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Fantasztikus merényletterv 
a Budapesten tartózkodó 
román trónörökös ellen

Károly trónörökös állítólagos barátja a rendőrség megfigyelése alatt
Mint Ismeretes, pár nappal ezelőtt 

érdekes, titokzatos vendége volt a 
budapesti Palace szállónak, uki 
mint báró Bellio dl Radu román 
mérnök szerepeltette magát a nyil
vánosság előtt A beavatottak és a 
szenzációfaajhászók azonban az állí
tólagos mérnök báró személye- mö
gött a román extrónörököst vélték 
felismerni s bár azóta sok nyilat
kozat és külföldi távirat igyekezett 
ezt a hitet megcáfolni, a közvéle
mény még ma is meg van arról 
győződve, hogy Bellió ál Radu ál
név alatt a román trón volt — lehet 
hogy újabb — várományosa szállt 
meg a Rákóczi úti hotelben.

A titokzatos idegen néhány napos 
itt tartózkodása idején

számosán igyekeztek az állító
lagos trónörökös közelébe fér

kőzni 

s ép ezért a főkapitányság politikai 
osztálya több detektívet rendelt ki 
a Palace szállóba, hogy ott bizal
mas megfigyeléseket eszközöljenek 
s kisérjék szemmel a szállóban meg
forduló s az állítólagos trónörökös 
iránt érdeklődő egyéneket. A ki
küldött detekti veknek rövidesen

feltűnt egy rendkívül idegesen 
viselkedő 30-35 év körüli jól 

öltözött férfi,

aki a szálloda személyzeténél kíván
csian érdeklődött a trónörökös sze
mélye felől s midőn ennek okát tőle 
megkérdezték, zavartan azt vála
szolta, hogy gyermekkori játszó
pajtása volt a román trónörökös
nek. minthogy édesapja a román 
királyi udvarban teljesített annak

idején magas szolgálatot. Az exal- 

táltan viselkedő fiatalember elbe
szélésének azonban a hotelszemély
zet nem adott hitelt s ezért nem is 
adtak neki felvilágosítást az ide
genek holtartózkodásáról. Az állí
tólagos trónörökös idegesen visel
kedő állítólagos játszópajtása 
azonban a személyzet kitérő vála
szaira olyan

erőszakosan lépett fel.
hogy ezzel még inkább magára- 
vonta az őt figyelő detektívek 
figyelmét. Miután a titokzatos ven
dég igazi kiléte senki előtt sem volt 
ismeretes, tartani lehetett attól, 
hogy a gyanúsan viselkedő érdek
lődő esetleg

merényletet követ el a román 
trónörökösnek vélt szállóvendég 

ellen 

s ezért a detektívek preventív in
tézkedésre határozták el magukat.

A szállodába kirendelt detektívek 
mindenekelőtt igazolásra szólítot
ták fel és megmotozták az ideges
kedő férfit, akinél azonban semmi 
gyanús tárgyat nem találtak. A 
kellő óvintézkedés szükségessé tetfq 
azonban, hogy ás illetőt

a szállóból eltávolítsák

s mindaddig szigorú megfigyelés 
alatt tartsák, amig a Palace szálló 
titokzatos vendég s kísérete az 
ország területéről el nem távozik. 
Az idegenek a tegnapi nap folya
mán autójukkal el is hagyták Ma
gyarországot s igy a főkapitányság 
ma intézkedett, hogy a gyanúba 
vett fiatalember a szigorú megfigye* 
lés alól feloldassék.

Zsitvay Tibor Bethlen megbízásából 
ma délután egyezkedő tárgyalásokat kezd 

az ellenzékkel
A miniszterelnök uasá'nap éjjel hazaérkezett és hétfőn délelőttre 

magához kérette a Ház elnökségét
elő Bethlen István gróf miniszter
elnök. Ugyancsak

A képviselők legnagyobb részé 
még vidéken tartózkodik, a pártok 
vezetői azonban mér megbeseilese. 
két folytatnak az iránt, miként le
hetne a pártpolitikai ellentéteket 
levezetni és június negyedikéig az 
1926—27. évi költségvetést törvény
erőre emelni. Vasárnap délután

a Budapesten tartózkodó ellen
zéki képviselők Létay Ernő la
kásán bizalmas tanácskozásra 

jöttek össze,

amelyen azonban határozatot nem 
hoztak, mert előbb meg akarjak 
várni, milyen propozieiókat terjeszt 

megbeszélés volt vasárnap este 
a kormánypárt Eszterházy uccai 

klubhelyiségében is, 
Bethlen vasárnap éllel 

hazaérkezett Hadványból
Tekintettel a politikai helyzet 

súlyosságára,
a kormány és az ellenzéki pár
tok vezérei között már is béke- 

közvetítéssel kísérleteznek. 
A Héttői Napló munkatársa az el
lenzék egyik vezetőtagjától arról 

értesült, hogy a szombati nap fo
lyamán a nemzetgyűlésnek egy igen 
tekintélyes tagja egyelőre magán
beszélgetés formájában puhatolód- 
zott az iránt, melyek volnának azok 
a feltételek, amelyek teljesítése ese
tén az ellenzék nem gördítene aka
dályokat a költségvetés idejében 
való megszavazása ele.

A formális tárgyalások még a 
hétfői uap folyamán megkez
dődnek. Bethlen István gróf mi
niszterelnök ugyanis vasárnap 
éjjel érkezett vissza Budapestre, 

Radványból, 

ahol egy héten át Károlyi László 
gróf vendége volt Vasárnap dél
előtt a miniszterelnökségről a Ház 
elnökségéhez Bethlen István gróf 
megbízásából értesítés ment, amely 
szerint

a miniszterelnök a hétfői nap 
folyamán a nemzetgyűlés mun
karendjéről óhajt tárgyalni. Az 
elnökség részéről Zsitvay Tibor 
alelnök fog hétfőn délben Beth
len István grófnál, a miniszter
elnökségi palotában megjelenni, 

mert Scitovszky Béla házéiuök még 
mindig beteg és ezidőszerint Szó- 
csÓDyben tartózkodik. Zsitvay Ti
bor, oki néhány nap óta szintén tá
vol van, hétfőn reggel érkezik haza 
Kecskemétről és még a délelőtt fo
lyamán felkeresi a miniszterelnö
köt. Teljesen beavatott helyen ág*’ 
tudják, hogy

Zsitvay Tibor a miniszterelnök
kel folytatott tanácskozás után 
még a délutáni órákban szemé
lyeden lép érintkezésbe az ellen
zéknek a fővárosban tartózkodó 
tagjaival, hogy konkrét forrná-
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i Vázsonyi Vilmos ezidőszerint egészségi 
.állapotúnak helyreállítása céljából Bá- 
denben tartózkodik, do állandó érintke
zésben van Rákot s József képviselővel.

PAKOT8 JÓZSEF,
akit vasárnap délben az aktuális hely

zetről megkérdeztünk és Vázsonyi Vil
im os felfogását közelről ismeri, a követ
kezőket mondotta a Hétfőt Napló niun- 

I kutársának:
I — Bethlen miniszterelnök, minthogy a 
titkos társaságok likvidálására sztiksó- 
gcsnek tartotta a pártokat közös kon-

• ferenelára hívni és rögtön utána ille- 
‘ féken nyilatkozatok a pártközi kon- 
Acrenclút céltalannak minösilették, most 
agy akar segíteni magán, hogy a part- 

Hcözi- konferencia anyagát kibővíti a 
I Ház munkaprogramjának megbeszélé
sével. Minthogy a Ház munkaprogramja 
és tanácskozási rendje teljesen kor
mány fel adat,

az ellenzék 
hogy ezen

bán tárgyaljon velük a meg
egyezésről.

Teljesen beavatott helyről szer
zett értesülésünk szőrint az ellenzék 
a párt közi konferencián való rész
véte] tekintetében nem egységes. 
Általános az a vélemény, hogy azon 
a pdrtközi konferencián, amelyet a 
miniszterelnök a titkos társaságok 
feloszlatása tárgyában óhajt Össze
hívni, az ellenzék nem vesz részt. 
Azon az értekezleten azonban, 
amely a munkaprogram kérdésével 
lesz hivatva foglalkozni, az ellen
zéknek egy tekintélyes része előre
láthatólag részt fog venni.
Vázsonyi Vilmos céltalannak 
tart mindenféle konferenciát 

Bethlennel
Ár. ellenzék hozandó határozatára 
döntő befolyása lesz Vázsonyi 

Vilmos állásfoglalásának.
nem tartja szükségesnek, 
a pártközi konferencián 
megjelenjek.

A fehér asztal mellett vala
mennyi felszólaló annak a nézeté
nek adott kifejezést, hogy a köz
gyűléseknek tevékenyebb mun
kásságot kell kifejtenie, a városi 
adminisztrációnak komolyabb na
pirendet kell adnia, másrészt; pe
dig lehetőséget kell keresni arra- 
vonatkozólag, hogy

a tárgyalások menete lehetőleg 
megkiméltessék az ok nélkül fel
idézett állandó viharoktól és 

turbulens jelenetektől.

A hajnali órákig tartó vitat
kozás, amelyben természetszerű
leg élénk részt vett a vendéglátó 
házigazda, Ripka Ferenc főpol
gármester is, mindvégig a leg
fesztelenebb hangon folyt le. A 
jelenlévők megállapodtak abban, 

hogy miután a fővárosi közgyű
lések eddigi munkássága nem ki
elégítő Ó6 nem felel meg azoknak 
a kivánalmaknak, amelyet a fő
város lakossága a közgyűléstől 
elvárhat, a főpolgármester,

a legközelebbi napokban párt
közi konferenciát hív egybe és 
a pnrtközt konferencia elé viszi 
ezt a nagyjelentőségű kérdést.
A pártközi konferenciára Ripka 

Ferenc főpolgármester meg fogja 
hívni a pártok vezéreit és ezen 
fogják letárgyalni mindazokat a 
szükséges intézkedéseket, amc- . 
Ivekkel elérhető lesz az, hogy a 
főváros közgyűléseinek tisztul- 
tahb atmoszférája legyen és hogy 
a közgyűlés napirendjén fontos 
és közérdekű tárgyakkal foglal- 
kozhassék.

Otven százalékkal több a választó 
Budapesten, mint a tavaly volt

A kormánypártban r 
napokban komoly akció indult meg

a választásoknak még ez évben 
leendő kiírására.

A nemzői gyűlésen eddigelé csupán 
az ellenzék hangoztatta időnként a 
Ház feloszlatásának 
lasztások kiírásának 
gét.

a legutóbbi 'csinálni a kerületi beosztást, mert
áii.liilí . .11> 1-_ *1 nnn ' « 1___ellenkező esetben az 1922, évi 

mányrendelet alapján lehetne ___
választatni, amit pedig talán a kor
mánypárt sem akar. Egyébként is 
a választójogi törvény még nincs 
szentesítve, a kormányzó előrelát

va az új vá- h utólag vissza fogja küldeni a tör- 
szükségessé- vényt a kötelező nyílt szavazás kér- 

A kormánypárt egyes tugjai, désében a törvénybe csúszott ellent- 
akiknek nézete szerint a. frankvita mondás kiküszöbölése céljából. 
hutása alatt a közvélemény bizalma

kormány iránt megerősödött,
hangulatot próbálnak teremteni 
a kormánypárt vezetőségénél az 
iránt, hogy éppen a kormány
párt megerősítésének érdekében 
még ebben az évben írják ki az 

új választásokat.
Az ellenzéken a kormánypárt vá
lasztási szándékait nem tartják ko
tr. <oLy altnak. Utalnak arra, hogy a 
választások kiírásának tecbuikai 
akadályai vannak. Előbb meg kell

kor
csuk

_______ ____________ ____  El
lenzéki körökben e kérdéssel kap
csolatban sokat beszélnek az össze
író küldöttségek most folyó hatal
mas munkájáról. A fővárosban 
ugyanis néhány hét óta erősen dol
goznak az összeíró küldöttségek, 
amelyek ezrével idézik maguk elé 
azokat a választókat, akiket tavaly 
a névjegyzékből kihagytak Az ed
digi számítások szerint

ötven százalékkal emelkedett
az összeíró küldöttségek alapos 
munkája után a választók száma.

Bizalmas éjszakai tanácskozás 
Ripka főpolgármester lakásán 

A főpolgármester pártkőzl konferenciát hív egybe a fővárosi 
közgyűlésnek mnnkakőpessége ügyében

Nem módosítják a 
nyugdijvalorizációs javaslatot 

Búdnak egyedüli engedménye: harminc százalékos minimum 
A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén 

csak a további teendőkről történik 
intézkedés. A miniszterelnök még 
nem döntött Ugyan, hogy a pénteki 
ülésre milyen törvényjavaslat tár
gyalását tűzik ki, bizonyosra vehető 
azonban, hogy a pénzügyminiszter 
kívánságának megfelelően

pénteken a Ház a inagánalkal- 
mazottak nyugdíj valorizációjá
ról szóló törvényjavaslat tár

gyalását kezdi inog.
Tekintettel arra, hogy a pénzügy
miniszternek az érdekeltségekkel és 
a magánalkalmazottak érdekeit vé
delmező képviselőkkel folytatott ta
nácskozásai során a javaslat bizo
nyos módosításai válnak szüksége
sekké, politikai körökben orra szá
mítottak, hogy most már teljesen 
átalakított szöveggel fog a Ház elé 
kerülni a javaslat. Ezzel szemben

DRÉHR IMRE,
5 javaslat előadója, a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának-’

— A niagánalkalmazottak nyug-

dijvalorízáció járói szóló javaslatot 
eredeti szövegben veszi tárgya
lás alá pénteken a nemzetgyűlés.

Én mint a javaslat előadója, a tár
gyalás során fogom majd a szüksé
gessé vált módosításokat beterjesz
teni, E módosítások között a leglé
nyegesebb a valorizációs minimum
nak harminc százalékra való fel
emelése. A többi módosítások ke
vésbé lényegesek.
, Teljesen beavatott helyről szerzett 
értesülésünk szerint a valorizációs 
javaslat módosított szövege nagyon 
kevéssé fog eltérni az eredetitől, A 
pénzügyminiszter ugyanis csak a 
minimumra vonatkozó követelést 
akceptálja az érdekeltségek . hozzá
járulása alapján,

az alkalmazottaknak többi lé
nyeges követelései kielégítetle

nek maradnak.
Éppen ezért a javaslattal szemben 
úgy az ellenzéken, mint a kormány- 
párt egy részében is heves kifaka- 
dósok fognak a nemzetgyűlésen el
hangzani.

Ripka Ferenc Budapest főpol
gármestere szombat este gcllórt- 
hegyuccai Ínkásán huszszomélyes 
vacsorát adott. A vacsorára abból 
ból a eiMból hívta meg a főpol
gármester vendégeit, hogy ott a

A salgótarjáni Köszénbúnya 
rész vény társulat igazgatósága,
fcHigyelőbizottsága és tisztviselői 
kara, mély megillatőd óesel je
lenti, hogy a társulat igazgntó- 
Núgának tagja és Iíomzú évtize
deken át ügyvezető-igazgatóju, 

Frisctailfíip,
ny. ipmgatu

m. hír. udvari t^nAcgom 
■ vMkwona.r«nil lovagja

folyó évi április hó 6-ún elhunyt. 
Az elköltözött 50 évet megha

ladó időt töltött tújíaulufunk kö
telékében és tovókony részt vett 
annak fojlcjíztésóbon. Mint a tár- 
hidat ügyvezető-igazgatója, lel
kes odaadással, soha nem lan
kadó buzgalommal széntolta 
munkaerejét a társulat ügyei
nek. Egész lényo összeforrott 
társulatunk érdekeivel. Kiváló 
munkatársunk elvesztését móly- 
nóges fájdalommal gyászoljuk.

A társulat tisztviselői kara 
mindenkor mélyen érző jóakaró
ját és szeretett főnökét tlaztelto 
az. elhunytban, kinek állandó tö-, 
rokvÓNn a tisztviselői kar 
nőit előmozdítására irányúit. 
Emlékéi a tisztviselői kar min
den ingja hálás kegyelettel fogja 
megőrizni.

úr

fehér asztal inellett nagyfontos
ságú megbeszéléseket tartsanak. 
A főpolgármester vacsoráján

a legkülönbözőbb városi pártok 
törvényhatósági bizottsági tag

jai vettek részt
és pedig: Battenberg Lajos, nyng. 
postafőigazgató (Ripka-párt), Be- 
cscy Antal (I. kor. Ripka-párt el
nöke), fíedő Mór dr. (demokrata), 
CsécsyNagy Miklós (a Józsefvá
rosi Ripka-párt elnöke). Gaár 
Vilmos nyug, kúriai bíró, a 
Ripkapárt belvárosi listavezetője, 
Hajdú Marcell (demokrata), Ka- 
kujay Károly, a demokratapárt 
XI. kerületi listavezetője, Hagy 
Andor tŐzsdetauácsos, a Lipótvá
rosi Sándor Pál liberális listave
zetője, Némcthy Béla, az újonnan 
kinevezett fővárosi tanácsnok. 
Polányi Dezső, Pompéry Elemér, 
a Szabadalmi Hivatal elnöke, a 
XIX. választókerület listavezető
je, Sajó János (Wolff-párti), 
Schmiedt Richúrd (Ripka-púrti), 
Simanek Emil műegyet tanár 
(Wolff-párti), Sümegi Vilmos (de
mokrata), Wenzky János építész 
(Ripka-párti) és Vértes Emil, a 
Fővárosi Kereskedők Egyesületé
nek elnöke (demokrata).

A vacsorát bizalmas tanácsko
zások követték, amelyen megbe
szélték, hogy

milyen módod volna biztosít
ható a főváros közgyűléseinek 

nyugalmasabb lefolyása*

„BlMknak tartom, 
akik most vezetik 

az államot!"

•• Én azokat, akik vezetik Az állá* 
mot —. fejezte be beszédét Ballagi — 
bitorlóknak tartom, akik miatt a nem
zet nem élheti a maga nemzeti életét.

Kí«s Menyhért és Romai József fel
szólalásával ért véget a bankett

Ballagi BladAr-bankatt 
ax Orsztgo* Kaszinóban

pállani Aladár tiíítelöl a Itíikőczl- 
ünnopéllyel kapceolritbnn az öt ért tá
madások alkalmából uz Országos Ka
szinó éttermében bankettet rendeztek. 
Ar. ünnepi vacsora rendezőt legnagyobb
részt a régi IX. kerületi tiiggettensógi 
párttagjai közül kerültek kL Megjetau- 
tsk a vacsorán Szakács Andor, Kiss 
Menybért nemzetgyűlési képviselők, P. 
AbraMm Dezső, DiinuMr Mihály,. volt 
bolUgymlniéztór, Sidse Zminbor állam- 
titkár és még igqn számosán.

Ferry Aladár. a IX kerületi függet
lenségi párt vezotflje, a Rákóczl-finncp 
rondezűjo üdvözölte Bnllflffilt, majd Dö
mötör Mihály, volt belügyminiszter 
szólalt M. Utána Kacz'mn Géza mon
dott hoszédet, majd Abrakéit* Dezső 
emelkedett szólásra, aki azt hangoztatta, 
hogy Ballagi a Rákóozi-ünnepségen be
szédével politikai eseményt csinált és 
ezért, arra buzdította Beltagit, hogy 
lépjen nz aktív politika tertm

Ballagi Aladár felszólalásában arról 
beszólt, hogy Magyarországon nem az 
történik, amit a nemzet akar, hanem 
amit a nemzet nem akar. Méltatta új
ból Rákóczi 'jelentőségét és nagyságát, 
kijelentvén, hogy Rákóczi és Kossuth I 
mellett minden ucinzoti nagyság el
törpül.

’ — Most . , ___
során Ballagi — nem az uj Magyaror- 
szó got, hanem a régi Ausztriát akar
ják vlesta^lndlni Magyarortságan.

ve’
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1 jutalom hürommiilJlrd korona
1 nyeremény kéSmilllórd ,

1

1
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1
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lilhb mini 55 millióul korona 
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A francia megbízottak ma a parlamenti 

frankbizottság jegyzőkönyveinek 
rendelkezésre bocsátását kérik 

Kedden hallgatják ki Hir Györgyöt
X frankügyben Pallaviclni György 

őrgróf kihallgatása óta semminemű 
vjabb esemény nem történt A francia 
megbízottak tevékenysége csupán a 
nagy anyag összeállítására és feldol
gozására szorítkozik,

ők is készülnek már a főtárgyalásra.
A francia megbízottakhoz Párizsból 

gemminemü utasítás vagy újabb eljárá
sokat és intézkedéseket igénylő értesí
tés nem érkezett. Ha ilyirányu utaitá- 
sok lesznek, úgy azokat minden bi
zonnyal Collard'Hostinguet hozza ma- 
gával Párizsból, akinek Budapestre 
váló visszaérkezését, a -napokban vágjál:,

A francia megbízottak hétfőn a 
frankügyben letartóztatott egyének 
cgy-némelyikének kihallgatását fogják

„Nem érdemes egy nőért 
meghalni" — mondja zokogva 

Weingruber Pista
Polgár Rózsi meglátogatta a szanatóriumban 

az öngyilkos fiút
A Grünwald-sz«natóríum egyik 

fÖldsjúnti szobájában sápadt arccal, 
yéveteg szemmekkel fekszik a leg
újabb pesti szerelmi dráma hőse: 
Weingruber Pista, aki öngyilkossá
got követett el, mert ideálja: Pol
gár Rózsi .mást szeretett. Az ágya 
teleszórva újságokkal, mindegyik 
felütve ott, ahol ökölnyi betűk hir
detik az ő tragédiáját. Két karja, 
amelyeken felvágta az ereket, fehér 
pólyába van göngyölve.

Az ajtónyitásra idegesen össze- 
rándul. Mióta a szanatóriumban 
van, azóta ez az első látogatás 
nála. Még. a szüleit se engedik be 
hozzá.

— Nagyon szerettein azt a leányt 
— mondja szomorú hangon. Egy éve 
ismerem. Nagyon megsajnáltam a 
szűkös viszonyok között élő, árva 
leányt és amennyire tudtam, támo
gattam őt. Nem tetszett az élet
módja. Azt akartam, hogy rendes 
leány legyen belőle. Állást szerez
tem néki, taníttattam.

23 évem minden reménye volt 
ez a leány.

Az utolsó szavakat már könnyezve 
mondja. Aztán megembereli magát 
és folytatja:

— Pénteken, mint, a bomba csa
pott le rám a hír: a Rózsi öngyil
kos lett.

— Rohanok a Rókusba. Ott fe
küdt, de már jobban volt. Faggat
tam:

— Miért követted cl!
— De ő csak néz rám, aztán meg

simogatja a. fejem és ezt suttogja:
— Nagyon szeretem a Miklóst és 

Borzalmas szerencsétlenség 
a Ferenc József laktanyában 
Egy felrobbant gránit súlyosan megsebesített 

kát gyermeket
Megrenditő szerencsétlenség történt. világositást, hanem kereken cáfolták 

az Üllői ut 127. szám alatt lévő Ferenc szerencsétlenség megtörténtét is. 
.József gyalogsági laktanyában, melynek ....... 1
során a kaszárnyában lakó tiszthelyet-! előirásszerintj, hatalmas 
tesnek és fegyvermesternek két kis nugymennyiségü lőport 
gyermeke élei veszélyes, súlyos sérülése- Már kora reggel megkezdték 
két szenvedett. A J ‘ .. ....................... ..........
nyomban vizsgálatot 
megállapítására, hogy 
gondatlanság okozta-e 
érte a felelősség.

A Hétfői Napló munkatársának sike
rült a szerencsétlenség részleteit meg
tudni — bár a nyomozóé során áttörhe- 
tetlen. páncélszerü akadályokba ütkö
zött, mert nemcsak hogy megtagadtak 
az illetékes hatóságok mindennemű fel-

kérelmezni a. frankügy német vonatko
zású dolgaira, a papír eredetére és « 
kövek beszerzésére vonatkozólag. Egy
ben ma eljárnak Töreky tanácselnöknél 
is, akitől

kérni fogják a parlamenti frank* 
bizottság jegyzőkönyveinek rendel

kezésére való bocedjtását,
amire vonatkozólag az engedélyt ille
tékes helyről a francia megbízottak 
már megkapták. Kedden vagy, szerdán 
pedig sor fog kerülni

Hír György nemzetgyűlési képviselő 
kihallgatására

és ezzel valószínűleg befelyezést is 
nyer a frankügy pótnyomozása.

elhagyott.
— Tudom, ki az a Miklós. Vezér

igazgató.
— A többire már alig emlékszem. 

Köszönés nélkül kirohantam a te
remből. Előbb kószáltam az uccu
kon. Éreztem: összeomlott minden. 
Aztán hazamentem és ... a többit 
már tudja.

Kimerültén hátralíanyatlik, fejét 
belefúrja a párnába, teste görcsö
sen vonaglik a nehéz sírástól. Zo
kogva mondja:

— Nem érdemes egy nőt sze
retni, még kevésbé meghalni 

érte. Mind ilyen.
Megtörli a szemét és dacosan 

folytatja:
— Most már mindegy. Ha felépü

lök, dolgozni fogok. Nőre rá se 
nézek.

Elbúcsúzom tőle. Mikor kilépek a 
.szobából, az ajtó előtt a Weingruber 
Pista ápolónője vitatkozik egy 
fiatal hölggyel:

— Mondom, nem szabad bemenni 
hozzá senkinek, nőknek meg külö
nösen nem.

A hölgy végre belenyugszik' és 
átnyújt egy csokor virágot és név
jegyet az ápolónőnek. A névjegyen 
ez áll:

Polgár Rózsi.
— Mondja meg Pistának — szól 

könnyezve az ápolónőhöz — hogy 
üdvözlöm ... és ne haragudjon 
rám . . . most már tudom, hogy 

csak őt szeretem . . .
majd ha találkozunk, mindent meg
magyarázok . . .

a

Néhány nappal ezelőtt a kaszárnyába 
faládákban 
szállítottak.

_ , __ ....... a mu-
katonai hatóság nicló tárolását az erre kijelölt alkalmas 

indított annak..............
’ a robbanást

é8 kit terhel

helyiségben. A déli órákban még min
dig folyt a szállítás, amely élénk fel
tűnést okozott a kaszárnyában lakó 
tisztek és altisztek gyermekei körében, 
akik a szép tavaszi napon a hatalmas 
udvar hátsórészében játszadoztak. So
kan közülök egészen a kocsik közeiéig 
hatoltak és így valószínű, hogy a gyer
mekek egyike a nyitva, lévő ládából al
kalmas pillanatban kiemelt egy hatat-

Miért firQI a gyermek

ha kezét „ALB US“ kézmosószappannal mossák ? 
Mert az „ALBUS44 kézmosószappan a legfinomabb 
anyagból készül és teljesen neutrális lévén, a bőrre 
kellemesen hal, finom tapintású, jól habzik, 

kellemes szaga van.
Pótolja a drága pipereszappanokat!

Mossa kezét kizárólag 
„ALBUS“ 

kézmosószappannal
Kérje boltokban! indenütt kaphatói

más kaliberű lövedéket és azután ját
szadozni kezdtek vele.

E pillanatban még nincsenek meg
állapítva a szerencsétlenséget megelőző 
körülmények, de annyi tény, hogy a 
déli ó’rák alatt, körülbelül fél egy óra 
tájban, a kaszárnya bal hátsórészén el
helyezett 133-aa számú épülettömb kö
zelében

borzalmas robbanás zaja reszket- 
tette meg a levegőt

és az explosió által az udvar porából 
felvert felhő, valamint a robbanás 
füstje, teljesen elborította a kaszárnya 
udvarát. A robbanást követő pilla
natban.

hangos sikoly, lárma és két vérében 
fetrengő kis gyermek halálos jaj

kiáltása töltötte meg a levegőt.
Percek alatt tetőfokára emelkedett a 
fejveszettség a. kaszárnya udvarán. A 
bentlakó szülők kétségbeesetten rohan
tak a szerencsétlenség színhelyére, 
ahová ekkorára már odaértek a közel
ben foglalatoskodó katonák is, akik a 
fi—7 főből álló gyerinoksereget igyekez
tek megnyugtatni, míg mások a ké*t 
súlyosan sérült fiúcskát vették kezelés 
alá. A megrémült anyák — tekintet 
nélkül tiszti vagy altiszti minősé
gükre — boldogan ég kitörő örömmel 
ölelték magukhoz a szerencsésen meg
szabadult apróságokat, akiknek

a robbanás következ.tébcn arcuk, 
kezük, ruhájuk tele volt korommal.
A két kis sebesültet, Mándics tiszt

helyettes István nevű 6 éves és Balázso- 
vit-a fegyvonnestor 5 éves Fereno nevű 
kisfiát, beszól ütöttük a kaszárnya be
tegszobájába, ahol ciső segélyben része
sítették őket. A két gyermeket azután 
beszállították a Gyóli ut 17. szám alatt 
lévő Budapesti 1. számú honvéd- és 
közrendészeti kórházba, ahol azonnal 
ápolás alá vették őket. Az orvosi vizs
gálat megállapította, hogy

az egyik fiacskának a balkezét, a 

másiknak pedig a lábát roncsolta 
össze a felrobbant ekrazitos gránát 

és csak különös szerencse, hogy nem 
okozott azonnali halált, A gyermekek 
életbenmaradásukhoz azxinban úgyis* 
kevés a remény, mert mindketten jel- 
tűnő nflay vér vesztesé get szenvedtek.

A sebesültek elszállítása után a sze
rencsétlenség ügyében azonnal meg
indították a vizsgálatot, do egyben n

legszigorúbb titoktartást rendel
ték el.

A. megindított szorgos kutatás eddig 
nőm hozta meg a kívánt eredményt, 
mert mégsem a szerencsétlenség lefolyó-; 
süt, valamint az azt megelőző körűimé-: 
nyéket nem sikerült felderíteni. Számos 
kihallgatást eszközöltek, melynek során1 
a szemtanuk elmondották, hogy a ki-. 
Mándicg István, és Balázsovils Ferenc 
társaiktól körülbelül harminc lépés tá
volságban valami, fényes vasdarabbal1 
játszadoztak és azután csak a borzal
mas robbanásra lettek figyelmesek. Egy 
pillanatig valamennyien azt bilték, 
hogy az összes gyermekeket megsebesí
tette a bomba. Néhány pillanat múlva 
azonban megállapították, lingy csak 
kelten lettek áldozatai a robbanásnak. 
Nagyobbarányu szerencsétlenség azért 
nem következett be, mert a kritikus 
pillanatban

a többi gyermek két lépéssel odébb, 
az. épület másik oldalún tartózkodott
Munkatársunk ma délelőtt felkeré-L, 

a kaszárnya parancsnokságát, hogy a 
robbanásról illetékes helyen információt 
szerezzen. A kaszárnya parancsnokának 
főhadnagy-segédtisztje azonban a követ
kező kijelentéssel megtagadott minden-! 
felvilágosítást:

— Nálunk semmiféle szerencsétlenség' 
nem történi! És nem tudok a robbanás
ról, Ez nem felel meg a valóságnak.

Felkerestük a kórházat is, ahol a két 
szerencsétlen gyermek meg ma is ápo
lás alatt áll. A kórházban szintén meg-, 
tagadtak mindennemű felvilágosítást.1

Koloz* Jenő
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Elfőttük e$y veszedelmes 
tolvnjbantíút, amely 

lönapok óta garázdálkodott 
a kültelkeken

A Dunába ugrott egy modell, 
mert a festőknek nem tetszett az aktja

Nem tudta elviselni

Orgazdájuk allén íz megindították 
az eljárázt

City kültelki ki« lopási ügyben W- 
látott vizsgálat >orán sikerült a főkapi
tányság detektív jelnek egy veszedelmes 
betörő- ós tolva jtúrsaságot leid lelni, 
luuely a kültelken hónapok óta rendsze
res fosztogatásokul követett cl.

Tömeges feljelentések panaszolták a 
rendőrségen, hogy a Lehel uoca, váci 
ut, Thököly ut és Hungária ut környé
kén nz ott. levő fűszer-, ócskavas- és ru- 
haüzletekbo éjszaka ismeretlen tettosek 
behatolnak, vagy pedig fényes “JJPP®1 
követnek cl vakmerő lopásokat. Gyak- 
riin nz uccun álló teherkocsival vittek el 
minden elomelhotő tárgyat.

Vasárnap éjszaka a rendőrség elfogta 
/•s a VI. kerületi kapitányságra 
] itatta n tol vajban du összes
névszerint Kúnovszlcy Tstván

előál- 
tagjait, 

20 éves lityvoM'i i»v *■ -
háziszolgát, Simon Mihály 19 éves tető- 
f. dőscgédct, yepsi János 18 éves kocsist 
és Fehérvári/ László 19 eves napszámost, 
valamint négy fiatalkorú bűnözőt. Az el
rúgott betörőket átkisérfók a főkapitány
ságra, ahol a. kihallgatások során több 
mint ütvén bűncselekményt ismertük be 
ég elmondották, hogy a lopott holmik 
nagyrészét Zsibnek János ócskavusko- 
reakedőnek adták el. Kihallgatásuk után 
valumonnyiükot letartóztatták, a hatni- 
korunkat átadlak a gyormekhlrófiúgnak, 
míg a többieket a Markó uccai ügyész
ségi fogházba szállították.

Zsibnok ellen orgazdaság elmén meg
indították az eljárást.

Vasárnap este a Margiihid járókelői 
borzadva látták, hogy egy elegánsan öl
tözött fiatal nö hirtelen átveti magát « 
korláton és hangos sikollyal a Duna 
hullámai közé ugrik. A szemtanuk 
kiáltozásaira csakhamar csónakosok 
siettek az öngyilkos nő segitsógéro, és 
kemény tusa után sikerült a már-már 
elmerült leányt kimenteni, akit azután 
az előhívott mentők a Hókus-kórházba 
szállítottak. A kórházban a nő elmon
dotta, hogy K, Erzsébet nők hívják, 22 
éves, modell és ;

azért akart öngyilkos lenni, meri a 
festők nem találták megfelelőnek az 

aktját,
— Körülbelül egy hónappal ezelőtt, — 

mondotta K. Erzsi — egyik ismert fes
tőnk, akinek állandóan modellt szoktam 
ülni,

ktjotenteffé, Hogy többet ne 
cl, mert nem tud használni;

jöjjek 
az ala-

a szégyent
1 . kom rossz.

— Kétségbeesve távoztam. Ügy érez
tem magam, mint egy bukott prima
donna. Más fostöknél próbálkoztam, ere 
mindenütt kifogásolták az aktomat,

a szégyent nem bírtam elviselni.
Én, akiért a festők versengtek, akiről 
olyan híres festők, mint Csók. Vaszary, 
Radnai festettek világhírű képeket, én 
no ülhessek tovább aktot, ez számomra 
a teljes megsemmisülést jelentette. Az 
derogált, hogy kis festőkhöz, vagy is
kolába menjek modellt ülni. Nem mer
tem volna a többiek szeme elé kerülni a 
szégyentől. Elhatároztam tehát, hogy 
inkább meghalok. Este aztáu végre is 
hajtottam tervemet.

— Nagyon sajnálom, hogy kimentet
tek, mert én igy nem tudok élni. Még 
egyszer szerencsét próbálok és

ha nem sikerül, megint a Dúffit r<L
• lU lantom, •

Ötszörös rablőgyllkosság
Fejszével leütötte és azután kirabolta áldozatait

A XVI. Osztály 
[juagy. kir-’^lsorsJAték 
Minden második sorsjegy nyerj

Húzás már 
csütörtökön !

(aedicke
'wlL BANK R.-T.

Budapest, IV.. Kossuth Lajos u. M.
Telefon: Józnet 154-88.

Sorsjegyek ára osztályonként t
Nyo!c&d__ Negyed____ Fél Egén

25 ezer 60 ezer 100 ezer 200 ezer
A rendeléseket Kílrgbnen kérjük, hogy a kí
vánt sorsjegyeket bcktlldbessUk. Postnbenzetésl 

lapot mellékelünk.

Prága, április 11.
Eger melletti Rockendoi-f község

ben vasárnap ismeretlen tettes bor
zalmas rablógyilkosságot követett 
el, amelynek Döllner nevű gazdál
kodó családjának négy tagja és 
Hoffmann Anna nevű cselédje esett 
áldozatul Döllner a napokban adta 
el egyik ökrét és annak árát, 4000 
cseh koronát hazavitte magával. Az 
ismeretlen gyilkos valószínűleg er
ről tudomást szerzett és hajnali 
3 órakor, betört Döllner lakásába 
és sorra

legyilkolta az ott alvó család
tagokat.

Fejszével leütötte Dolliiért, annak 
négy éves leányát, hét és tizenkét 
éveft fiát, valamint a cselcdleányt 
is. pöllnerné azonban valószínűleg, 
felgyógyul sebesüléséből. Egyedür 
a tizenhárom éves .Gáspár, aki az

ágy alá rejtőzött, maradt sértetlen.

Az ágy alól nézte végig a bor
zalmas gyilkosságot 

és onnan figyelte meg, amint a gyil
kos az összes szekrényeket és fió
kokat felforgatva a pénz után kuta
tott.

Amikor a rablógyilkos elhagyta 
a házat, a gyermek fellármázta a 
falut. A nyomban megindult üldö
zés azonban nem járt eredménnyel. 
Csupán a gyilkosság színhelyétől 
körülbelül egy kilométer távolságra 

megtalálták: a véres fejszét, 
amellyel a gyilkosságot elkövették.

A gyilkos, akinek a szakadó eső
ben teljesen nyoma veszett, katona- 
köppenyt és katonasapkát viselt,

A borzalmas rablógyilkosság 
ilagy izgalmat okozott az 
faluban és a környéken.

Tizenhat napig tart a

egész

lönbözni fog a közelmúltban letár
gyalt nagy ügyek külsőségeitől, 
mert az igazságügyminiszter,

megtiltotta, hogy ezentúl a. fő- 
tárgyalások'Öú fotográfiai felvé

teleket készíthessenek

és így fényképészek, süröghessenek*- 
foroghassanak a teremben.

Egyébként a tanuk számára az 
idézéseket a most kezdődő héten már, 
ki is kézbesítik. Ezidőszerint hu
szonhat tanú beidézése vált szüksé
gessé. A Hétfői Napló értesülése 
szerint « védők még számos más 
tanú beidézését látják szükségesnek 
és ezirányban mindjárt a főtárgya
lás megnyitásakor indítványt is
fognak előterjeszteni,

A főtárgyalás jegye* *r

‘ j már. mind elfogytak 
és ezek miatt azonban m^f igen S5- 
kan ostromolják a. törvényszékei, 
természeteseit eredménytelenül, A 
diplomáciai testületek annyi jegyet 
kértek — és- kérésüket a külügymi- 
minisztérium is pártfogolta —, hogy 
jóformán ők foglalják el a tárgya
lási terem egyharmadát. Szóba ke
rült ugyan az, hogy az emeleti ré
szen’ helyezik el a diplomáciai tes
tületek tagjait, ámde politikusok és 
államférfiak is igényt jelentetlek bo 
jegyekre és számukra kell fentar- 
tani az emeleti helyeket. A külföldi 
sajtó számára 12 jegyet, a budapesti 
napilapok tudósítói részére pedig 
21 jegyet kértek a főtárgyalásra, 
úgyhogy ímáris ki lehet akasztani 
az esküdtszéki terem1 ajtajára a 
figyelmeztető táblát, hogy „minden 
jegy elkelt!u

Ami a tárgyalás időtartamát 
illeti, ha számba vesszük azt, hogy 
az első egy-két nap jóformán Win- 
disohgraetz Lajos herceg kihallga
tásával fog eltelni és igen hosszú) 
ideig fog tartani Gerő László és 
Réba Dezső kihallgatás is, ezzel 
szemben Nádosy eddigi vallomásai
hoz híven előreláthatólag a főtár
gyalási vallomását is rövidre fogja 
szabni — hét alatt végezni fog
nak a. vádlottak kihallgatásával- 
Két-háröm napot igénybe vesz a ta
nuk kihallgatása, azután pedig vé
dői előterjesztések történnek a bi
zonyítás kiegészítésére vonatkozó
lag, végül elhangzanak a perbeszé
dek, úgy hogy előreláthatólag

tizenöt-tizenhat napig el fog 
tartani

a frankugy főláígyalása^
frankügy főtárgyalása, amelyre 

már minden jegy elkelt 
Az igazságügymlniszter a fotográfusokat kitiltotta 

a tárgyalóteremből

Nemzetközi Orfeum
ezelőtt

VIII. KERÜLET, RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

ügy a politikai, mint a jögászvf- 
1 ágban1, valamint a közönség1 széles 
köreiben nagy érdeklődéssel várják 
a frankhamisítás ügyértek május 
7-én kezdődő f öt ár g palását. Annak 
ellenére, hogy a főtárgyalást már 
kitűzték és Töreky Géza dr. kúriai 
bíró elnök nagyban tanulmányozza 
az iratokat és készül a főtárgya
lásra, még mindig folyik bizonyos 
irányban a pótnyomozás, ami azon
ban nem hátráltathatja a főtárgya'- 
lás megtartását, mert csupán bizo-

nyös részletkérdésekre yönatkóznak 
az uj kihallgatások.

Az esküdtszéki termet' már szor
galmasan tatarozzák, székeket hor
danak be és ki, hosszú' asztalokat 
állítanak a terembe, mert tekintettel 
arra, hogy az ügynek 21 vádlottja 
és csaknem ugyanannyi védője van.

a termet olyképen, kell átalakí
tani,

líögj’ abban mindenki elférjen.
A . frankhamisitási tárgyalás Kü-

Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!
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A szokolhamisitásban részt vett egy előkelő állású ur, 
a kinek a neve a franküggyel kapcsolatban is szóba került

A rendőrség újból megkezdte a nyomozást a Frankügyhen
Az ötszáz szokölos bankjegyek ha

misítása ügyében, mint ismeretes, 
az ügyészség már régebben’ meg
szüntette a nyomozást, amit most 
újabban a jcseh nemzeti bank elő
terjesztésére isniét felvettek. A nyo
mozás első részéről, mely március 
közepéu zejlott le, csak nagyon ke
vés részlet került a nyilvánosság 
elé. A pótnyőmozás során körülbelül

liusz kihallgatást eszközölt a 
rendőrség

és a vallomásokról szóló jegyző
könyveket áttették az ügyészségre. 
Az ügyészségen Sztrache főügyész 
áttanulmányozta az aktákat, aki a 
fcsehek előterjesztésére ismételten 
pótnyomozásra utasította a rendőr
séget. Az ügyészségen időközben 
löbbizben megjelent Friedmann Ig
nác? dr. ügyvéd, a cseh nemzeti bank 
és a budapesti cseh követség ügyé
sze, aki állandó összeköttetésben állt 
a főügyésszel és tanácskozásokat 
folytatott vele az újabb pótnyomö- 
eás felvételéről. A csehek ugyanis 
az elsőizben kihallgatott tanuk val
lomásából nem tudtak még tiszta 
kéipet alkotni a szokolhamisitás 
ügyéről. Annakidején ugyanis

a szokolhamisitási ügynek csak 
egyetlen szereplőjét sikerült a 

cseheknek kézrekeriteni.
Ez a szereplő Kun László, egykori 
hírlapíró volt, aki a háború alatt 
mint katonatiszt teljesített szolgála
tot. Kun Lászlót még a hamisiás 
első idejében fogták el a cseh ható
ságok és ekkor,

két börönd hamis ötszázszoko- 
lost találtak nála.

Kun László elfogatása utáu részle
tes vallomást tett arról, hogy mi
ként kerültek hozzá a hamis szoko- 
lok. Elmondotta, hogyha kommün 
{után nem tudott el helyezkedni és 
ezért felkereste egy távoli rokonát, 
Blockclberg Ede rendőrfőfelügyelőt 
ós kérte őt, hogy juttassa valami 
álláshoz. Blockelberg megszánta a 
nyomorgó fiatalembert és

elvitte őt Friedrielí Istvánhoz.
Friedrielí, akitől akkoriban rengete
gen kértek támogatást, állitóan Mé
száros Gyulához, a frankhamisitási 
ügy ismert szereplőjéhez utasította 
Kun Lászlót. A fiatalember valóban 
összeköttetésbe került Mészárossal, 
aki állítása szerint, mikor a szokol
hamisitás ügyét elhatározta,

megbízta őt, hogy nagymennyi
ségű hamis ötszázszokolos bank
jegyet vigyen ki Csehországba

ós ott értékesítse azokat. Kun László 
elfogadta a megbízást és a hamis 
szokolokat két bőröndbe rakva elin
dult Csehország felé. A két bőröndöt 
egy barátjától, Weisz Jenő magán
hivatalnoktól, kérte kölcsön. Weisz 
történetesen: éppen Csehországba
.utazott és együtt indultak útnak. 
Az elutazásról és Kun László szán
dékáról azonbap, eddig még ismeret
len módon értesült a budapesti Cseh 
követség és ennek utasítására

két cseh megbízott mindenütt 
nyomon követte Kunt és Weiszt.

Prágába érve azután már várták 
őket a cseh detektívek, Kunt és 
WeifiZt lefogták, a rendőrségre vit
ték őket és mikor megtalálták a bő
röndökben a hamis Ötszázszokoloso- 
kat, mindkettőjüket letartóztatták. 
Weisz Jenő később igazolta, hogy 
csak véletlenségből került bele az 
ügybe, mire őt szabadonbocsájtot- 
ták, Kun László ügye azonban a bl- 
róság elé került, mely tíz évi fegy
házbüntetéssel sújtotta a fiatalem
bert.

Mikwa ssutón R szokolhamisitás 

első pótnyomözása megindult, Weisz 
Jenő már Budapesten tartózkodott 
és egy itteni favállalatnál állt alkal
mazásban. A pótnyomozás során]

elsősorban is Weisz Jenőt Idéz
ték be a rendőrségre,

mivel neki volt közvetlen tüdőmása 
a Csehországban történtekről. Weisz 
részletes vallomást tett a rendőrsé
gen és ennek alapján, valamint az 
időközben a cseh hatóságok birto
kába jutott adatok alapján azután 
még sorozatos kihallgatásokat esz
közöltek.

Kihallgatta a rendőrség Fried- 
rich István volt, miniszterelnö

köt is,
akihez kérdéseket' intéztek Kun 
László személyére vonatkozóan. 
Friedrich István elmondotta, hogy 
nem emlékszik Kunra. Akkoriban 
valóban sokan kértek tőle támoga
tást és így könnyen megfeledkezhe
tett egyes személyekről. A rendőr
ség által kihallgatott emberek közül 
legérdekesebb személy, Szendey 
László.

Szendey Lászlót, akinek neve a 
frankklisék ügyéből ismert a 
közönség előtt, szintén kihall
gatták a szokolhamisitás ügyé

ben.
A pótnyomözás azonban nem tisz

tázta teljesen a szokol-ügyet, úgy 
hogy a. Budapesten folytatott vizs
gálattal párhuzamosan a cseh ha
tóságok is folytatták a nyomozást. 
Friedmann Ignác dr. Csehországba 
utazott és magával vitte a budapesti 
nyomozás aktáit, melyeket egyesi

Kanitz Emil öngyilkos akart lonnl 
Lefeherné feljelentése után 
Döntő fordulat előtt a Wodianer örökösök harca 

Az ügy titkos mozgató rugóit kutatják
A. lEodíaner-örökösök nagy port fel- jellegit formaság nélkül számolt el a 

jövedelmekkel. Éppen rgy volt ez avert ügye, moly már öt napja foglal
koztatja Budapest társadalmi előtét, 
még nem fejeződött bo Kanitz Emil dr. 
letartóztatásával. Az ügynek előrelát
hatólag további fejleményei lesznek, 
melyek élénken foglalkoztatják majd 
a közönséget.

Kanitz Emilt tegnap délután csukott 
kocsin átszállították az ügyészség fog
házába, Mielőtt átadták volna kísérő
jének, levezették a második emeleti 
200. számú cellából és Barfa Gyula 
rendőrtanácsos szobájába kísérték. A 
szobában már várta két védője, Dúst 
Géza dr. és Földi Dezső dr., valamint 
fivére, Kanitz Vilmos, Wodianer Mici 
főije. A két testvér között megható* ta
lálkozás folyt le:

a két meglelt, komoly férfi hango
san zokogva borult, egymás karjába. 
Percekig átölelve tartották egymást, 
mindkettőjük testét görcsösen rán

gatta a sírás,
úgyhogy a szobában jelenlevők nz ol- 
érzékonyülóstől ineghatottnn fordultak 
ol a jelenettől. A bucsuzás csupán né
hány percig tartott, azután Kanitz 
Emilt lokisértók a főkapitányság Zrínyi 
uccai kapujához és a kocsi elindult vele 
a Markó Ucca felé.

A kuliszatitkok
A már nyilvánosságra korült adato

kon kívül igen érdekes mozzanatokból 
alakul ki a Lefeber Lajosné és sógora 
között keletkezett büniigy, melyről ed
dig még nem lehetett tiszta képet 
alkotni.

Wodianer Artúr halála után két 
loánya: Juliska, özvegy Lcfeberné és 
Miéi, Kanitz Vllmosnó örökölték az in
gatlanokat, melyüknek kezelésével Ka
nitz Emilt bízták meg. A kezelés során 
a családtagok között fennálló viszony
ból kifolyóién az elszámolás patriarchá
lis alapon történt. Kanitz Emil úgy 
Lefébernóvel. mint Kanitz Vilmoenéval 
jó viszonyban volt éa minden hivatalos

tettek a ösehek által régen és újab
ban folytatott nyomozás aktáival. 
A csehek azonkívül

Friediuann Ignác <lr. jelenlété
ben kihallgatták Kun Lászlót. 
Kun László vallomásában emlí
tést tett egy előkelő állású úr
ról, akinek neve a franküggyel 
kapcsolatban is szóba került.

Kun szerint az illető ur jelen volt, 
mikor Friedribh Istvánnál „ járt. 
Ezenkívül is több ismert névről tett 
említést Kiin László, akinek mos
dani vallomása alapján indult meg 
ulajdóriképpen a szokol-ügy újabb 
pótnyomozása. A Kun László .vallo
másáról felvett jegyzőkönyveket, 
valamint

a cseh’ hatóságok által folyta
tott nyomozásból készült aktá
kat Friedmann Iguác dr. magá
val hozta Budapestre és itt be
mutatta Wawrecska Hugó buda

pesti cseh követnek,
aki .szintén áttanulmányozta az ira
tokat, melyek azután az ügyész
ségre, innen pedig a rendőrségre ke
rültek. Az iratok ma már Katona 
Rezső főtanácsos, a bűnügyi osztály 
vezetője előtt fekszenek és Be.dc 
József tanácsos megkezdi ez ügyben 
a kihallgatásokat. A rendőrség első
sorban' is ismételten' beidézi az ügy 
régebbi szereplőit, majd a Kun 
László vallomásában említett sze
mélyek kerülnek sorra. Kihallgat
ják még ezenkívül azokat az egyé-, 
neket is, akiknek szerepére vonat
kozóan szombaton érkezett jegyző
könyv az ügyészségre.

dobuccai ház ügyében is, melyet Ka
nttá Emil Hai'as Izsí bankárnak adott 
ki albérletbe. Később azonban « dob- 
uccai ház kezelését Kanttá átadta 
Scntey Bábért, ügyvédnek, A bűnügy 
megindulásakor tehát már nem Kanitz, 
hanem Scntoy volt a ház kezelője. Ka
nitz Emil tovább is jó viszonyban ma
radt sógornőivel. Jellemző erre, hogy 
mikor azután Leféber Lajosné azt ta
pasztalta, hogy a jövedelem elszámolása 
körül szerinte szabálytalanságok for
dultak elő, éppen

Kanitz Emil látta cl tanáccsal 
Leféber né t, akinek feljelentése ké

sőbb a fogságba juttatta őt.
A Lefébernö és tanácsadói között 

folytatott megbeszélések során először 
nem ig Kanitz Emil szerepo került 
szóba és az ismeretlen tettesek ellen 
beadott feljelentés is tulajdonképpen 
teljesen,

más Irányba akarta terelni a nyo* 
mosást.

A rendőrségen folytatott vizsgálat 
során először is Havas Izsót hallgatták 
ki mint tanút, később azután Havashoz 
mint gyanúsítotthoz intéztek kérdése
ket. Havas elmondotta a rendőrségen, 
hogy Lefóbernó feljelentése után felke
reste öt Kanitz. Emii dr. és a húzbór- 
jövedelem elszámolása ügyére vonat
kozóan

Illegális számlák és nyugták ki
állítására kérte

és kijelentette, hogy amennyiben ezeket 
a« iratokat, amelyekre azért van szük
sége, hogy sógornője előtt igazolva le
gyen, nem tudja megszerezni,

főbelövi magát.
Havas Izsónak o vallomását még nem 

erősítette meg egy tanú sem, ellenben 
ogósz sereg tanú jelentkezett a főkapi
tányságon, akik valamennyien mint er
kölcsi tanuk, Kanitz mellett akartak

vallomást tenni. A tanuk között ígért 
sok, u közgazdasági világban jelentő/ 
szerepet játszó személy van. Vallomás* 
sukra. azonban már nem került Bor,| 
mert nz iratokat közben áttették na 
ügyészségre, úgyhogy kihallgatásuk: azt 
ügyészségen fog majd, megtörténni.

Az Izgalma* családi 
tanácskozások

A vallomásra jelentkezett tanul? 
között van Kanitz Vilmosné, a fel
jelentő nővére is, aki szombaton ér
kezett moff Németországból. Ka. 
nitzne megérkezése után nyomban 
fölkereste Leféber Vilmosnál. Egy; 
közös ismerősük lakásán találkoz
tak.

A két nővér találkozása igen 
izgalmas volt. Kölcsönösen erős 
szemrehányással illették egy
mást és végül minden lényege
sebb megállapodás nélkül vál

tak eb j
Lcféberné és találkozási
után, vasárnap éjszaka a IVodiai 
ner és a Katiit, család tagjai megj 
beszólásra gyűltök össze. A családi] 
tanácskozáson általában Kanttá 
Emil mellett nyilvánult meg u han-l 
gúlát és izgalmas tárgyalás utáld 
azzal váltak cl a családtagok, hogy! 
minden cszkűzzcl elősegítik Kanitz1 
dr. szerepének tisztázását.

A családi tanácskozáson Tolyfd-j 
tott megbeszélés alapján öcsi Gézt* 
dr. és Küldi Dezső dr. most arra! 
vonatkozóan igyekeznek adatokat] 
szerezni, hogy megállapítsák azl 
egész ügy hátterét. i|i ,J

A védők meg akarják találni 
azokat a szerintük rejtett moz
gató erüket, melyek Leféber 
l.ajosnét a bűnvádi feljelentés 

megtevésére késztették.
Amennyiben ezt sikerül megállapf-.. 
tani, nkkor a. család kívánságárai 
az. illetékes helyen megfelelő formán 
bán megvilágítják az egész iigyetJ 
Ebben az esetben pedig igen fontod 
és jelentbe fordulat kiivetlcczhetllé 
be.

Kanitz dr. 
a fogházban

Lttöl függetlenül a védők vasárnáil 
lorjedolmes beadvánnyal fordultak as 
ügyészséghez. A beadványban azt igy^-* 
kéziek bizonyítani, hogy az egész ügy 
a családtagok közötti elszámolátbóL, 
Származik és igy a polgári bíróság elé] 
tartozik.
_ Kanitz Emilt különben Berlint ’<lr, 
ügyészségi alcluök, soros ügyéSK veti# 
át és Medvés-Mcdico István vizsgáló- 
blr<? hótfőn röggel kihallgatja.

Kanitz Emilt a négynapos fogság na* 
,gyon megtörte. A szívós, erős terme*’ 
szetii ember, aki. mint tüzérszúzados 
küzdötte végig a háborút és egész se- 
reg kitüntetést szerzett, teljesen össze* 
roppant. Csak olyankor nyeri vissza, 
lelkiére jót, ha ügyéről kell beszélnie., 
Mikor szóba került az, hogy találjoiú 
valami módot a kiegyezésre, more ve ti 
elzárkózott ez elől.

Kijelentette, hogy teljesen ártatlan, 
nem akar kiegyezéssel kiszabadulni, 
inkább a fogházban marad addig, 

mfg ártatlansága kiderül.
Éppen igy viselkedett, mikor ’ÓvddcÜ 

ellenében való szabadíábrahelyezéséröl 
volt szó, Nem adott engedélyt arra, 
hogy a lakásán tartott házkutatás so
rán talált ötvenmillió koronát, valamint! 
ékszerei, szőnyegei és más holmijának 
értékét óvadékul ajánlják fel.

Közönsége* bűnügy— 
mondja Lcfeberné

A nagy feltűnést keltett ügybeiii 
Leféber Lajosné még nem tájékoz
tatta a nyilvánosságot álláspontjá
ról. Eddig minden érdeklődés elől! 
elzárkózott, a Hétfői Napló munka
társának kérdésére azonban a kö
vetkezőket mondotta:

— Nem akarom követni a Kuniig 
családot a . nyilatkozatok utján. 
Nyugodtan várom a bíróság hatá
rozatát, mely döntést hoz erről u#

egyáltalában nem családi hát
terű, hanem közönséges bűn

ügyről,
addig azonban sem ui i közelebbi 
sem mondhatok.
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—- A Norgo útja. Rómából jelen
eik, hogy a légügyi minisztérium a 
Norge parancsnokától reggel 5 óra 
20 perckor feladott radiogrammot 
kapott, amely hirt ad arról, hogy a 
léghajó amelynek útját éjszaka a 
szél nagymértékben megnehezítette, 
London felé folytatja repülését Va- 
sárnap délután kevéssel 7 óra előtt 
pulhamban leszállt.

— Ünnepélyes Istentisztelet IV. Ká. 
roly elhalálozása alkalmából. Ma, hét
főn délelőtt tartják meg a Nagy boldog
asszonyról olncvezott budavári koronázó 
templomban az ünnepi istentiszteletet 
IV. Károly elhalálozásának évfordulója 
alkalmából. Az istentiszteleten résztve
vők fekete magyar nemzeti gyászöltözet- 
bon vagy polgári fekete ruhában, a hon- 
v -1 -z tagjai pedig díszben, szolgálati 

ínyei, a nagykeresztek szalagjai
vá. jolennek meg.

— Elmaradt a Tisza Tstván-emlék- 
táhla leleplezése. A Tisza István-émlék- 
bizottság által megindított akció ered
ményeképpen vasárnap délelőttre ter
vezték a Ponti Magyar Kereskedelmi 
Bank Tisza István uccai házfalán elhe
lyezett. Tisza létrán emléktáblának le
leplezését. A leleplezés azonban közbe
jött technikai akadályok miatt elma
radt és igy azt április 22-ón fogják meg
tartani * föVáTps társadalmi előkelősé
geinek jelenlétében.

— A Petőfl-Társaság Herczeg-önnep- 
sége. Vasárnap délelőtt nagyszabású 
ünnepség kérőt ében ünnepelte a Petőfl- 
Társaság Herczeg Ferenc 40 éves írói 
jubileumai. Pékár Gyula elnöki meg
nyitójában jelkunezto Horezog Ferenc 
írói értékót. LamprfrWb Géza főtitkári 
jelemtéso után Farkas Jmre két alkalmi 
költeményt adott elő, Petri Mór pedig 
Herezeg Ferencnek a Petőfi-Társasággal 
való kapcsolatát, méltatta. Szatmári 
István „A hid“ cimii ünnepi ódája után 
h'encdi Géza tartott előadást Herozeg- 
ről, végül Petliő Atilla A hid IL felvo
násából adott elő részleteket.

w- Jutassy Józsefné túl van az élet
veszélyen. A fővárosi társaságokban 
nagy foltünést keltett, hogy Jutassa 
József dr. válófélben levő felesége a 
Royal-szállóban levő lakásán luminállal 
megmérgezte magát Az uria«fi7A?nyt a 
BáJi^t-klinikára szállították, ahol ápo
lás alá vették. Vasárnap estére a gondos 
lipolúB következtében már túl volt az 
életveszélyen. Állapota azonban még 
mindig súlyos. Hozzátartozói nem be
szélhetnek vele és a rendőri bizottság 
■cm hallgathatta ki.

— A Magyar Goethe«Társaaág f®b 
olvasó ülése. A Kereskedelmi Csarnok 
helyiségében vasárnap dólelőtt tartotta 
felolvasó ülését a Magyar Goethe-Tár- 
caság, A felolvasó ülésen Lukács 
György dr., v. b. t. t, volt kultuszmi
niszter elnökölt, A műsor keretében 
Hermann Ferike hárfaművéaznŐ, Bárdos 
Nelly és Hollós Ilonka szavalómüvész- 
nők, valamint Czerny Jóiaet tanár mű
ködtek közre.

— Zsebtolvajlás a zsinagógában. A 
Dohány uccai zeidótemplomban isme
retlen tettes kilopta Palotai Hani zsebé
ből nagyobb összegű pénzt ée okmányo
kat tartalmazó pénztárcáját A templo
mi zsebtolvajt a rendőrség kérést

Borzalmas repülőgép katasztrófa
Két repülőgép SnxeUlköxSlt, lazuhant éa Összes 

utasai elégtek
London, április 11.

Bedfordban, a repülőtéren, ahol 
új ejtőernyők bemutatására igen 
nagyszámú közönség gyűlt egybe, 
borzalmas szerencsétlenség történt. 
A program szerint két gépről akar
tak ejtőernyőkkel nagy babákat 
lebocsátani, alig kezdték meg azon
ban a kísérleteket, amikor

Havi másfél millióért el akarta adni
a egy

A leány feljelentette anyját
A rendőrség nem mindennapi ügyben 

indított eljárást egy lelketlen anya 
ellen. Megjelent, a főkapitányságon 
Tóth Eszter 18 éves háztartási alkalma
zott, aki egy Hársfa uccai jónevü uri- 
családnál van alkalmazásban. A fiatal, 
esinosarcit leány elpanaszolta, hogy 
Berettyóújfaluban lakó édesanyja az 
utóbbi időben eíiriin feljár a fővárosba 
h látogatásai alkalmával igyekszik őt 
rábeszélni, hogy térjen vissza falujába. 
Az anya mézédes szavakkal elmondotta 
leányának, hogy

Berettyóújfaluban lakik egy igeu 
módos parasztgazda, aki, bár nős 
ember, szemet vetett a csinos Tóth 

Eszterre
« mindent elkövet, hogy a leányt vissza
hozza a faluba.

Tóth Eszter azonban hallani sem akart 
a hazatérésről a még akkor sem hajlóit 
az anyja szavára, mikor az gyönyörű 
ruhákat, jobb sorsot ígért neki az esetre, 
ha itt hagyja a fővárost és

kedves lesz a módos berettyóujfalusl

•— Kerékpár gázolta halálra. Öz
vegy Dóm ka Mihály né 74 éves ház
tartásbeli asszonyt vasárnap dél
előtt a Vámház körúton egy kerék
pár elgázolt* és tovább hajtott. Az 
idős asszony a helyszínen meghalt. 
Ar rendőrség megindította a. nyo
mozást az ismeretlen kerékpáros 
ufón.

— Balosét niunkökörben. ’Aí üllői ut üS. tv. 
há< előtt bordólerakAs közben egy ötvciilitcies 
borda rAetteft Gnábftt Antal kocsisra, aflcll a 
mentők súlyos ttérüléevvcl a Telepi uccui l»ór- 
liárt* .állítottak.

— Mussolini Tripoliszba érkezett. A 
Cavour csatahajó, fedélzetén Mussolini 
miniszterelnökkel, reggel hét órakor 
Tripoliszban u kikötő előtt horgonyt 
vetett Az újságok kairói híradása sze
rint Tripoliszból érkezett táviratok ar
ról számolnak be, hogy Mussolini biz
tonsága érdekében rendkívüli intézke
déseket tettek. Rómából érkezett utasí
tás folytán * tripoliszí olasz konzulátus 
nem láttamozott semmiféle útlevelet, 
még újságírókét sem, akik Tripoliszba 
akartak utazni, A külföldieket a helyi 
hatóságok és fasiszta szervezetek külön 
ellenőrzése alá helyezték, amelyeket 
Rómából érkezeit fasisztákkal meg
erősítettek. Mussolini megérkezésének 
időpontját titokban tartják.

w öngyilkosságok. Basa Gyula ’f w; su- 
bőmunkás öiip’yifkow.igi szándékból a Dunába 
ugrott. — Krammer Erzsébet háztartásbeli 
leány * Margühidnál a Dunába ugrott. Mind
kettőjüket kimentették és a Bókuabau ápolják.

— Tízezrekre menő tömeg Linctiky 
főkántor lányának esküvőjén. Vasárnap 
délben fényes külsőségok között tartotta 
meg a Dohány uccai templomban Li- 
ncltky Bernát főkántor leánya, Sonya, 
esküvőjét Millet Vilmossal A templo
mot és környékét tízezrekre menő tö
meg löltötte meg. A közönség sorában 
ott. volt az izraelita társadalom mindon 
előkelősége. Az egyházi szertartást 
Fischer és Hevesy főrabbik és Linotzky 
főkántor tartották.
, “ Falrobbant egy patróp ás moasBhasitelt 
kel emberi. MavcroviLs István epstonrálvos 
Gizella-ut 1«. eatni alatti lakásán egv patront 
szét akart szedni. A paírrtn körben felrobbant, 
amitől a sneorncsétlon ember súlyos sérülése- 
kei szonvodott é.< egyik ere mérő megvakult. 
T gvancsak megsebesül*. & szobában iartóakorlA 
Lendvai Díván 19 éves tanmic is. A mentők 
mindkettőjüket n Kókusba szállították.

— Futball helyett a lábába rúgtak. 
Fogarasi György 16 éves lakatossegéd a
H.ner téren futballozott. Egyik társa rtireaábbnak találta 'mert dr ItaZk ’á 
mtt1«' áhéh?bh“ heI™ttx1'“CT TÓW>twmol«’‘ Előmozdító Bt*
Ütvén kórba,>' h snu ,uvu A bzM11 tolria. tehát igy hivatali mükédé-
Utvan-kórházba átállítottak. .ében a „ut érdekelt védte. “

a két repülőgép összeütközött 
A két gép nyomban

lángbaborult és lesuhant
Valóságos lángtengerként értek 1 
a földre és a tűs eloltása után 
romok között csupán

az elpusztult utasok egyes 
csontjait találták meg.

I©
a

. v t gazdához.

A leány ellenkezése Tóthnél legutóbb 
úgy felbőszítette, hogy az Ígéretekre 
nem reflektáló Esztikét veresre verte, 
aminek következményeit a leány csak 
napokig tartó ápolás után heverte ki. 
Az eset után egy ideig szüneteltek 
Tóthné látogatásai, tegnap aztán sze
mélyes megjelenés helyett levélben ke
reste fel leányát. Levelében megint sok 
szépet, jót ígért leányának az esetre, ha 
hazatér s elmondja, hogy a szóbanforgó 
gazda

havi másfélmillió apanázst ígért az 
anyának

s kilátásba helyezte, hogy elválik fele
ségétől s feleségül veszá a fiatal Eszti
két, ha egy ideig az kedvesen bánik vele. 

Tóth Eszter, munkaadói tanácsára az 
anya zaklatásai ellen a rendőrségnél ke
resett védelmet. A rendőrségen intéz
kedtek, hogy Tóthnc ellen zsarolás, sú
lyos testisértés és kerítés címén megin
duljon a büntető eljárás.

— Ne vigyünk a meeesre revol
vert. Az FTC-pályán, mérkőzés köz
ben vasárnap délután nagy riadal
mat keltett egy hatalmas dörrenés. 
A tribünön ülő egyik fiatalember 
zsebében eddig ki nem déri tett mó
don elsült a. revolver s a golyó a 
mejjeíte ülő Buppresch László 27 
éves magántisztviselő lábába fúró
dott. A szerencsétlen fiatalembert a 
mentők a Szent István kórházba 
szállították, a. rendőrség pedig az 
ügyben megindította a vizsgálatot.

— Szociáldemokrata nőmunkások 
gyűlése. A Magyarországi Szociál
demokrata Nőmunkások vasárnap 
délután a régi képviselőházban né
pes gyűlést tartottak. A gyűlésen' 
Kéthly Anna és Proppér, Sándor 
nemzetgyűlési képviselők, valamint 
Kristóf Anna szólaltak fel.

— Nem engednek ellenzéki felszóla
lást a Szőlősgazdák közgyűlésén. Va
sárnap délelőtt a Köztelek székhazában 
tartotta évi közgyűlését a Magyar Sző
lősgazdák Országos Egyesülete. A köz
gyűlést Kosinszky Viktor elnök nyi
totta inog. Teleki Andor felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy a kisebbfoku ma
gyar bor a nagy védővámok miatt kül
földön egyáltalán nem talál piacra s 
ezért a hazai fogyasztást, kellene elő
mozdítani, ami csakis a fogyasztási adó 
elengedésével válna lehetségessé. Sátori 
Oszkár miniszteri tanácsos a pénzügy
minisztérium képviseletében az adó el
törlésének nehézségeire mutatott rá. 
Ezután »r. uj tisztikart választott* meg 
a közgyűlés. A közgyűlés után odalé
pett hozzánk Sfeiner Gyula, a Szőlős
gazdák Egyesületének tagja és elmon
dotta, hogy a közgyűlésen fel akart 
szólalni ás a megjelentek figyelmét oly 
előnyös rézgálicvételre akarta felhívni, 
mely minden ezirónyu kormánytámoga
tást feleslegessé tesz. Ezt a szándékát 
közölte dr. Baross Endrével, az. egyesü
let. igazgatójával, aki azonban kijelen
tette, hogy a felszólalást semmi esetre 
sem engedheti meg, mert az a Magyar 
Többtermelést Előmozdító cégnek, amely 
rendszerint a szőlősgazdákat rézgáliccal 
ellátja, érdekeit sérti. Dr. Barossnak ezt 
a kijelentését Steiner Gyula annál is

•ében a tejét érdekelt védt^

*— Kiss Iré» betegen fekszik a 
Bródy kórházban. Kiss Iréft a 
Nemzeti Színház müvésnöjét né
hány nappal ezelőtt súlyos betegen 
a Bródy Adél kórházba szállították. 
A művésznő bélhurutban szenvedett 
és lá^as állapotban is fellépett a 
színpadon. Ebből kifolyólag azután 
véralvadás következett be, mely sú
lyos bélinfekciót okozott, Kiss Irént 
kívánságára a Bródy Adél kór
házba vitték, ahol Fischer dr. ta
nár vette ápolás alá. A művésznőt 
már nem fenyegeti közvetlen ve
szély, állapota azonban még mindig 
súlyos.

— összeesett az neeán egy állástalan 
leány. Vasárnap délután hat órakor 
óriási csődület támadt a Rökk Szilárd 
ucca 6. számú ház előtt, ahol egy ren
desen öltözött fiatal leány hirtelen 
rosszul lett, el vágódott a poros aszfal
ton éa hisztérikusan sikoltozni kezdett. 
A járókelők figyelmeztették a közelben 
szolgálatot teljesítő rendőrőrszemet, 
aki telefonon értesítette a meptőket. A 
mentők néhány pere alatt kiérkeztek a 
Rökk Szilárd ueeába éa első segélyben 
részesítették a fiatal leányt. A leány 
mikor magához tért, a közelállók kér
déseire elmondotta, hogy Soós Ilonka a 
neve, 22 éves tisztviselőnő, az Eötvös 
ucca 43. szánin házban lakik. Elmon
dotta azt is, hogy már hosszú idő óta 
állás nélkül van, sehol sem tud el
helyezkedni és ez annyira bántotta, 
hogy idegzete teljesen összeroppant. 
Alig mondotta el ezeket, ismét rosszul 
lett, hisztérikus görcsöket kapott és 
hangosan sikoltozott, hogy nem akar 
élni, hagyják meghalt?*. A mentők a 
Rókus-kórházba szállították, de álla
pota annyira javult, hogy egy óra 
mulvu már el is boesájtották.

s- A TruM és Phöbus fuilója. A Résrvéuy. 
fnrsasa^ villainos óe (közlekedési vállalatok ízá-. 
inára (Irust) 1925. évi mérlege l'.JUT.ott.Hes.sn 
tiszta, si.vereséggel zárul és az ijruagatóság az 

kÖK*vílIcsiiek 18.0011 b osztalék kifizetését (a múlt évben lí.íXO K) 
javasolja. I gvanezPin közgyűlés fogja megál
lapítani az 1925 jauuár 1-iki mQgnyitóniérlegét 
ós hataiozm fog a Pböbus vjllanios vállalatok 
rt-^vínvt.'.afSgár.! utóbbinak beolvadása 
által történendő fúziója Iránt, kicserélvén 5 
Pnöpiis-reaayényt ‘ Trüst-reazvényre. A Pbőbus 
villamos vállalatok részvénytársasága 19?5. évi 
mérlege s.7If,M2.lifi K 60 fillér tiszta nvere- 

az igazgatóság az április. Ú-érc 
«ES2 T°/2 kö«’alé’"'t 1<M K utalók ki- fizetését (a mull évboti iooo javasolja.

kftWIU*. Ingja .nnsallatnart », 
} .t»nnar l-i megnyitómérleget és határozni 
toj, a társaságiak a Részvénytársaaiur villa- 
?rí,.n’ k?l!e1k'l'l!'1 '■.Halaink .zárukra, rrgbn 

.V0M (ritzlúját iránt. kif,°.
rtlrtrr o »»bu..rt»vín.vl s Tro.l-rtrtrfnyrr.

— Helyreigazítás. Tekintetes szer
kesztőség! Becses folyó hó 6-lkí számá
ban „Gyaníts körülmények között, eltűnt 
Budapestről a szerb vasúti kirendeltség 
egyik altisztje** élni alatt megjelent cik
ket szíveskedjék alábbiak szerint, helyes
bíteni. Mihajlovite Demeter, az S. H. S. 
közlekedésügyi minisztérium budapesti 
delegációjának altisztje folyó hó 2-án 
petiteken délután a Margithid budai híd
főjén oly szerencsétlenül ugrott le ». 
villamosról, hogy eszméletét, vesztette a 
mentők szállították az izgalmasok kór
hazába. A kórház Mihajlovils Szent
endrén luké családját - bár erre Mihaj. 
wít’.1íi,Ií? megkérte _ nom éntesltette. 
Mihajlovits, mielőtt az értesített rand- 
órség az « hollétét, megállapította volna, 
“étfon este a kórházból gyógyultan bé
náiért A ptawawáiyól. kölcaönkéréaai- 
rsi, az nlhtélag nála volt. 300.000 dinár- 

.f<’”tos diplomáciai ntlsvolekről 
é° ÍTk “em lo'o’nok meg a valóság- 

nak. Teljen tisztelettel: Déléguc du Mi- 
„ C'd»>municnlicms Du Ronáu-
f»e 8. fí. S. en Honűr le.

SW*
•. »míXe; 

t» ‘á?*,SJÜ?'?1' ’P"1"”* »'• rt.BTOÍr. 
SSütálJ?*0*5* ’íWWLtósAga Novotny. J4nos 
olnöktes'ével megtartott ülésén «lhatároetÍ 

ttíéli mniiAfOffja’-JLoöry az' résavény-
tCKBjn .1 millió pemgöbcjL tArtalékn i mini • 

nágg*l oíndttasfie. nemes*]; teljestn wiAnrXtet><»
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SZÍNHÁZ
SEYBOLD VILMÁT 
a Vígszínház új da
rabjának. hősnőjét régi 
ismerősként fogjuk kö
szönteni az április 
24-iki bemutatón. Len
gyel Menyhért új da-

Yabja, melyet gőzerővel és minden 
komoly ok nélkül próbál a Víg szín
ház együttese Fedák Sárival és He- \ 
gedüs Gyulával az élén, mintha ide
genbe szalmát, öcsikéje lenne Holtai 
„Kis csikrászdájénait vagy unoka- 
fivére Földi kitűnő zenés vigjátékú- 
*ak, az „Engem szeressenek. Mert 
mit is mond a darab? Seybold Vilma 
egy áruház crőskezü főnöknője (aki
nek a férje elhalálozott), még most 
is reménytelenül szereti Viador 
urat (Hegedűs), pedig a konkurrens 
■üzlet tulajdonosa. Hegedűs viszont, 
reménytelenül szerelmes Seybold 
asszonyságba, akinél jobb üzlet
asszony nincs a világon. Senki sem 
tud úgy eladni, mint, ő és senki sem 
tudja úgy véka alatt tartogatni a 
szívéi, mint ő. Jelentkezik a. különös 
szerelmi kettősben, egy harmadik is 
(Kertész Dezső) és állítólag ez a sze
relmi csalódás edzette olyan ke
ményre gz asszonyság szivét. De... 
de jön a harmadik felvonás és Sey
bold Vilma szalonja, amely eddig 
zárva volt mindenki előtt, csodála
tosan. egyszerre megnyílik még a fé
lelmetes konkurrens ur előtt is. És 
itt, ebben a. milltőben, a, csupa ideg
asszonyból egy-kettőre kis szerelmes 
bakfis fválik. És ezt oly fényesen 
játssza meg Fedák Sári, hogy pusz
tán ezért az egyetlen egy jeleneteid 
is feltétlenül meg kell néznie min
denkinek Lengyel darabját.

9
KISS FERENC 
sárnap délben irta 
a szerződést, amely a 
Fővárosi Operettszin- 
házhoz köti, A „Cir- 
kuszherdegnö“ fősze
repét tehát egészen 

biztosa n. ő fogja játszani. Kiss Fe
renc mint star szerződött az operett
színházhoz esténkint 4, azaz négy
millió korona fellépti díjjal. Ezzel 
szemben jelentjük a Színigazgatók 
Szövetségének határozatát, melyet a 
stargázsik letörése végett hozott. A 
határozat a fellépti díjak felső hatá
rát másfél millióban állapította 
meg. Vagy talán Bobóz igazgató 
urékra az nem kötelező?

vit
ája

♦ Az Alvó férj első jubileumát hozza < Víg
színház jövB' hete, ninelyuck osti műsorát Rze- 
ues Béla viffjiUÍ-lui cgymagábaat tölti be. Min
den este- wjufolt nézőtér szüntelen kacagás. A 
tniwviliaiolt szakadatlan sora fogadja az Alvó 
férjet. Jövő vasárnap délután az Eziistlako- 
Ualmat adják.

Biííer Irén contra Roboz Imre 
a választott bíróság előtt 

Hálátlanság és könnyelműség ez az akció — mondja Bilier Irén
Már napok óla suttogják a nagy tit

kot, hogy Pillér Irént — leépítik a Fő
városi OpercItKzinliú'iiuik Bilier Irén B- 
listára kerül. Mint egy gépirókieasszony 
a bankban. Bilier, a primadonna asso- 
luta, aki „megcsinálta*1 az Operottaziii- 
liázt, aki hntszázazor játszott egymáx- 
után, cstérőj-estérc, egyszerre súlyos te
hertétel lett á színház büdséjéhen. 
Ugyanakkor Kiss Ferencnek esti négy
milliót kínál és ad a Fővárosi Operett
színház ég ugyanakkor Bálkayt — csak 
azért fizeti esténként mérj ma is a gá
láns direkció, hogy másutt ne játsszon.

Arról van szó, hogy Bilier Irén a jövő 
évi szerződését, ami annak rendje és 
módja szerint alálrotlan és lepecsét el
ten hét igazgató által jóváhagyva a mű
vésznő Teliküljóbon pihen, egyszerűen 
kivegyék onnan. A komoly hét ur, mint 
a gyerek, aki rossz fát tolt a tűzre, egy
szerre csak azt mondja: bácsi kérem, 
nem én voltam rossz, hanem a Bilier. 
És azzal a képtelen váddal szaladnak a 
választott bírósághoz, hogy Bilier állan
dóan „indiszponúlt**. ők nem, hanem 
csak a Bilier. Mégis csak jó az a régi 
közmondás ama bizonyos bagolyról...

No értsenek félre, mi tníuden igazga
tónak igazai adunk, aki a Klórokat le-; 
építi és hozzánk, szegény halandókhoz/ 
hasonlóvá, akarja tenni. Mi azt mond
juk, hogy a lobbi színész rovására, sőt 
a színházi kultúra ellen elkövetőit cr- 
kölestelemség színésznek vagy színész
nőnek súlyos milliókat fizetni esténként. 
Csak éppen a Fővárosi Opci ót tszinb áz
nak nem adunk igazat, mert ez egy 
stárt ól akar megszabadulni és kellőt 
vesz a nyakába.

—- Hétfőn délután lösz a választott bí
rósági ülés, — mondja Bilier Irén — te
hát nem szeretném megelőzni, nyilatko
zattal az itélotot.

Do azért beszél*
— Tulajdonképpen néhány napra ose- 

dékos vitás gázsimról lesz elsősorban

A PÁRISI KIRAKAT 
FŐPRÓBÁJÁN ter
mészetesen mindenki 
ott .volt, aki számít 
Budapest színházi éle
iében, mert Titkos 
Hona. Törzs és CW- 

tos óperettfiffUrái előre is színházi 
esemogének számítódtak. A főpróba 
nagyon meleg volt, mindenki tap
solt, még n legöregebb potyajegyo- 
sek is, de Fedák Sári, aki szintén 
helyet foglalt egyik páholyban, csak 
a kis Egg&rt Márta gyerekszereplő 
érdemeit ismerte el. Ügy látszik ő 
még nem korikurrens...

Erről a kis Koffert 
Mártáról jut eszembe: 
Illába, ha valaki egyszer 
már primadonna, akár 
milyen fiatal, azzal kez
di pályafutását, hogy 
letagad az éveiből. Nem 

fog mc akar apud ni te
hát a. kis művésznő (akiről még vagyon 
sokat fogunk, hallani), ha leleplezem, 
hogy a kedves mamája, csal: a legna
gyobb erőfeszítéssel és ékesszőlássol tud
ja ráadni a — selyem harisnya helyett 
—• a zoknit, ha a Jhinapartro megy kor
zózni. Mert ■— eláruljuk — a kis művész
nő nem fizó vés, ahogy a szinlap jelzi, 
hanem... hanem, pont három évet ta
gadnak le az éveiből.

A KIRÁLY SZÍNHÁZ 
mindenesetre biztosította 
magát és nrru az esetre, 
ba nem válik bo Mfir- 
tos-Réiiyi „Lepénynéző" 
című operettje, nuiit 
már gőzerőről próbál 
nak, akkor még az idői 

rzezónban bemutatja Lakatos Lászlónak 
és Stella Adorjánnak együtteíen irt ma-' 
gyár tárgyú revijoperettjéU 

1

szó. A másik ügy? Hát, kérem, nz lehe
tetlenség.

Kétségbcejt, hogy éppen nekem 
van ilyen afférom azzal a színház

zal, amelyet én „csináltam" meg.
kijelentem, hogy7 csak az affér formája 
bánt, mert

a szerződésem vitán felüli.
A legrutabb hálátlanság és könnyelmű- 
ség ettől a színháztól. — engem ilyen 
B-listús ügy hősnőjévé tenni. Mert 

e/őseőr:
Mt) estén játszottam szabadság cs 
pihenés nélkül egyfolytában. Az a 
hatszáz este szanálta akkor a szín
házat;

másodszor;
ez a 600 este oly súlyosan megviseli, 
hogy gyógykezelésemre elment az 
összes keresetem;

harmadszor:
ha Indiszponált vagyuk (pedig nem 
vagyok!!), ennek kizárólag az az 
oka, hogy a bukott revü, amiben ép
pen életveszélyes fenyegetésekre áll
tam ki, magával ránlolt;

negyedszer:
én magam voltam az, aki. mikor 
bajban volt a színház, önként le
mondtam a fizetésem egyrészéről; 

ötödször:
nagyobb fizetéssel szerződtettek ta
gokat azóta a színházhoz és 

tlienhatods tor:
kezemben vau egy teljes jogi-ivényos 
szerződés, amiből most azért sem 

engedek!!

Álljunk meg egy pillanatra. Bilier 
ezeken felül még mindig marad, aki 
volt: jó üzlet! A B-iistús Biliért; még 
mindig szereti úgy a közönség, mint, a 
Fővárosi OperettBzinház össz-igazgalóit. 
És igy könnyen megtörténhet, hogy (ba 
Bilier Vissza dobná is a szerződést) a 
jövő ezerén közepén magasabb gázsival 
szeretnék BInmenthalék visszaesaUd. 
Biliért — mondjuk, a Király Színház- 
>ból..4 Stób Zoltán ’

PÁRIZSI
KIRAKATNAGY HÁBORÚSÁG 

van » Vígszínházban 
Szenes Béla és Lengyel 
Menyhért között, aki 
szerződéséhez ragasz
kodva április 24-én elő
akarja ndatnl uj darab
ját, a rSeybold^-ot. Sze- 

févj" ézoraőjo tormészete-noA az „Alvö 
seu minden követ megmozgat, hogy a 
Vígszínház egyeljen idei kassza sikere 
ne kerüljön le n műsorról már 24-éib 
amikor most is állandó „minden jegy 
elkelt** tábla jelzi a darabja nagy sike
rét. Lengyed azonban hajthatatlan és 
a „Seybold" beraufalójának dátumát az 
igazgatóság kérésére sem akarja eltolni. 
Emellett Fedák még kikötötte azt is, 
hogy a „Seybold“-nak egy héten leg
alább ölazör kell monnir, mórt különben 
lomondju a szerepét. Ezzel aztán meg
dőlt nz igazgatóágnak az a terve is, 
hogy a sikert ígérő ..Seybold**-ot és nagy 
kasraatrikerü „Alvó fér jel*' felváltva 
tartsa műsoron. Valóságos hírlapi men
tőakció folyik Szenes érdekében, akit az 
igazgatóság kénytelen mellőzni, mert 
eddig ügy áll a helyzet, hogy a Sey- 
boldot április 21-én feltétlenül bemutat
ják. T‘

A MAGYAR S2JIN- 
TIAZBA a könnyű meló
diák hátán beszökött az 
operett. Ez a műfaj, 
amely sokáig száműzve 
volt o falak közti), úgy 
látszik újra polgárjogot 
kapott A közönség igen 

sokat tapsolt a szollemob óh átlagon jó
val felül álló oporottnok én a pompás 
szereplőknek, akiknek éjén Titk/m Ilona 
állt. Törzs Jenő, Csorins, Pécsi. Blanka, 
Z. Molnár kitünően illeszkedtek az ope
rettbe, amit Harsányt Zsolt és Zapon 
István fordítottuk szellemesen. A biztos 
ók tartós siker érdekében mégis egy eré
lyes nyisfrzantásu ollót szeretnénk a ren
dezőnek átnyújtani.

Király Színház
Minden este

A
Királyné 
rózsája 

A iegnaayddi sifcer'
A ieíoii cttaűás!

* Gisela Wvrhcrtrk bucsttelöatlásni. A leg
jobb aém«t kaaikn Giscla Worbezirk é« k- 
ttinö (Arsnftvta reeáfBa’t bnesírzik a Fővárosi 
OpcreUsttaháM kiitfhmégétöL Legnagyobb si
kerű bohózatait imflli. vágWl Kosa Altsclitil 
oiiaü mutatja b». * mfi.«or ijry
alakul:

Hétfő: P«Mm» .
Kedd: Bpetriwa WLwt 
Szerda é* CaíUö»fl>k: I!<>w
Péntek; Huldn PeaU in V<«ed’ 
Szombat: Epstcins VTitwe.
VanAinap: (bucswolőadiiauW
Ezeket az elíiadfcokai 

kai íartfá-k.

KACAGTAT
GONDODBOb "

K RAGAD

Miadan eradortayes sze
lem! és ta®S gnuBktaak, 
egyAUatán raindan siaer- 
■afc eMfeHéteic aíestijó- 
léi. A kemény bSrsarkon 
testünk minden lápésnól 
rézötint és ezáltal kinoz- 
testüntaei. Viseljen tehát 
Pálma háncsuk sarkot és 
talpat és ön sosem toa 
többé a rugalmas járás 
jótétaetényárSI lemon
dani.* Palma kaucsuk sa
rok háromszor tartósabb 
a bőrnél és jóval olcsóbb
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Kellermon világhírű regénye a

filmen
CONRADT VEIDT

kottóg főszeropbon nz

UFA Filmszínház
jövő heti bamutatóján

Í4 színpad és a film vagy verseny- 
fütása érdekes eredményt hozott. 
Míg a színpadi mimika akkor aratja 
re legnagyobb közönség sikert, ha mi
nél távolabb van. az irodalomtól, 
addig a film ma már csak akkor 
tetszik, ha az kivitelében feltétlenül 
művészi, tartalmában és szellemé
ben irodalmi.

Ezt a célt szolgálja az UFA film
gyár egyik legközelebb megjelenő 
monumentális filmje, a „Schellen- 
berg testvérek", amely az Alagút 
híres szerzőjének, Kellermannak, 
hasonló nevű regényéből készült.

A jó és a rossz áll ebben a film
ben egymással szemközt. Az abszo
lút jóság az abszolút gonoszsággal. 
A két Schellenberg fivér képviseli a 
két szélsőséget, amely végső fokon 
találkozik egymással. Ami pedig a 
legérdekesebb ebben a két teljesen 
ellentétes skálája főszerepben, egy 
színész mutatkozik be

CONBAD VETDT

hitií nemrégen volt szerencsénk Bu
dapesten is üdvözölni. Conrad Veidt 
az alakitó-müvészetnek eddig még 
nem látott magas fokát adja ebben 
u filmben, amelynek izgalmas, de 
mégis irodalmi értékű cselekménye 
sokáig élni fog a mozilátogató lel
kében.

A „Schellenberg testvéreket" a 
szokott pompával cs megfelelő ke
letben a legközelebbi héten mutatja 
be mt UFA filmszínház.

A nagysiKerü 
Áprilisi műsor 

utolsó
Hete
TolafAn : J. ISI—OS
Keidet, V.9 ór»Kor

XilogctdulSkat klvSIIok, Akna
rakat mindenkin*! drSgAbban 

veitek SZÚKCLY EMIL, MI., Király 
ucca öl. Tsréatemplommal szómban

Legsiebh Lerjobl. Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP...
Kárpitosáru, vas*, 
és rézbutorgyára

fabyiMt pokróz, Uggdny, ágy- és 
asztalterítők, gyormckkocsta, nyugszékok, 
leányszoba-, előszoba és kortibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph -ték

QICHNERJANOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy ksulöggit 4000K ellen*b»n postán küldök

UJSAGÜZEM Bt Bndapwt VUL, RBIdc Sillárd ucca ».

SPORT
Irpeálts eredményeket 
hozott a tegnapi szeles 

időjárás
Hz MTK ismét leadott egy pontot

FTC—NSC 3:2 (1:2). — MTK3SFC 1:1 
(«:1). — Vasas—VÁC 2:2 (2:0). — UTE— 
Törekvés 4:1 (2:1). - BEAC—KAC 1:1 
(1:0). - III. kér. TVE—ETC 2:2 (2:1).

A húsvéti ünnepek attrakcióé mérkő
zései után tegnap ismét teljeg bajnoki 
programot bonyolítottak le egyesü
leteink. A terítékre került bajnoki 
program elég érdekesnek ígérkezett, hí-, 
szén többek között FTQ—NSC, valamint • 
MTK—338FC-moccsek szerepeltek a
nap eseményei között.

A viharos, szeles időjárás azonban 
alaposan próbára tették csapataink kó- 
pcsségcit. A rossz időjárás főként stí
lusos csapataink konbinációit tette le
hetetlenné és így történt, hogy a 33FC 
meglehetősen gyönge játékkal csaknem 
legyőzte a bajnokcsapatot, amely az 
első félidőben sehogyan sem tudott 
boldogulni.

Az NSC pompás játékkal szerezte meg 
a vezető-gólt az FTC-vel. Meg kell ál
lapítanunk, hogy a fekete-fehérek meg
érdemelték volna a győzelmet is, a 
zöld-fehér csatársor azonban a máso
dik félidőben magára talált és sikerült 
a meccset a maga javára eldöntenie.

A Törekvés szerencsétlen együttese 
ismét vereséget szenvedett, a szél ellen 
is sikerrel operáló UTE ellen.

A BEAC—-KAC, a Vasas—VAD, vala
mint az ETC—Hl. TVE-mérkőzégek 
döntetlenül végződtek.

Az NSC kitünően tartotta magát az első 
félidőben, ntóbb azonban összeomlott.

Pompáé, akciódus küzdelmet eredményeseit 
az NÖC és az FTC találkozásé. A fekete-fehé
rek az oleö félidőben föhjtíyesen játszva, Ré- 
inay II. góljával szccrzték meg a vezetést, 
majd Rémay III. újabb góljával a mérkőzés 
favoritja lett, Szünet után az FTC kapta hát
ban a szelet ée Pataki egymásután lőtt gól
jaival kiegyenlít. Ezután az NSC kedveszeget- 
ten védelembe vonul és a szétesett csapat kép- 
teeln a további ailwiúkra. Koliut gól.ln azután 
megpecsételi a mérkőzés sorsát.

az Ügetöpályán
Nagyszámú és előkelő közönség töl

tötte meg vasárnap délután az Ügető
verseny Egyesület Erzsébet királyné 
úti pályájának tribünjét, hogy tanúja 
legyen a KMAC első pályaversenyének. 
A kitünően sikerült mitingen ott láttuk 
a kormányző nr őfőméltóságát is, kör
nyezetével együtt

A verseny-—bár a korai szezon miatt 
kevés versenyzőt vonultatott fal, sike- 
rfiltnek mondható, ami jórészt a ki
próbált versenyrendező gazdának volt 
köszönhető. Mindössze két bukás tör
tént, amelyek azonban szerencsés kime
netelűek voltak.

A főbb eredmények a következők:
Ujoncvorseny io kilométer. 1. ifj. Hotrhy 

Miklós (Norton). J. Blaskovits Péier (Roj*al 
EnÚeld). 8. Pál György.

I. Föversony. MellékkocBta-verseny 10 kilo
méter. 1. futam. 1. Faiul Jóeecf (Norton). 2. 
Várv Antal (Brough Fuperior. Második futam. 
1. Wcin Levente (Mémy). 2. Bauer József.

III. föverseny. 350 ktem. gépek. 80 kilomé
ter. 1. futara. 1. ifj. Horthy Miklós (Norton). 
Báláéi László a 22. körig mintegy 100 méter
rel vesetett, mikor bukás miatt kénriclen volt 
versenyét feladni.

IV. föverseny. 175—250 kbem. gépek. 15 km-
I. 'Vein Levente (Méray). 2. Bauer József 
lAriel).

Üldözöverseny újoncok résiére. 1. ifi. Horthy 
Miklós. 2. Blaekovits Pcter (Royal-Enfirld).

A TÓsztrovOk közül kliltin ki kell emelni if- 
Jaibb Horthy Miklós bravúrját, amelleyl három 
azenrdclóa gyözeltjipt aratott. A telkes «i»ort- 
közönsóg zu.ró taps-ni honorálta na^ysezeríi 
teljesltmónyót. Tompái formát mutatott újból 
n kitünűképcsségü Balázs Láar.ló. okit sajná
latos bukása m<\gaka4Alyozott abban, hogy 
formáját kellőképpen kifussa. Wein Levente 
teljesen beigazolta a hozzáfűzött reményeket._ 
Blne’íovlcs Péter, Kovára Silódéi*. Baumxartcn
J. ates teljesítményei érdemelnek még figyel
met.

A nagyközönségnek Is ck volt a debüje Ma- 
gyaroreráiron. mert pályán még sobnsem látott 
motorkerékpár versenvt.

A vcftseny rendez-'-se körül nagy buzgalmat 
fejtett ki n Királyi Magyar A’it'nn-bi! Club 
motorkerékpár alosztálya Nagy Gyula dr cl. 
nók vezetésével, akluok kitűnő segítőtársai 
smltak Crakó Ferenc titkár. Dolmár 'l’ivadar. 
Jakab Tivadar, Gorova Anta ós Czukor Kál
mán.

A klub április S5-6n rotj^al at ÜgatÖpályán 
logközslabbl wotorkorékpáywrietiycH._________

A gyengén játszó 33 TO döntetlent csikart 
ki az MTK-tóI.

a Harminchármasok az Olaszországból visz- 
ezaszerzett kitűnő csatárukkal: Kovácsyral 
megerősödve, szálltak b.rcba a bajuokeaapat- 
tal. A hátban széllé’ játszó budad együttes ki
tünően állja az MTK szórványos, de annál erő
teljesebb támadását, majd Kovácsy révén voze. 
tűshez te jutnak. Szünet után az MTE kapu
jához szorítja a budaiakat és Opata góljával 
kiegyenlít. A kék-fehérek további erőfeszítései 
azonbau nem hoznak eredményt és az MTK 
kénytelen pontjain osztozkodni.

A Törekvés egy porcig wm volt méltó el
lenfele az VTE-nek.

Az UTE otthonában fogadta a örekvést. Aki
ket az UTE-nck a Slária. ellen produkált bra
vúros teljesítménye vonzott ki Újpestre, azok, 
csalódottan távoztak onnan. A szélviharban le
játszott mérkőzés ugyanis teljesen unalmas, 
iéleknélküll játékot tárt a közönség elé. Az 
UTE egyébként teljesén fölényben volt és 
Török „hat trick“-jóvnl, valamint Leitner gól
jával könnyen győzött. A Trekvée egyetleu 
gólját Schreiber lőtte.

Az ETC csaknem legyőzte a ül. kerüle
tieket.

Az ETC vasárnap ismét kemény ellenfél 
volt. A Ül. kerületi TVE volt eznttal az el
lenfele és ha a balszerencse a második fél
időben melléje nemszegöd|k, ágy meg Is nyer
hette volna a mérközélt. Át ETC góljait Kauf- 
mana és Blau II., a HL kerületekét pedig 
Kenyeres lőtte, egy gól pedig öngól volt.

Egyenrangú ellenlelek küzdelme volt • 
BEAC— KAQ-mérkőzés.

A BEAC az’első félidőben állandó fölényben 
volt és a védelmet áttörő Stoffiáu révén szerzi 
meg a vezetést. Szünet után a KAO kerül of- 
fenzlvába és a félidő közepén sikerül is ki
egyenlítenie.

A lelkesen játszó VÁC egyenlő erejű ellen
fele volt a Vasasoknak.

A Vasasok stílusos csapata képtelen volt 
megbirkózni a széllel és a VÁC kihasználván 
az adódó helyzeteket, dntetlonné tette a mér
kőzést. A VÁC lelkes játékával mindkét fél
időben ellensúlyozni tudta a Vasasok nagyobb 
technikai készségét.

A másodosztályú bajnokság
vasárnapi eredményei a következők: VT8E 
—MÁV 4:0. — BSE—KAOE í:o. — Testvéri
ség—Vllágoseág 8:1. — BAK—URAK * 4:0. — 
EMTK—RAG 4:1. — Föv. TKr—F.TSC 1:0. — 
Zugló-UMTE 1:0.

Hatszáz levente 
tűzdel ne 

a Vérmezün
H MHSz propaganda tSvaeg- 

wevsenye
A Magyar Atlétikai Szövetségnek az atlétika 

propagandája érdekében megindított akciójá
nak egyik etappja volt a vasárnap délelőtt a 
Vérmezőn megrendezett tömegversany, ame
lyen mintegy 60 ieveniecsapat. valamint öt 
nyilvános egyesületben tisea csapat állt start
hoz. A tarkadresszej fiukkal megtelt hatalmas 
Vérmezőnek pompás keretet adott a mezöt sze
gélyező uagy közönség, amely a hideg és sae- 
les Időjárás ellftiráre kitartott a verseny végéig 
óé szórakozott a katonazenekar vidám nótái 
mellett.

A verseny a tömegsport céljait volt hivatva 
szolgálni, úgyhogy egyének számításba sem 
jöttek. A starthoz álló csapatok cgy-egy köte
let fogtak kézbo és igy kellett együttesen a 
célba bcárkezniök. A leventék között ott lát
tak a többek között az MTK két kiváló ver
senyzőjét: Weiller Frigyest és Marton Józse
fet, akik a különböző leventealakulatokban 
futottak. A BBTE csapat tagjai között ott szere
pelt Bárói László is, ennek ellenére a csapat 
utolsónak futott be a célba, míg a szürke fu
tókból összeállított FSC-eeapat győztesen ke
rült ki a versenyből.

A verseny vógén négyszögben . álltak fel a le
venték. akikhez a MASs nevében Molnár De
zső altáibornairy Intózett lendületes beszédet, 
hazaszeretetro buzdítván az ifjúságot, majd az 
érmek kiosztása után a kgtonazcnGkar által 
intonált nemzeti Imádság zárta be ♦. szép 
sportünnepélyt.

Az ágynlövésre indított és időfutamokba 
osztott futóverseny. eredményei a következők:

Szenior- verseny. J. EütJ 10 p 38 mp. 2. Lu- 
dorfka Akadémia 16:54 tnp. 8. Rendörtartatek 
A) csapat 17:33 mp. 4. Reodörtartalék B) csa
pat. 5. BBTE.

Ixivtnték versenye. I. csoport. 1. X. kor. 
Levente Egoyfiilét T. cs. io p. 55 mp. 2. X. 
kér. ,I,cv(Mite Egyesülőt TI. es. 10:59 mp. 8. 
VI. kér. Levente Ugyealilet U. cs. 4. I. kor. 
Lvcnte Eg.vestilet I. cs.

II. csoport. 1. Pesterzsébeti leventék 11:18 
mp. 2. Sashalmi lerronték 11:28 mp. 3. VAel 
Reménység 11:32 mp. 4. Kispesti leventék 
11:36 mp. 5. Pestujbolyí levonták 11:50 mp.

Hl. csoport, i. Csepeli .leventék 11:13 mp. 2. 
Rákospalotai Iparostsiioncok 11:21 mp. 3. Rrt- 
kosRzentmihályi levonták 11:28. 4. Éstvántclkl 
főmtihólyi leventék 11:30 mp. 5. Újpesti Iparos- 
tanoncok, 6. PilisvörösvArl leventék. 7. KAC 
levonták, 8. Albertfalvai lekenték .

Az idúfutamok alapján n helyezési főrend 3 
következő: Nyilvános eaeysületok ó? katonai 
alakulatok: 1. ESC. 2. Lud<»vlka Akadémia.
3. RÁC.

Leventék: 1. X. kér. T. 2. X- ker. 1I.‘8. Cse
pel. 4. Pesterzsébet. 5. Ráfcozpalota. 6. VI.
kor. TL 7. Rákosszentmihály. 8. I. kér. I. 9. 
Váci RaniówW. K». X. kér. HL 11. Bthlaöm. 
is. iswinictr. 

AT kepékpápspopt 
vasárnapi eredményei 
A Magyar Kerékpárom Szövetség vasárnap 

országúti versenyt rendezett, amelynok főbb 
eerdményei a következők:

Főverseny.* 50 km-ee verseny. 1. Szekeres 
Béla (TTO) 1 óra 43 perc 11 mp. 2. Gatscha 
Béla (Győri DAC) 1 ó 43 p 15 mp. 3. Reibert 
Károly (Jóbarát KK) 1 ó 45 p. 18 mp.

llaaldók 80 km vorse.nye. 1. Vidos Igazié 
(BTC) 1 ó 10 mp. 2. Szakács Lajos (MTK) 1 ó 
13 mp. 3. Kiégi Frigyes (NSC) 1 ó 52 mp.

Kezdők 20 km-es versenye. 1. Huszka (Vili. 
KK) 38 p 33 mp. 2. Bábele (Vili. KK) SS n 
33.5 mp. 3. stenes László (NSC) 88 p 43 mp.

Szeniorok 20 km-es versenye. 1. Kacrb X 
(KAC) 41 p 45 mp. 2. KrleszgTaber (RKK). i 
Baráth 0. (Vándorkedv KK).

X Terstyánsüky Magyarország egyéni 
tőrbajnoka. A Műegyetem vívótermé
ben vasárnap este bonyolították le Ma
gyarország egyéni tőrvivóhajnokságait 
A végleges helyezési sorrend a követ
kező: Bajnok: Terstyánszky (MAC) 6 
győzelemmel, 2. Rozgonyi (VÁC) 6 gyö. 
zelemmel. 3. Rády(MAC) 5 győzelemmel.
4. Fellner (Tiszti VC) 4 győzelemmel.
5. Heller (CsAK) 3 győzelemmel. 6. 
Bogén (Wesselényi VC) 2 győzelemmel. 
7. Filotás (MAC) 2 győzelemmel. 8. 
Apáthy (BBTE) 0 győzelemmel.

X A déli kerület válogatottjai le
győzték a délnyugati kerületet. As 
Üllői úti pályán vívta meg küzdelmét a 
szövetségi serlegért Magyarország déli 
és délnyugati kerülete. A mérkőzésen a 
pécsi futballisták bizonyultak Jobbnak, 
ennek ellenére a szegediek nyerték 
meg a mérkőzést 2:1 (0:1) arányban. 

! Mészárosnak két tizenegyeséből, ame- 
| lyek közül az egyiket meglehetősen 
igazságtalanul ítélte meg tfann Ferena 
bíró. A pécsiek gólját Rucskay lőtte. 

~ló¥pőrt~
Jt nyílt fiandicapot 
Szándékos nyerte 
k vasárnapi versenyek főszáma, • Nyílt háta* 

uicap volt. A dijat Szándékos nyerte igen 
könnyen Kontár és Pimpó elten. A favorit! 
Kustos ne^yodUi lett. A riogbön egyf<rrmáöx 
fogadták Kustost, Szándékost és Marczipánt. 
.1 start gyorsan sikerült, Hríioou vezet Marcsi, 
pán és Kontár előtt. A vezető a távnál verve 
van. itt Pimpó kerül az élre, de kívülről fel
nyomul Szándékos és könnyen nyer, a végén 
jövő Kontár lesz második. A napot bevezető 
Pilisi dijat a starttól a célig vezető Tisza 
nyerte Nádor ellen. A handlcapot Tatrang 
nyerte igen könnyen, reméljük, hogy trénere, 
Gombolai, még számos versenyt fog Idén 
nyerni. Az Ercsi dijat a hg. Festetlek istálló 
Poétája nyerte könnyen. A nyeretlenek verse
nyét Rovteió nyerlo, a nagy favorit Lator bar
mod ik lett. Végül az utoL«ó verseny ismét a bg. 
Fertetloh -istálló zsákmánya lett Harcos révén. 
A versenyek részletes eredménye a kővetkező:

I. 1. Tisza (Gulyás pari). 2. Nádor (Szokolai 
1 és fél) 8. Lampasse (Szabó 4). Fm: Natascha 
Nyakh., háromnegyed li. 10:22. — II. 1. Tat
rang (Rajcstfc J és negeyd). 2. Virradat 
(Szabó 4). 3. Maros (Blazsek 6). Fm: Assir, 
Siléna, Andromeck, Hajrá. Ötnegyed h., há
romnegyed h. 10:28, ,14, 17. 20. — UT. 1. Szán
dékos (Gulyás 3). 2. Kontár (Rajcsik 10). 8.
Pimpó (Nagy 5). Fm: Parádés, HcIíöoq, Kus- 
tos. Marcipán. 1 és fél h., háromnegyed h. 
10:48. 19. 23, 20. — IV. 1. Poéta (Szabó 8/10 r.)
2. Suba (Nagy 2 és fél). 3. JuMi (Sejbal 4). 
Fin.: Uzsok, Loliec. 2 és fél h., 2 és fél h. 
10:20, 10, 18. — V. 1. Rcvisió (Tót.b) 2. Dombé 
(Kovács 4). 3. Lator (Sojbal p). Fin: Taná
csom, Patrícia, Szatanár. Fúl h. tnegyed hoiez. 
10:48, 22, 28. - VI. 1. Hasznos (Sejbe! 2). 2. 
Malbrough (fizokolal 4). 8. BIondelH (Sajdtk 4). 
Fm: Dsungel, Bal do ver, Rochus p,< Eladó
leány, Bimbula, Kirgiz, Rózsai eáifiy. 8 h., 1 b. 
10:48. 15. 17, 15.

•
X A Przedswili handioapot a tegnapi bénái 

versenyek főfutamát Domtaik (Jenek) nyerte 
89% kilóvaj a nyergében, második Flamendw, 
harmadik Horkue lett.

Budapesti 
ageföversenyeft

A vasárnap délelőtti irgetőversenyek nagy 
közttnséz előtt folytak le. A versenyekben ntu 
gyón szép mezőnyök voltak. A’ favoritok 
majdnem minden versenyben győztek, úgyhogy 
a kinttevők megelégedve hagyták el az ügető 
versenyteret. A nap Kvereenye a Lotta-dij 
volt, amelyet Pltykc nyert még G. Jóska és 
Bnfnok előtt. A nap hőse Cassolini, volt, aki 
három versenyt nyert. A versenyek részletes 
credméivrc a következő:

I. 1. Fanny (CoMolini). 2. Orgona. 8. Bra- 
ton. Fm: Jncfter, Grnfllt, Sári. Király leány, 
Ányos. 10:27. 15. 15. 15, 14. Olasz 10:78.

II. 1. Álom (KalHnka). 2. Ejnye be jó. 8. 
Gond Hope. Fm: Pannikám* Xylopia, Nadra
gulya, Arámim. 10:24. 10, 10. to. Oln«z .10:86.

III. 1. Dani (Cassolini). 2 Papramorgó. 3. 
Roller. Fm: Nosza, Jovan. Czímbora, Gacstaa, 
WernJorf. Wlenerin. 10:21, 11, 18, 48. Olasz 
10:201 korona.

IV. i. pityke (Cassolini). 2. G. Jóska. 
Bajnok. Fm: Rézangyal, Jobban. 10:19, l.S, 19. 
Olasz 10:29.

V. 1. Matyi (Maszár J.) 2. Rodostó. 3. Alt 
Wien. Fm: Mangup Xylavna, Muzsika, Pilá
tus, Zratidár, Jeles. 10:53, lf. 21, 19. Olasz 
10:55 korona.

VI. 1. G. R. S. (WanhÜer) 2. Vitéz. 3. WUw« 
Fm? Xatito.n, Jakab. Miki, Izgató, Waiscnklnd 
10:25, 12. 12. 12. Olasz in:3R.

Sierkeaxtéaért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „tottöl Lapok" V'Mlyflialnt.

ümmzetöi PuH* hívta.


