hiún Bakót László, a Nemzeti Szín
ház tagja szavalta el Petőfi: Rákóczi
című költeményét, majd a Budai
Dalárda éneke .után Balta gi Al.Khír
egyetemi tanár mondott ünnepi be
szédet, melyben hatalmas históriai
tudással bizonyította be, hogy ha
zánk mai. sorsát az a politika idézte
elő, amely ellen Rákóczi küzdött és
ez a Habsburgok politikája. A nagy
lelkesedéssel fogadott beszéd után
Fáy Szeréna szavalt, Preszly Ele
mér, Pest vármegye főispánjának
beszéde után az ünnepség a Szózat
elóneklésével véget ért.
A külföld Rákóczi ünnepélyeiről
az első hír Párizsból érkezett, ahol
ünnepi istentisztelet keretében hó
doltak Rákóczi emlékének.

Rlka unokáitól a Magyar Építőkig
A titkos társaságok megszüntetését
célzó általános mozgalom ismét, fölkel
tette úgy u közönség, mint a hivatalos
körök érdeklődését a nyilvánosság kizá
rásával működő különböző „szervezetek"
iránt
Ezek a titkos társaságok a legkü
lönbözőbb hazafias célok hangoztatásá
val alakulnak meg, igazi céljuk
azonban végeredményben ismeretlen —
vagy nagyon is ismert.
A legjobban kiépített és komolyan
szervezett titkos társaságok egyike a
„M. É. T.“
teljes néven; Magyar Építők Társasága.
A társaság neve is sejttoti, hogy valami
vonatkozásban van a szabadkőművesség
goi. A társaság Budapesten alakult meg
és itt kezdte kiépíteni szervezeteit.
A „M. É. T." élen az alakuláskor
egy főváros! Iskolaigazgató állt.
A társaság célja kimondottan a szabad
kőművesség ellen való szervezkedés, el
veikből azonban nem hiányoznak (ts
utóbbi esztendők frazeológiájából ismert
szólamok. A társaság ma is aktív, sőt
az utóbbi időben foglalkoztak olyan
tervvel is, hogy a régi név alatt egye
sületi engedélyt kérnek a belügyminisz
tertől. A titkos társaságok letörését
célzó akció csak megerősítette ezt a
szándékukat és igy lehet, hogy
nemsokára megkezdi nyilvános mű
ködését a M. É. T.
Á M. É. T.-nél sokkal komolytalanabb
de a közrendre annál veszedelmesebb a
„B“ társaság.
Ennek a társaságnak tagjai jórészt az
elmúlt évek atrocitásaiban
szerepet
játszó fiatalemberek környezetéből ke
rülnek ki. Tulajdonképpeni céljuk nin
csen, azonban minden kétséget kizárva
u<7.»/anft~0M1 eszme szolgálatában állnak,
melynek légkörében a bombamerényle
tek tervei megszülettek. Hogy mit jel
képez a társaság neve a titokzatos „B“
betű azt nem lehet tudni, teljes határo
zottsággal megállapítani. Valószínűleg
a „bomba" vagy „bosszú" szó kezdő

botűje. Annál inkább lehetséges ez,
mert egyes jelek szerint
a B-társaság vette át a rendőrség
által széíugrasztott, az „árulókat"
üldöző „101-os bizottság" szomorú
emlékű szerepét.
Toljescn más jellegű a legarisztokrafikusabb titkos társaságok egyiko a
„Hármas Halom**
A társaság tagjai leginkább jólszituált
ós megfelelő társadalmi állású budai
polgárokból verbuválódnak, akik magán
lakásokban tartják összejövetelüket. A
társaság tagjai szigorú esküvel kötele
zik magukat, hogy a hazafias célok
szolgálatában mindenkor* hajlandók a
legmesszibbmenő áldozatokat hozni. Fo
gadalmat tesznek arra is, hogy

dókat nem hívnak meg, nem tarta
nak zsidó alkalmazottakat és apjn«
kát, férjüket, fiaikat antiszemita cé
lok szolgálatára igyekeznek állítani.
Ezeken a többé-kovésbó komoly titkod
társaságokon kívül
J
még legalább Ötveu olyan Ma társa
ság van,
a titkos társaságok vezetése egy kin
csoport kezeiben fut össze é.s az
egész szervezkedést ez & csoport irá
nyítja.
Minderről azonban csuk « hatóságodé
által megindítandó tisztogatási munka
fog pontos adatokat szolgáltatni.
LEDERER GUSZTÁV KÉT TITKOS
TÁRSASAGA.
Tgcn jó helyről jutott tudomásunkra,,,
hogy két titkos társaságnak is
tagja volt Kodelka Ferenc Iicntesmester gyilkosa a Lédére r-házaspár
is.
Az egyik társaságot

harmadmagával
Lodere? Gusztáv
alapította
a nyugatmagyarországi felkelés utáni
időben. A társaságnak kissé bizarr elUgyancsak az előkelő titkos társaságok nevezése
volt:
közé tartozik a
Hun-Magyar Rohamszövetség.
„Szent György rend".
Lederer Gusztáváé volt ugyanis az, akt
Á rend egy. pestkörnyéki községben nem valószínű, hogy hazafias felbuzdu
kezdte meg szervezkedését és rövid idő lásból
alatt toljesen kiépült, úgy hogy ma ta
kezdő tőkét adott a Rohamazövetsóg,
lán a legbiztosabb alapokon álló titkos
céljaira.
társaságok egyike.
Mikor » Hun-Magyar Rohamszüveh
A Szent György rend szervezetei be
ség, felbomlott, Lóderer, aki ambíció-'
hálózzák Budapest környékét és min
nálta azt, hogy titkos társaságnak tag.ia
den egyes községben magasa llású
lehessen, ezért belépett egy eddtgeló
exponensei vannak.
ugyancsak ismeretlen nevű másik titkos
A legkülönbözőbb célú társaságot társaságba.
budapesti hölgyek alapították egy gyá
Magyar Legények Egyesületébe,
ros feleségének vezetése alatt. Á társa
ságban tömörült hölgyek „Rlka unó- melynek helyisége
kői”-nak nevezik magukat.
az Alkotás uccában
„Kika unokái",
volt. Ledorer többnyire feleségét is ma
akik egyesületi szervük megválasztása gával vitte ebbo az. egyesületbe, melyed
céljából a magyar mithologiáig montek hónapokon keresztül látogatott.
vissza — ugyancsak különös célok szol
gálatára szervezkedtek. Közel százan
vannak. „Bika unokái", akik valamcny- Zálogcádulftkat klvftllok, ikixerákét mindenkinél drágábban
nyien fogadalmat tettek, hogy
I vessek
SZÉKELY EMIL, VII., Királyi
zsidó társaságba nem mennek, zsi i
ucca 51. Toréztemplommal széniben

gazdasági
téren
kérlelhetetlenül
exponálják magukat a magyar faj
védelmében.

Elsóftndutrcman.varröí- Osőreftdű- rámán, varrott**'
torna és fekete férfi,
Dama&fekete férfi
maqasevjio
clci-itó

255
S“365
juj

-díaauv -■

reic^

295

295

Uayanaz-steqes.fekele Uauanaz. szeq©54eket&
férfi
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HÍREK
— Kedden szálitják haía Nizzá
ból Rechtnttz Béla vezér igazra tó
holttestét Rec.htnitz Béla kormány
fő tanácsos nak, a. Magyar Ruggyantagyár alelnök-vezérigazgatójána k
halála mély megdöbbenést váltott
ki fi magyar ipar veaetőköreibeu.
Rechtnitz Béla 35 év óta állott a
Ruggyantagyár élén, és az a hatal
mas fejlődés, amelyet ez a vállalat
a» utolsó évtizedekben elért. a« ő
nevéhez fűződik. A mnlt. esztendő
őszén Rechtnitz Amerikába utazott,
hogy 'ott a gumigyár kiváló szaba
dalmainak értékesítése tárgyában
folytasson tárgyalásokat. Erről az
útjáról már betegen érkezett vissza
és többé uem tudta egészségét viszszaszereznl. Ez év januárjában a
francia Riviérán keresett, gyógyu
lást, azonban állapota ott sem ja
vult, míg most a halál megváltotta
szenvedéseitől. 59 éves korában,
Nizzában meghalt. A Magyar Rug
gyantagyár igazgatósága elhatároz
ta a holttest hazaszállítását Recht
nitz leánya vasárnap este Becsből
utazott férjével Nizzába, ahol in
tézkedés történik, hogy
kedden,
vagy szerdán n halottat hazaszál
lítsák A temetés időpontját még
uem határozták meg.
— Legfeljebb náz gyakornok működhet a pa
tikákban. A Gygyazertári Alkalmazottak Egye►i’letének MIMncr György clnöklésévcl faár
nap délután megártott köagyiiléeén MallovitMcy
Zoltán titkár bejelentette, hogy a nagymérvű
Matanai AUáanéÍKÜl Ifiág miatt az alkalmazott••gyosület a kultuszminisztertől a gy égy szeré sí
pályára lépők wámúpsflc naőkkenitósét kérel
mezte. A kultuszminiszter kérelmükre a gyógy,
szerészgyakornokek eddig százötvon
főben
.megállapított létszámát maximálisan e®áz főre
túnylcgcwen le i* rvállitotta.

— Fröhlich Pál temetése. Vasár
nap délelőtt a részvét osztatlan,
nagy megnyilvánulása mellett he
lyezték örök nyugalomra a Kererepesi úti temetőben a Rimamtirányi-Salgótarjáni Vasnvil Részvény
társaság fiatalon elhunyt igazgató
ját, Fröhlich Pált. A temetésen Bíró
Pál vezérigazgató, Mátyás Jenő
vezériguzgatóhelyettes, Pálmay, Sátory és Földiák igazgatók vezetésé
vel megjelent a Rimamurányi-Sah
gótarjánl Vasmű teljes tisztikara
és a munkások küldöttsége. A Gyárigazgatók Clubja tagjai. Tolna y
Kornél államtitkár, a MÁV nyűg
elnöke vezetésével vettek részt a
temetésen. Ott láttuk Székely, Neuhold, Mann, Szedő, Komor, Spifzcr,
Fekete, Bállá, dr. Müller, Szirmay,
Lóránt, Werkner,
Pick, Szenes,
Bcrkovits és Lasquai igazgatókat,
valamint Tibold, Popper és Halom.
bankigazgatókat és a GyOSz képvi
selőjét is. A gyászolók között ott
volt a piarista rendnek és a piaris
ta iskola ötödik osztályának kül
döttsége, amelynek növendéke az
elhunyt igazgató fia. A gyászoló
közönség soraiban a Duna Evezős
Club teljes számmal képviseltette
magát A halott beszentclését nagy
segédlettel Lukács piarista pap vé
gezte, aki könnyes szemmel búcsúz
tatta Fröhlich Pálban az embert és
a barátot.. A Rimamurányi részéről
Mátyás Jenő vezér igazgatóhelyet
tes, a Gyárigazgatók Clubja részé
ről Tolnay Kornél államtitkár, a
nyitott simái pedig dr. Deutsch
Viktor, a Duna Evezősök nevében
vett búcsút a mindenki által szere
tett Frölich Púitól.
— ViHamosgáiolás. A Vámbáz körúton 8ieh
Erzsébet r>7 éves liAfltarUsboll Mezőnyt elütötte
h villamos. A nőt a mentők súlyos Idbtön'sekkel n IG>kue-kórhA»l>u szállították. A viz-gálat
megindult a gdeolán ügrében annak niOR-AlIn
dítására. hogy kit terhel a felelősség a Mcrenesétltmaágért.

Hyirn míg nem volt! fpi'lon ggg 10.000 kororiús
nyerhető egy mótennázsa arany,
ezüst- és briliáns-ékszer. Azonkívül
35 főnyeremény és 5150 nyeremény
SxonaAcIóanyeréal esések!

Húzás feltétlenül április 10-én

— Két rendőrt elgázolt egy autó.
Szombaton éjszaka az Alagút és az
Attila ucca sarkán szolgálatot tel
jesítő Bozó János rendőrőszemet
elütöte az arra haladó fíp. 1—138-as
számú autótaxi. A rendőr, aki nem
szenvedett súlyos sérüléseket, a gá
zoló söffőrt előállította a főkapi
tányságra, ahol kihallgatása után
őrizetbe helyezték. — Hasonló kö
rülmények közöt ütötte el a Rákó
czi út és Miksa ü. sarkán Göbölyös
II.
János kerékpáros rendőrőr
mestert a Bp 1-612-es számú autó
taxi, amelyet Molnár László sollór
vezetett. Molnárt
előállították a
főkapitányságra, ahol Őrizetbe he
lyezték, mig a szerencsétlenül járt
rendőrt a mentők a Rókusba szállí
tották.
— Át ,,Otthonu közgyűlése. Vasárnap dél
előtt tartotta rendes évi közgyűlését az Otthon
írók és Hírlapírók Köre. Az elhunyt Torday
Adorján alelitök helyébe a közgyűlés Sziklay
János választotta elnökké. Megválasztották új
ból a régi tisztikart és az uj választmányi ta
gokat.
— A „Hennes" Magyar Általános Váltó(izlet
Rt. rendkívüli közgyűlése elhatározta alaptő
kéjének 4.200,000.000 K-ra
való
felemelését.
Elővételi jog április 13-ig Ilermeené! és a Ma
gyár Általános Hitelbanknál gyakorolható.

Btrilaperf, jfíéffff, március 29.

— Eltemették a dán anyakirálynét.
Kopenhágából jelentik. Ragyogó nap
fényben temették el ma az anyakirály
nét. Délután 3 órakor hagyta el a teme
tési menőt az Amelieuborg kastélyt. A
halottaskocsi után ment gyalog Dánia
és Norvégia királya, a svéd, a dán és a
a norvég trónörökös és a királyi család
többi tagjai. Norvégia és Dánia király
néja és az udvarhölgyek kocsin követ
fék a menetet. A főpályaudvarról az
anyakirályné holttestét különvonaton
Roxildébe szállították, ahol a dómban he
lyezték örök nyugalomra.
— Kérészién vszocialieta gyűlés Pécson, A kerosrtényszocbilista párt vasárnap délelőtt Ré
men. nagygyűlést tartott, amelyen Haller Ist
ván, Bernolák Nándor, Székely János és Láng
Jön06 mondottak beszédet. Délután a katolikus
körben knlturrst volt, melyen Haller, Bernolák
és Székely tartottak előadást.
— Droguista közgyűlés. A Magyar Droguisfa
Testület és a Budapesti Droguista Ipartestület
vasárnap délelőtt a vaytiecai iskolában, Balogh
Gábor elnökletével közgyűlést tartott. Az évi
jelentéinek ismertetése után a közgyűlés elisme
rését fejezte ki a vezetőségnek eddigi műkö
déséért különösen a gygyárunagykexeskedfik
ét gyógyszerészek egyezményével esőmben ki
fejtett akcióért.

— Az országos dalosverseny első
napja. Vasárnap folyt le a Vigadó
nagytermében a Magyar Dalosszö
vetség budapesti kerülete által
rendezett első versenynap. Purébl
Győző fővárosi tanácsnok megnyitó
beszéde után kezdetét vette a nagy
szabású verseny, amelyen a BSzKR
főműhely dalárda, a
Budapesti
Munkásdalárda, a Pesterézsébetl
Petőfi Dalkör, az Újpesti Kereske-1
dő és Iparosifjak önművelődés!
Köre, a Váci Polgári Dalkör -s a
Rákosligeti Dal- és Zenekör vett
részt. A műsor végén az összes da
lárdák a Himnuszt énekelték cl,
osztatlan siker mellett.

— Krausz Mór temetése. A rész
vét
impozáns
megnyilvánulása
mellett temették el vasárnap dél
előtt Krausz édes atyját, a rákos
keresztúri izr. temetőben, A min- t
denkd által szoretett öregúr temető- .
sán mintegy 1500 főnyi gyászoló kö
zönség vett részt A megjelentek so
raiban ott láttuk a budapesti bankés pénzvilág
összes számottevő
reprezentánsait, a magyar pénz
arisztokrácia, mágnásvilág és mű
vészi élet számos kitűnőségét, akik
— A fÜBzerkBreskedózegédek az rali 7 órai
mind eljöttek, hogy utolsó útjára* záróráért. A fűszer- csemege- és éleltniszerkcsegédek vasárnap délelőtt, a régi képelkísérjék Krausz Mórt. A gyászbe reskedö
vi*előházban Impozáns gyűlést tartottak. Gyu
szédet dr Hevesi Simon főrabbi rira Gyula elnöki megnyitója után Deutsch
Jenő fővárosi bizottsági tag, a kereskedelmi
mondotta el, aki magasszámyalásu | alkalmazottak
szövetségének főtitkára adta elő
szavakban méltatta az elhunyt hr- a nagygyűlés tárgyát s követelte a fűszer-,
csemegeélelmiszerkereskedések részére az
monikus és jótékonysággal teli szép este 7 óraiés üzletzárás
és a vasárnapi teljes
életét. Krausz Mór frissen hantolt munkasriiuct elrendelését, amit haláruzati ja
vaslat formájában el is fogadtak. Kitó.ika La
sírjára több mint százötven koszo jos
és Propper Sándor nemzetgyűlési képvise
rút helyezett el a gyászoló közön lők felszólalásaikban támogatásukról biztosí
tották az alkalmazottak akcióját. A gyűlésen
ség.
megjelent a kereskedelmi miniszter képvise

— Huevét • Balatonon, A Balaton tavi Göz- lője is.
hajőafai Társulat a tót húsvéti ünnepnapon
— A Magyarorsrági Szakszarvoznli Tanács
Siófok, Balatonfűrod és Tihany körött a Déli- kongresszusa.
Az Alföld-uccai
Iparoskörben
vasut -vonataihoz csatlakozóan járatokat tart Rothenstein. Mór elnöklésévcl vasárnap reggel
fenn. Indulás Siófokról 11 óra 45 perckor, viez- kezdte meg kétnapos kongersszusát a Magyarsza BaJatonfliredröl 16 óra 10 perckor, úgyhogy országi Szakszervezeti Tanáé.*, amely a szak
a Balaton ózonoe levegőjén BalatoufUreden és szervezeti mozgalom kiépítéséről tárgyalt. A
Tihanyban való hosszabb tartózkodás utón már kongresszuson, amelyen a francia, román, né
az aznapi visszatérés is lehetővé van tóve ezen met és csehszlovák kiküldöttek is resztvettek,
legolcsóbb útirányou mind Budapestre,
mind a titkári jelentést Jászai Samu, a Szakszerve
pedig Székesfehérvárra. Kaposvárra és Nagy- ' zeti Tanács elnöke terjesztette elő. A titkári jeKanizsára. — Ezen járatokra a két ünnepnapra I lenté*t vita követte. A kongresszus ülését hét
érvényes rendkívül mérsékelt áru menettérti ‘ főn folytatja.
jegyek adatnak ki.
— Rózsahegyi est az ErzsóhclvároEl Korban.
— Az Asztalos Tparlestület közgyfliéee. Va
szombaton
sárnap délelőtt tartotta
székhazában rendes Rózsahegyi jubileuma alkalmából
közgyűlését a Budapesti Asztalos Iparfestület. este aw Erzsébetvárosi Kör nagyszabású mű
ünnepélyt
Nagy Antal elnök megnyitjója után a sérelmeket vészi hangversennyel egybekötött
rendezett.
Az
estély,
amelyen
a
társadalom
ismertették, majd az évi jelentéseket olvasták
sztne-jova jelent, meg. tekintélyes összeget jö
fel. melyeket & közgyűlés tudomásul vett.
—■ A bádogosok közgyüléso. A Budapesti Bá vedelmezett a Rózsahegyi-hdz alap javára.
—- Huszonegy milliót loptak egy kofától e
dogos és Szerelő Ipartestület vasárnap, Bccscy
Antal elnökletével közgyűlést tartott a Saskör B-oa villamoeon. Vasárnap délelőtt az Erzsébet
ben. As évi Jelentéseket elfogadták « megala körúton haladó 6-os jelzésű villamoson ismeret
len tettelek ellopták Rác Mária piaci baromflkították az uj tisztikart.
— A kőmivasak a lakások felszabadítása kereskedö zsebéből pénztárcáját 21 millió ko
A rendőrség megindította
mellett. A Magyarországi Kömive,*- és Kőfa rona tartalommal.
ragómé sterck vasárnap délelőtt. Markó Elek a nyomozást az ismeretlen zsebtorvaj clfogatása
elnöklete mellett, a Lloyd épület nagytermében érdekében.
— Autógázolások. Vasárnap délelőtt Kalmár
tartották országos nagygyűlésüket. A nagygyiilésen az ország minden részéből nagy szóm József gyárluuinkás a Thököly úton kerékpá
ban érkeztek ae iparosaik. A nagygyűlés elha rozott. amikor egy mellékuccából kikanyarodó
tározta, hogy az építőipar gyakorlásáról szóló autó elütötte. Az autó a haleeet után megállás
törvényjavaslatot, azon módosiUteokknl, melye- nélkül továbbrobogott. — Kiéin Mihály tisztvi
két a Budapesti Kőmives és KÖfaragómcstcrck selőt elütötte egy autó, amely szintén a baleset
Ipartcstiilc.tc és a Magyar K0mivCB.mostc.rok utón eltűnt. Mindkét sebesültet a mentők a Ró
Országos Szövetsége a kereskedőim! miniszter kus kórházba szállították. A rendőrség a Böffőhez felterjesztett,
elfogadják.
Kimondották, rök kézrekerifése végett megindította a nyohogy feltétlenül szükségesnek tartják a lakás . mozást.
forgalom szabadságának a szanálást törvény
— Kedvező alkalom. Takarékossággal pároben foglalt időpontban való korlátozás nélküli snló tartós szorgalom mellett is c^ak kevés
felszabad) Miatt. A házlinszonráltság kérdésének embernek sikerül hosszú évek múlva bizonyos
sürgős szabályozni-ót is követelte a nagygyű szerény Jóléthez jutnia. Az új m. kit. osatálylés. végül felirattal fordult, a. kormányhoz, lwgy c*<xrsjátékba.n résztvevóknek nagynéni alkalom
as építkezés megindítását az állam kölcsönök nyílik nyra hogy egyszerre nagy tőkét nyer
nyújtóéival elősegítse és biztosítsa.
jenek. Minden második sorsjegy nverl Főnye
— Zsebtolvajlás s villamoson. Adler József remény szerencsés esetben: ö milliárd korona!
kereskedelmi utazó bejelentette a rendőrségem,
— Húsvéti üdülés Balatonfüreden: a modern
hogy a Kivin téren egy villamoson ismeretlen kéjryclmíi szanatóriumban napi
170.000 koro
tettes ellopta aranyóráját és láncát. A nyomo- náért, a szállodában napi
180.000 koronáért
zmegindult.
kapható lakás és ellátás.

Szenzációs olcsű árak

— Zubriczky Aladár prorektor te
metése. Az egyetem oszlopcsarno
kából vasárnap délután kísérték
utolsó útjára dr. Zubriczky Aladái'
prorektort. A részvét nagy meg
nyilvánulása mellett a farkasréti
temetőben helyezték örök nyuga
lomra Zubriczky holttestét.

Elsőrangú minőség

Gerő Márton

Klfíinfi szabás

áruháza

Király ucca 22, saroküzlet
Divatköpeny gyapjú kockás kelméből • . 550.000
Covercoat-kabát. . ,
. 450.000
Covercoat-kabát bélelve • ■ ,1 . 700.000
Burberry köpeny . . a e a ■ 785.000
Ripsz szövetruha . . ■ a a
450.000
Selyemtrikó zsemper
■
98.000

— A MFTR közli, hogy a budapest—mohácsi
vonalon f. évi április hó 1-évcl különböző meretdijak módosulnak. As uj menetdijakról a
társaság igazgatósága és ai1. érdekelt állomá
sok készséggel adnak felvilágosítást.
— Versenyen kívül állnak a Del-Ka VIL,
Erzsébet körút 28. é8 Hungária VII., Rákóczi
út 6. huisvéti cipő-ajánlatai.
— Elfogott körözöttek. Madár Rczíö jazz,
zenészt a budapesti ügyészség már hosszabb
idő ótó köröztette többrendbeli
sikkacMáv
miatt. — Veres Márton 41 éves földmunkást a
balassagyarmati ügyészség különféle
büucsclokmények miatt köröztette. A detektívek a
két körözöttet felismerték és előállították a fő
kapitányságra, ahol mindkettőjüket Jetaatóztatták.
— Öngyilkosságok. Horváth Anna háztartás
beli alkalmazott a Váci út 144. tfcám alatti
szolgálati helyén öngyilkossági
azándókból
nagymennyiségű aspirin-odatot ivott. — Nagy
Lajos 23 éves aszlalossegéd Kartács ucca 7.
szám alatti lakásánóbal karján az ereit fel
vágta. — Miklós tó?'2. szám alatt Győri Károlynó 48 éves háztartásbeli asszony a gázcsapot
ii.vityahaz.vta. — G'ura. Ábel 28 éves nyomdász
a Nyugati pályaudvaron aszpirinnal meginérge.zto magát. A mentők az öngyilkoaJeJöltcket
sftlyos állapotban a Rókus-kórJiáaba szállí
tották.

Nemzetközi Orfeum
ezelőtt

Vin. KERÜLET, RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

■

Egyedüli
nagy varieté
műsor!

MA, HÉTFŐN
ZÁRÓRA pÓRAKOR

Gyors nyerési esély az

ÚJSÁGÍRÓ
SORSJEGY
Húzása: 1926 április S.án

Ölesé iiusoéll Ilii

Rákóczi út 15

Telofón: J. 120—86

W peoord-öltöny. . . . . . . . . . . . . 1,200.000
Sevlot- vagy kamgarn-öltöny 900.00
DovBrooat-felöltő. . . . . . . . . . . . . 1,00.00
Coub e wlpecord-f Jöltő. . . 1,300.000
Oouble-felöltfi. . . . . . . . . . . . . . . . 900.000

K
választék eredeti angol gyapjú
K Nagyszövetekből
készült öltönyökben
és angol, francia és olasz
K
felöltő különlegességekben
K
Külön mértéKutónl szabóság!
K
K

Mindenki nézze meg kirakataimat!

Budapest, hétfő, március i9.

HÉTFŐI NAPLÓ
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SZÍN
FÉLHÍV
TEGNAP DÉLUTÁN a
Ritzben ötórai ten-túno
mellett egy kis tára?sá^
tanácskozott Ezen a teán
döntötték cl a mindig feltolakodó, égető kérdést:
Lesz-e magyar filmgyár
tás vagy sem? A békésen és kedélyesen
teát sziircsölő urak között láttuk Mr.
Breensch-ci, az amerikai fllmtröszt eu
rópai megbízottját Mr. Z/íne-t, a berli
ni—amerikai érdekeltségek vezérét, tin
ijei Fülöpöt, a. Flrst Kationul filmgyár
és Matzner Károly, a Fox /Hmgyár buda
pesti képviselőjét és két hölgyet, akik
közül az egyik egy budapesti kisszínház
szemtelenül fitos orm csalogánya. A
tanácskozásnak két eredménye volt. Az
első: Mr. Breonsoh magával hozta az
amerikai filmgyárak utasítását, amely
szerűit a pesti képviseleteknek meg kell
egyezni a kötelező magyar filmgyártás
kérdésében a kormánnyal. A megegye
zés összegszerű, hátára a magyar kor
mánynak, minden behozott .30 külföldi
film után kórt 6000 dolláros követelésé
vel szemben 3800—4200 dollár. A másik:
A fitos orrú csalogány rövidesen ber
lini vendégszereplésre indul, amely al
kalommal az egyik berlini színházban
magyar ruhában magyar dalokat fog
énekelni.

SZÍNHÁZ
Kálmán Imre operettjét szeptemberben
mutatja be az Operettszínbáz
A Lengyel-darab is a jövő szezonra marad
Roböz Imre, a Vígszínház igazga
tója szombat délután érkezett meg
Bécsből, ahol Kálmán Imrének, Církúsprincessin,( című új nagyope
rettjét akarta még erre a szezonra
a Fővárosi Operettszínház részére
lekötni. A színház ugyanis azt ter
vezte, hogy tagjainak most adja
meg az ötheti nyári szünetet, amely
idő alatt a nagysikerű Kálmán.ope
rettre elő lehetett volna készülni.
Az Operettszínház válságának ez
a szimpatikus és célravezető megol
dása azonban először* a színészek
magatartásán bukott meg, akik

kora szeptemberben, megnyitó
darabként mutathatja be.

Míg az Operettszínházban az a
baj, hogy a. szezón derekán nem
rendelkezik darabbal, addig u Víg
színházban éppen az Alvó férj vá
ratlan sikere okozott nagy zavart.
A soronkövetkező újdonságot, Len
gyel Menyhért „Seybold" című da
rabját ugyanis próbálják már Redák Sárival, de a

bemutató itt is valószínűen' a
jövő szezonra marad.
Egyrészt a Vígszínház nem akarja
kockáztatni idei első igazi kassza
nem voltak hajlandók szabad
sikerét egy kétséges siker reményé
ságidejük alatt próbálni,
hez, másrészt Lengyel Menyhért
de megbukott Kálmán Imrén is, aki sem akarja darabja bemutatójának
annak ellenére, hogy a legelozéke- dátumút ismételten kitolni.
Pillanatnyilag az a helyzet, hogy
nyebben állt az Operettszínház ren
delkezésére, mégis féltette operett
a Lengyel-darab vagy elmarad,
Z4 PLETYKA EZ. jét
vagy az operettszinházban ke
ÚTTAL kemény teleti
rül színre,
a nyári meleg konkurenciájától.
szerelemről suttog. A
Kálmán
vasárnap
délután
telefo

amelynek
’
csak
az az akadálya, líogv
vendég bonni vantról
van szó, aki háláló, non beszélt. Kobozzal és csak annyi az Alvó féri minden vígszínházt
ban
tett
újabb
engedményt
az
Opeszínészt
foglalkoztat
és így Lengyel
san beleszeretett a.z
ugyanazon színpadon roftszínháznak, hogy ez a Cirkusz- darabjához teljesen új gárdát kel..uvr„„e, aki
aKt nemrenemre- Prinoessint nem a? eredeti megálla- lene szerződtetnie a színháznak, ami
játszó szőke szubrettbe,
flíien afozrattauí is egy botrány \ J’oda1 szennt a jovo ev januarja- i természetesen a színházra nézve ki’ száraíthatatlau rizikóval járna.
középpontjában állott. A szőke szub- ■ bnn’ “anenx
vett nem méltányolja a szerelmes
színész sóhajait, — ami minden nap
egy szál piros rózsában testesedik
meg. Lehet, hogy a szubrett nem is
hisz túlságosan a szerelem, őszinte
Kezdleta l/i9 ói*aAor>
ségében^ mert színházi körökben
köztudomású^ hogy a bonvivánt ed
digi összes szerelmei — fekete höl
gyek voltak.

VIHAIÍ A BALATONON a Royal Orfeumban

FISCHER MIHÁLY, a
köpenikl párbajhős bevo
nult
iiuib u
a színpadra
giinpuui a is. IWlltisFekete László uj darabid% bán, a ,,Hüségszérur,tban“
‘riaf.il’itvl jdtifil.
ha Gazon ^>r7,i
egy patikust
é szik, akivel meglehetősen
rosszul bánik a felesége, aki csókot nem,
de pofont és ka.rmolást annál többet ad
a derék patikusnak. Az össae-visszaragasztott képű patikust megkérdezik a.
Renaissance Színház színpadán.
vagy
— Mi történt veled! Miért
agyonflastromozvaf Gozon büszkén fe
lel:
— Párbajom volt négy csehszlovákiai
földbirtokossal.
ki

EZT A GOZONT,
.viszont éppen úgy
/; újra fel kell fedezni,
V mint feleségét Berky
/ Lilit a Királynő róf zsájá-bíin. „felfedez
ték". Ez a színész, aki
eddig ismerve ugyan, de nem mél
tányolva, idegenül ődöngött a rá II
erőszakolt szerepekben, most, a Ronaissance ú,i darabjában, a Hüségszérnmban egyszerre minden sza
vára nyiltszini tapsot kap. Éppen
úgy, mint Berky Lili a Király szín
házban. Mi ez? A színész, akinek
húszéves
múltja van. egyszerre
megtanult játszani? Vagy talán ed
dig nem engedték megmutatni, hogy
mit tud? Mindenesetre meg van az
elégtétele. Eddig_Berky Lili férjé
nek ...........
hívták, most Berkyt fogjuk Go
zon feleségének „csúfolni",
•

A MAGYAR SZÍNHÁZ sOrőnkŐvetkező újdonsága a „Párizsi kirakat’\ A hír szerint a kritikákat az
Igazgatóság nem szándékozik a pesti
kirakatba lenni.

Uitímátumot adtak
a színészek az igazgatóknak
Keddig követelik a választ

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a
Fészek Klub nagytermében gyülte.k őszb/.e h Szinészszöi'etscg és a Szinigazgatők Egyesületébe} delegáltjai, hogy az
uj kollektív szerződősről az első érdem
leges tanácskozást megtartsák. A Szinészszövetsóg részéről dr. Molnár Dezső
ügyvoísető-igazarató és Sáudor Zoltán tit
kár, Törzs Jenő, Rátkay, Sarkad!, Gel
lert, Nagy Jenő, Z. Molnár, mig a szín
igazgatók régzóx-ől Beöthy László, Róhoz
Imre, Lázár Ödön, Weilhelmer Elemér
6« Komor Gyula jelentek meg.
A tanácskozás kezdetén Beöthy László
a színigazgatók deklarációját olvadta fel,
amely szerint, a szín igazgatók nem fo
gadják el tárgyalás alapjául
a Szlnészszövetsúg által javasolt ,
1924/25. évi szerződést, amely lei
mondás nélküli egész évi srerződésre .
és öt heti szabadságadásra
kötelezné a színházakat. A színigazgatók I
az 3925/26-os szerződésen is lényeges ;

módosifásokat és megszorításokat kíván
nak. A deklaráció szerint a színigazga
tók tagjaikkal legfeljebb
tíz hónapi szabadság nélküli szerző(.lést kötnének
és assza! a feltétellel, ha a SzJuészszövetsóg
garanciát ad a s tar gázsik letörésére
Az igazgatók elhatározásukat, szeuvedólyes közbeszólások mellett, a rof*v. gaz
dasági helyzettel és az általános sziuházi dekonjunktúrával indokolták.
Hosszabb éles vita után Molnár Dezső
dr. a színészek nevében kijelentette,
hogy
a Szinészszövetség ragaszkodik az
1924/23-lfa kollektív szerződés megújí
tásához.
Ragaszkodnak 12 hónapos állandó szer
ződéshez és minden szociális vívmány
hoz, amelyeket hosszú éveken keresztül

A delejes ember a Royal Orfeum...
Kezdete ’ \9 órakor*

Dr. Szabó Juci
minden este

tartó harc ufón sikerült Az igazgatóktól
klyivniok. Kijelentette továbbá, hogy a
gázsik megszabása — szabad egyezkedés
tárgya, tehát n Sziiiésmövéfség nem
szólhat ehet n kérdéshez.
A színészek deklarációja
keddig adott haladékot az Igazgatóknak a végleges válaszra.
Molnár Dezső dr.
n Szlnétóazövetség igazgatója, munka
társunknak erről ti kérdésről igy nyilat
kozott:
— A két deklaráció után még kétórás
nem hivatalos tárgyaláson védtem állás
pontunkat. Mi tudjuk jól. hogy mi az
állandó ensemblc ó» óz milyen terheket
ró a színházra. Viszonl lm ragaszkodunk
az egész évi szerződéshez, akkor elsősorban n.
színházak érdekelt védjük és meg
akarjuk őket kímélni a tagjaik el
csalásától, amelynek annyi szomorú
példáját láttuk a legutóbbi időkben.
Ha. egy színész, tudja, hogy ő tizenkét,
hónapig ennyi és ennyi pénzért lo van
kötve egy színházhoz, akkor nőm L gon
dol más szerződésre -- természetesen
addig, mig valamelyik színigazgató
nagyobb számol nem súg a fülébe.
A szín igazgatók meggyőződésein szerbit
egy kellőképpen
meg nem fontolt hatalmi kérdést
fóliák u vita előterébe. Ezek ellenére re
mélem, hogy keddi tárgyalásunkon, már
vagy a megoldáshoz, vagy ehpz nagyon
közel, fogunk eljutni.
Koboz Imre
a Vígszínház vezérigazgatója, n követ
kezőket mondta munkatársunknak:
— Szó ecm lehet, arról, hogy méjr hát
rányosabb és súlyosabb szerződést kös
sünk, mint az idei. A színházak egytőlegyig igen nehéz helyzetben vannak és
végro
be kell látni n színészeknek; hogy a
színházak nem azért vannak, hogy
színésxelknek milliárdos gázsit fizes
senek
és ezen azután tünkrernen jenek. A szín
házak egészséges állíVpolii — a színész
nek is eminens érdeke.
s. z.
TT1
u wu*1ti --ua*—

A KIRÁLY SZÍN
HÁZBAN csüt őrlő
kön érkeznek el' n
Királyné rózsája má
sodik j u h íleinnú hoz.
Búr a darab még
Jnost
telt házakat
vonz, mégis készülnek már a követ
kezőre: Marlos-Rényi „Szobaiedny'*
című operettjére, amit annakidején
az Operettezfnlíáz éppen úgy, mint
a Királyné rózsáját és az Alexáiul
rút is, nem akart előadni. A Király
Színházban úgy látszik az a kabala:
ami nem kell ti Fővárosi Operett
színháznak, az náluk biztosan sike
rül. A „Szobuleáuy*' főszerepét Lá
bas# Juci, címszerepét pedig egy
fiatal énekesnő, .Verbőczy Ha fogja
játszani.
NAGY EX OKÉ soron követkőző műsorába m«*girta az Ember trugídiicjn
porszlflázeAf,
amelyben
Adóm szerepét Saiatimn
BóIr fogja játszani. Sala
mon —' mint dráma? szinéoz — móllá. Évának Rajna Atice. Luci
fernek Herceg Jenő, Keplernek Kártól
Gyula .sorakozik. Bemulotóról lerméHzrlr-'<‘n egyelőre szó nincsen, mert a mos
tani fényen műsor nagy sikem miatt
teljesen bizonytalan, hogy mikor kertit
sor reporloir-változúsra.

rj.nfl1oéűiniklzIca.ők.-vtrnrl'iz-Ana.P«dsuAzijcKleviíkl..ócnep!rAafHü.é»ku<rkmejslejrvoFáddét»so!noiifndvt(ce•oi.|gk«kÍiyáoMWtvlafénihsbvzdeepniér,jzándVőahétímgórlu-sdtk<zidekíéin.:ü.Clh’ó,á*•<innz•riam<X1fV■gMó-d>alin-.1'-•
lés c
♦ k?
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* K rMmi tosnWiiitiif 1 aj m&ama még
. csak bezárólag • hó 30-álg kariil tninro. Minden
fkai ómmal * tegnépsBarübb színészek <’« a
leghtecMbb artlstfk lépnek feL — Szombaton
rirto a bécsi Burgtteater színészeinek eőadáaában: Marié, oder: Auf eanfte Art — Vasárnap
* Üurgtbeter tagjainak vidám estéje.
• Slezák Lsó bucaufeOépte a Várost Színház
ban. Ma, hétfőn este lép föl másodszor és utol
jára Hleták J.có a Városi í‘7Íriliázb:in. bravúros
szerepét, a Bajanzók Canio-Ját énekli, megelö. aöleg garalar mitonrn hangversenyével nyitja
inog oz. eatét. Slozák hucsuestje iránt annál inh.-inb i« rtri/usl m órclklödés. miután n világ
hírű tenórt hosszabb ideig nem lesz alkalmunk
hallani.

Belvárosi Színház
Legkacagtatóbb bohózat

Az ártatlan
Don Juan
* A Váróéi Színház húsvéti előadásai. Husvét
vasárnap délután és cato, valamint húsvéthét
főn este a színház sláxeropcrettjo kerül színre,
nii-ndbárom alkalommal rendes esti helyárakkal, a főszerepekben
Hegedűs
Gyulával,
IkmtJiy Hannával. Somogyi Nuslval, Bzlktay,
Habos, Kompóthy és Hortival. Húsvéthétfőn
délután mérsékelt helyárakkal az 1000 óv kerül
tr-inro a monstro-ciffányxenokar közremüködéBóvel.

Benalssance Színház
Legújabb vígjáték sikere
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Bús Fekete László

8 felvonásos vlgjátéka

Király Színház

SPORT
71 bécsi Rapid az FTC-től
is súlyos vereséget szenvedett
rre-nattui 3,o (iio)
Hungária üti gatya — BInái liaimóciaii/ános
A Rapid második budapesti vendégazerepléee is kudarcot hozott a bécsi
zöld-fehér színeknek. Ugyanolyan arány
ban, mint az MTK-tól, szenvedett vero
séget az FTC-tői is. A Rapid csapata
nem elégített ki, jóllehet a mezőnyben
időnként magasnivóju, szérp játékot pro
dukált A kapu előtt azonban hiányzott
belőlük a helyzetek felismerése, s a gól
lövési készség. Ezzel szemben az FTC a
kapu előtt jobban feltalálta magát, 8
néhány igen veszélyes támadást kellett
a Rapid védelmének paríroznia. Az FTC
végeredményben
megérdemelten győzött,
ti mutatott játékával igazolta helyezésé
nek a realitását.

f'zlk balhalíot. A Rapid vehemensen
támad
hogy kiegyenlítsen, de Ricbter holtbiztos hely
zetből a kapu mellé rúgja a labdát. A 9. perc
ben Janc.ik kilép a 16-oson. amiért a bíró sza
badrúgást ítél a Rapid ellen. Tóth szépen be
helyezi a gólba a biintetörugást, de a bíró meg
ismételteti a rúgást, s mo»st Potya labdáját el
hárítják a bécsiek. A 27. percben Müllcr huszmétercs szép lövése a felső lécről visszapattan,
e a szemfüles Sándor pompásam fejjel a hálóba
továbbítja a labdát. Í2:ö). Két perc mnilvrs
Niikelsbiirgert felvágják, f tizenegyest Sándor
a léc fölé rúgja.

A bíró ez osztrák csapat 1t. pitáoyát, Nietschat, kiállítja HsztelotlsMéféit, mire a kö
zönség nagyrósze — eléggé o| nem ítélhető
módon — élteti a kiállított osztrák játékost
és zajosan tüntet « hlró ellen.
A 39. percben ismét 11-e» a Rapid ellen, ame
lyet Tóth az alsó balsarokba helyez.
(3:0).
A bíró Horváthot ax osztrákodtól és Sándort a
magyar csapatból tisztelBÖepségért szintén ki
állítja.

Az FTC Blum nélkül, Nikoleburgerrel a cen
'A ferencvárosi csapatban
terben, játaalk tűt. első Célidöben. Az első negyedúrában fölényben vannak a ferencváro egyénileg Hungler TI., Huber, Tóth és Steeosiak. de előbb NikuUburger, majd Stecovits vits nyújtottak legtöbbet, míg
hagy kt egy-egy biztos gólhelyzetet. Majd a
a Rapidbap
Rapid is felnyomul, s főleg Wassoly balszélsíi
révép veszélyes támadásokat vezet Huber áJ- főleg Wessely, Nietoch és Wsseelyik játéka
tal pompásan védett FTC kapura. At utolsó tetszett.
percekben Ismét az FTC támad. A 45. percben
A meccs előtt kellett volna lejátszani a
Sándor Nikolsbnrgerhez passzol, aki tizennégy 33 FC—Soroksári AO Kupamérkőzését, amely
méterről vódhcteUen gólt lö az alsó balsarok 'azonban elmaradt, inért az MTK-pdlya igazga
tósága nem engedte meg, hogy a meccsét le
ba. (1 :0).
Szünet után Matkovtta helyett Lyka II. Ját- bonyolítsák a sáros talajon,

Ez nem egy revii“i»|1Ma Royal Orfeum™
Tarafan föaaaf nt-aa

BeHoni Gyula (MRC)

Királyné
rózsája
BunHatUmt «lu**n

A Királyné rózsája
Húsvéthétfő délután

Régijó Budapest

Magyarország mezei jutőbajnoka — Jfe ifjúsági
egyént bajnok t Marton (MTK) — Jl szenior csapat
bajnokságot a Mfie nyerte — az ifjúsági bajnok
csapat az MTE

BnSapesf, Hifii, március S.

RiMTKamultévi
Magyar Kupa
győztese
MTK-UTE 4tO (3fO)
Bongéria-úti pálya. — 10.000 néző. — ' ;a
Bíró: Bíró Sándor.
A mullévi Magyar Kupa döntőjében az MTK
megérdemelt, biztos győzelmet aratott a két
Fogl-al felálló, de letört UTE fölött. Pedig a
Diérköpés cején nem elitjén nem lehetett kö
vetkeztetni, hogy az újpesti együttes ily súlyna
arányú vereséggel hagyja cl a pályát. De ami
kor Opata megszerezte a bajnokcsapat vezető
•gólját, majd rövidesen a megsérült Tőrök néls
kiil, tíz emberrel küzdő lila-fehérek ellen Senkey TI. a második gólt elérte, megpecsételődött
a meccs Borsa. Az újpestiek ettől kezdve öszszc-vissza csapkodtak, s egészséges támadá
sokra alig voltok képesek. Pár perccel a szü
net előtt Jeaty beadásából Fogl II. öngólt vé
tett, s bcAUitotta a félidő eredményét.
A II. félidőben az MTK még nagyobb fölény^
be került, de Opata egyetlen gólján kitolj mást
nem tudott elérni.

Az MTK
a mezőnyben igen tetszetősen játszod, de a
kapu előtt a csatárok sokszor bizony „kihagy
tak11. A fedezctsorb&n pompás munkát végnett
a. fáradhatatlan Rcbró, a közvetlen védelemben
Senkey I. tetszőit a legjobban.
Az UTE
CMpafában a Fogl testvérek bizonytalanul mfiködtek. A fedezette.bán Kelecsényi mutatott
legtöbbet, míg a csatársorban csak Szidon volt
akvlóképes.

X Az ETC kikapott a Szombathelyi
SE-töl. Az elmúlt vasárnap egyik meg
lepetése, hogy az ETC-uek az utóbbi
időben szenzációsán szerepolt csapata
4:2 (2:1) arányban vereségét szenvedett
a Szombathelyi SE-től. Az erzsébetuccai
pályán lejátszott mérkőzés a Magyae
Kupáért folyt.
X Elmaradt a 33FC-Soroksári AO
mérkőzés. A Hungária úti bombapro
gram megnyitójául a 33 FC ós a Sorok
sári AC játszották volna la Magyar
Kupa-mérkőzésüket. A meccs azonban
elmaradt., mert az amúgy is felázott ta
lajt a pályaigazgatóság a két nagy
meccsre akarta megkímélniX A II.
....................................
- [. osztályú
futballbainokráff
állása.
1. UTSE 22.
22 2. .....
.......................................
BAK
22, 3. Főt. TE 22, 4.
Zugló 20, 5. Testvériség 19.
MÁ.V 17, • 7.
UMTE 15, 8. ETSC 15. 9. URAK 13. 10.EMTK
__
18, 11. BSE 10. 12. Világosság 9, 18. * RÁC 8,
14. KAOE 8 pont.
X Az eső olmosta a kerékpársport megnyitó
versenyét. Az újpesti motorstadion vasárnap
délutánra hirdette megnyitó kerékpárversenyét.
A mitirg a reggel dia szakadatlanul tartó ta
vaszi eső miatt elmaradt.
_ __ v-1»-u-ui.-Tr^TTvn -r -___

Szakadó esőben, ragadós sárban foly- I W! (MTE). 5. Bőse (MTK). 6. Papp (FTC). 7.
tak I©
le vasárnap Magyarország mezei (MAC). STO.-,.®!
^’*ac).Pii líStoy' (MTE)F '
JL
"t*
10. Beje™ (MAC). H. Laváthv (MTI?).
fntőbainokfiájránák küzdelmei a már jól 12. Bőkor (MTK). 13,1. *•■*-*-• - .. . )
Gégény (Nyíregyháza).
I
Fi
T®
..v.,w
ismert cslDagfaegyi terepen. Hatalmas, 14. Zöllner(M AC). lö.
1Ö. Weiiier
(MTK). 16. ;
L
LJ
O
VJ
W
I
(MAC). 17. Csifbay
’sitbav (MTK). 18.
18. Járó
18.'
.látó •!_____ 1 ®
■
mintegy 1500 főnyi közönség utazott le Kulti«ár
(MTE). 19. Hcsr, (MTK). 20. Posch (Székesfe
Csillaghegyre és s]K>rtk őzéi etünk előkelő hérvár).
Csapatbajnok a MAC csapata 88. ponttal. 2.
ségei között ott láttuk Albrecht királyi
herceget is, aki a legnagyobb érdeklő MTK 64 pont. 8. MTE 6fi pont.
Magyarunzág ifjúsági mezei bajnoksága.
déssel kísérte a bajnoki küzdelmet. A
nagy érdeklődés sejtettni engedte azt,
Egyéni bajnok: Marton Jósat! (MTK) i» pero
Rz Elnökdijat Horpacs
hogy mily utasforgalmat bonyolított 01 mp. 2. Huszár (MTE) 19 p 19.6 mp. 3. Kel“r <MTT) 1» P 41 mp. 4. Schwarte (MTK). 5.
(JVLaszár) nyerte
volna le a HÉV, ha a versenyt megelő lPiros
(Ceglédi MOVE). 8. ANKA
(FTC). 7.
ző napok veröfényes tavaszi időjárása
<MTE>« »• Köves! (MTK). 9. Németh
A vasárnapi iigefcőverbenyek főazAvnit
(MTE).
10.
Forral
(FTC).
tartós lett volna.
az Elnöki díj volt, amelyet a legszélsőbb
ipa,baj'nok “ MTE cwpat* 2n- ponttal. 2.
A két év előtti mezei bajnokság bor arí^?
MTK csapata 43 ponttal, 3. Vasas 92 ponttal. outsider, Horpacs, nyert meg HeTler és
zalmas időjárása tehát megismétlődött 4. KISOSz 100 pont.
Cimbora előtt. A nagydijban Horpacs
és a csillaghegy! rótok felázott talaja
(Mazár), Satyr (Zvjllinger), Heller (Ko
nagyon befolyásolta a vorsenyzőket ké
vács),
x Holtversennyel végződtek as I. osztályú v
ács), Rodosto (Feiser), Cimbora (Benpességeik kifejtésében.
kardesapatbajnokság küzdelmei. Vasárnap éjjel kő), Shimmy (Czelotb) és Kairó (Benkő)
fejezték bo a Műegyetem vívótermében m T. I indultak. Horpacs' csak ió startiánab
A szenior-bajnokságot a MAC tehet osstÁlyu
kard csapatbajnokság döntomérközéseit. ;
„
„x, A Vj . ..
.. ,®s
séges, fiatal versenyzője: Belloni Gyula A bajnoki verseny nem hozott döntést, ameny- a
pályának köszönheti győzelmét,
nyerte meg, aki pompás küzdelem után nylben a MAC é« a Tisza István Vívó Club onélkül Heller nyerte, volna a versenyt.
előzte meg a célban a tehedsóges debre 8 : 8 arányban holtversenyben -végeitek az első Anau többi versenvei is itren érdolríMSAlr
rmk,n
1
ceni katonaatlétát: Gyulait, valamint j'"^-oA,8.rJP
1? a Wesselényi- Vivő Clubba
Szerbet 6s Steiner Pált.
negyedik helyet foglalja el a helyezési ojfra kínt lévő nagyszámú közönségnek.
rendben.
A csapatbajnokság győztese ngyanesak rnn«iiw\n.
A vorsenyek
versenyek részletes eredménye a
X Az alsóbbosztályu bajnoki
a griffmadaras atlétagárda volt, amely eredményei.
rÍREÍf
következő;
II. osztály. Testvériség—BSE 5:3.
I. 1. Köcsögé (Fitvó). 2. Balaton. S. Pista.
fölényesen győzött az MTK és az MTE — KAOE-ETSC 3:1. - BAK-Vildgosság 3:1.
— MÁV—URAK 5:1. — F«v. TK—RAG 1:1. — Fm: AUcc. 10 : 2ü. Olasz 10 : 36. — TL X H. P.
fölött
UT8E-UMTE 4:0. — EMTK—Zuglói VII. kér. (Feiser. 2. Mlnks. Fm: Zsaudár Gooű Hop»,
Az ifjúsági bajnokság egyéni győztese AC
Véletlen 10 s lö. 11, 24. Olasz 10:44. — TIL
1:0.
1. Dani (CassolinJ). 2. Vitéz. 3. Jó vao. Tm!
a favorit Marton volt, legyőzvén fluszdrt
ül. osztály. Droguistak—Fflv. TE 5:8. — Arvalegény. Jobban. 10 : 28. 17, 17. Olaa® 10:85.
és Kellcrt, a két kitűnő MTE-atlétát. A Ganvgyári TE—MTE 3:1. — BS<”—Kelenföld —
i. Horpacs (Mnarár). 2. neller (Kovács)
ceglédi Piros ötödiknek futott be a cél 1:0. — TLK—VI. kcr. SC »:1. — Zuglói SE— 8. IV.
Czimbora (Novák). Fm: Kairó, Shtnuny,
I. kér. SC 6:4. — Kslapos—X. kér. SC 3:1. — Satyr, Rodostó. 10 : 124, 18. 18. 18. Olasz 10:80.
ba, míg Anka hatodik helye meglepetés Cipész
—Vasklub 4:3.
— V. 1. Ejnye be jó (Fltyó). 2. Guszti. 8. Orion
számba megy.
IV, osztály. Színház! MSE—Szőnyegetek 1:0.
Zsiba. Korcsmérosnó. Imádó, Plldtus. Anügy a szenior, mint az ifjúsági baj — RLK—U8C 1:0. — EMOSz—T«E 8:0. — Fm:
nita. Nadragulya. Croda. 10 : 55, 21. 25, 29.
nokságban kitünően szerepelt, a feltörő TSC—Valéria 2:0. — Tabán—Páftnonla 8:0. — Olpsz 10:51. — VT. 1. Motior—Opika (Pckáry),
Cukrász
—
Haladás
1:0.
—
ÜLI
—
Jutagyár
v:0.
—
2.
Irma
—Wiívre, 3. Rendetlen—Visrbang. Fm*.
vidéki atlétagárda, amelynek teljesít Wacker—KTC 0:0.
Gambrinus—Miki. Maa)gup—Mutyi. • 10 : 32, 69,
ménye a legszebb reményekre jogosít
Iszer-serlagmérkőzésak. K. Törekvés—KMTE 69. Olasz 10 : 44.
A rendezés nehéz munkáját kitünően 1:0. — Postás—Csepeli MOVE 5:0. — Ujpeeti
végezték el a MASz funkcionáriusai, MOVE—BTC 3:2.
Szerkesztésért felel:
X Alsóansztria válogatott csapata vereséget
akiknek a rendfentartásban a csillag
Dr. ELEK HUGÓ.
Debrecenben. Alsóausztria váloga
hegyi csendőrig mellett a folyamőrség szenvedett
tott csapata — miután a csütörtökI ünnepnapon
Kiadja:
volt a segítségére.
legyőzte Erzsébetfalva válogatottjait —, vasár
A „Hétfői Lapok” Ujaigvállalat,
A versenyről az alábbiakban számo nap Debrecenbe rándult, ahol Keletmagyarország reprezentatív csapatától 3:2 (2:1) arányú
lunk be:
Tereséget szenvedett.

Budapesti
ügetöver*senyek

Magyarország sxanior mezei fulóba|nok»ére.

Egyéni bajnok: Belloni Gyula (MAC) 47 p
47.8 inp. 2. Gyulai (Debreceni TE) 47 p 47Á
mp. 3. Szerb Elek (MAC) 43 perc. 4. Steiner

X Az NSC legyőzto a pozsonyi cseheket. Az
NSC Ctvapata vasárnap Pozsonyban vendégsze
repelt, ahol László. Rémay III. és Wurtb gól
jaival 3:0 (1:0) arányban győzte le a SC Bratislavát.

,ZEnebohócok‘a Royal-Drfeunu.
Telefon József 191-03,

Vjn»güieiu Rt. Budapest, .Vili., Böki biliárd

:i

UllQuétna WW’nwk-Mrclpttrt
lllluVClI u meglepő olcsón árusítok

Gyermek bőrcfpö, spanglis, minden nagye. •• eier
Oyermek bőrcipö., barna, finom box, 2R-29,30— 5-ig
rámán varrott, legtöbb gyártmány 175-310 ezer
Gyermekcipő, lakkspanglis ... .«.
ezer
Női vászoncipé, minden színben ...
ias ezer
Fé fi-, női bőrcipő kitűnő minőségben ... a*o ez r
Torna- és házicipőlc vörös gummitalppal
•• ezer
Női szandál, tiszta bőrből
— ... ioo eser
^chVfar cégnél Döbrent-j tér 4. Vidékre utánvétel
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