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HÉTFŐI NAPLÓ

A Világ betiltását rendkívüli 
minisztertanács határozta el

Közvetlenül megjelenés előtt foglalta le a rendőrség a lap kiszedett oldalait 
350 ember vesztette el kenyerét a betiltás következtében

Május elsején a tavasz nagy ün
nepén, amikor a szabdságajogok 
diadalát ünnepelte világszerte a 
munkásság, s amikor Budapesten is 
letette huszonnégy órára kezéből a 
főváros munkásosztálya, olyan vég
zést kézbesítettek ki a belügymi
niszter rendeletéből, amellyel a sza
badságjogok egyik legfel tveőrzöt- 
tebb kincsén a sajtószabadságon 
esett újabb sérelem.

Május elsején, szombaton, a haj* 
nali órákban a belügyminiszter 
betiltott* * Világot. A Világ 
szombati számát már ki sem 
nyomhatták, az meg sem jelen

hetett
A szombatra virradó éjszaka két 

'órakor a Világ politikai napilap 
betiltását elrendelő végzéssel meg
jelent * Világ felelős kiadójáuak 
Pajor Mátyásnak nagymezöuccai 
lakásán a főváros egyik tanács- 
jegyzője s a végzést átnyújtotta 
Pajornak azzal, hogy azt vegye tu
domásul- Ugyancsak éjszakai két 
órakor, minthogy a Világ szerkesz
tőségében már senki sem tartózko
dott. megjelent az Aradi uccai Gló
bus nyomdában, ahol a Világot elő
állítják Bozzay Gyula dr. rendőr
tanácsos, a főkapitányság sajtóosz
tálya vezetőjének helyettese három 
detektív kíséretében. Ugyanakkor a 
Glóbus nyomda kapuit nagyabb 
rendőri készültség szállta meg. Boz* 
zay Gyula dr. rendőrtanácsos a Gló
bus nyomdában a Világ Szerkesztő- 
Bégének ott levő tagjai előtt

felmutatta a betiltó végzést, 
egyben kijelentette, hogy a sze

dést meg kell semmisítenie.
Miután azonban az technikailag ne
héz feladatnak látszott, a rendőr
tanácsos a kiöntött oldalakat fog
lalta le. Az aktust a legnagyobb 
udvariasság mellett, a jogi forrnak 
teljes betartásával hajtották végre. 
Bozzay Gyula dr. rendőrtanácsos 
átadta a lan betiltását elrendelő 
végzési, majd a detekiívekkel együtt 
elhagyta a nyoindahelyiséget

vétel végett másolatban közlöm a „Vi
lág** című időszaki lap felelős kiadójá
val, Pajor Mátyás, Budapest (VI, Nagy
mező uccu 8. sz. a.) lakossal, a buda
pesti kir. ügyészséggel, a rnagy. kir. 
állami rendőrség főkapitányi hivatalá
val és főparancsnokságával.

Budapest, 192G. évi május 
kiadvány Bélyegző A polgármester 
hiteléül:
Ágotáit

. irodavezető.
A betiltó végzés, amelyet a belügymi

niszter irt alá, megokolásában ugyan
azokat az érveket sorakoztatja fel, mint 
amelyet a belügyminiszter a betiltásra 
vonatkozólag előttünk tett nyilatkozatá
ban megemlít. A belügyminiszter nyi
latkozatát lapunk más helyén közöljük.

Éljell minisztertanács 
határozta el a lap betiltását

A betiltó végzés a Világ április 
29-iki csütörtöki számában megje
lent cikkben foglaltakat inkrimi
nálja. A betiltást mint hírlik — 
azért foganatosították a késő 
kai órákban, mert előzetesen

a betiltás ügyével a péntek 
minisztertanács foglalkozott 
tudomásul vette Rakovszky 
Iván belügyminiszternek a be
tiltásra vonatkozó javaslatát
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A betiltó végzős
A végzés szószerinti szövege ez: 

öudapo,; :fa>loirmeslere.
Sál in: Ú6837/1S26. IV.

Tárgy:
A megy. kir. belügyminiszter nr 

lfiŐoMWJ. VII- B. M. ez. leiruta a 
„Világ" cimtt politikai napilap megjele- 
nésíick ég terjesztésének megtiltása 
tyűben.

Határozat:
Ewt a , miniszteri leiratot tudomásai

a Világnak, amely a Világ szombati 
számában jelent volna meg s amit bizo
nyára nem tett meg Popovics, ha úgy 
érezte volna, hogy a Világ ártani akart 
a Nemzeti Banknak.

— A Világ szorkesztősége is megálla
pítja azonbau a súlyos hibát, hogy 
idézőjellel összeolvasztotta a bécsi rend
őrség jelentését a lap bécsi tudósítójá
nak jelentésével, ós ezáltal félremagya
rázásra adott okot. Ez azonban az ide
gen éjszakai munka következménye 
volt, ilyen kis botlások mindig meg
történhetnek. A Világ Levolda Löwen- 
feld Tivadar kijelentéseinek sem akart 
súlyt adni, különben aligha nevezte 
volna öt álhirlapirónak.

— Kiilönhon is a lap pénteki számú
ban feltűnően ritkított szedéssel meg
jelent a kőnyomatosból átvett cáfol -t. 
A másik cáfolat viszont — amely tulaj
donképpen ismétlése volt az elsőnek —, 
azért nem jolent meg az első oldalon, 
mert a Világot nem kötelezték, még 
csak nem is kérték arra, hogy az 
jelenjék meg.

350 ember kenyere 
veszélyben

itt

tali tisztviselő, nyomdász ke
nyere került veszélybe.

A Magyarországi Újságírók Egy***, 
sütetének vezetősége vasárnap f(M 
lyainán tárgyalásokat kezdett, hogy; 
milyen úton tudua a le g hatásost 
bán közbelépni az ügyben. A poliIl
kái és sajtó körökben általános lek 
tűnést keltett, betiltás ügyében as 
parlamenti ellenzéki pártok is mint 
értesülünk — hétfőn estére érteke 
lelet hívlak egybe, amelyen dön'o 
nek arról, hogy a betiltás hatályig 
lanítása véget közvetlenül a minisz
terelnökkel indítsanak meg tárgya* 
l ásókat, vagy pedig a nemzet gyűlé
sen interpelláció formájában te
gyék szóvá a Világ beállásának 
kérdését.

Bűnvádi eljárás 
a Világ ellen

Világ ellen a köziguzgatásl eljárás 
kívül bűnvádi eljárás is meg-

Idáig szól a lap főszerkesztőjének 
nyilatkozata, a betiltás ügyében 
melynek következtében.

350 ember, újságíró, kiadóhiva

A 
són 
indult. Mint a kormányhoz közelálló 
ehlyen vasárnap délelőtt a Hétfői Napló 
munkatársával közölték, u kormány uta
sította az igazságügy-minisztert, hogy a 
Világ ellen hitelrontás és a magyar ál
lami és társadalmi rend ellen irányuló 
bűncselekmény címén a bűnvádi eljá
rást indítsa meg.

A
kerestünk, felhívta arra figyelmünket, 
hogy az Inkriminált cikkhez feltűnő 
vastag betűből szedve következő kom
mentárt fűzte:

— Teljes képtelenség és egész lehetet
lenség az, hogy a Nemzeti Bank vezetői
nek tudtával és jóváhagyásával került 
volna a milliós bankjegy-klisé a jelen
tés által említett kezekbe. A Nemzeti 
Bank vezetői egészen másfajta embe
rek, mint például Baross Gábor. Po
povics Sándorról, vagy Popovics Sán
dor munkatársairól józan ésszel senki 
sem tételezheti fel, hogy akármilyen 
egyenes vagy indirekt kapcsolatba ke
rülhettek volna a bankjegyhamisitdsi 
bűncselekmények sorozatával. Ha Po
povics Sándor tanácsát kérik ki a 
frankhamisitók vezérei, úgy, amint ki
kérték Baross Gábor posta takarék pénz
tári vezérigazgató tanácsát: akkor hu
szonnégy órán belül a fogház-cellába 
kerültük volna a frankhamisitók".

— A „Világ" legkevésbé sem akarta a 
1 Magyaf Nemzeti Bank hitelét rongálni, 
I hiszen ugyanabban a számúban Po- 
1 povics Sándortól hosszabb nyilatkozatot 
: is közölt és az inkriminált cikk inogja- i 
I lenése után is adott intervjut Popovics

fel- „Az uj választások terminusa 
ezidőszerint nyílt kérdés"

Bethlen még nem döntött. ..
Politikai körökben nagy jelentőséget 

tulajdonítanak azoknak a kijelentések
nek, amelyeket Rakovszky Iván belügy
miniszter a Keresztény Gazdasági és Szo
ciális párt pénteki értekezletén tett s 
amelyek szerint a legközelebbi képviselő
választást az 1922. évi választójogi tör
vény alapján folytatják le, ha a felső
házi törvény még ez évbon tető alá nem 
kerülne. Ebben az esetben természetesen 
a régi kerületi beosztás alapján fog a 
kormány választatni. A belügyminiszter 
a választások terminusára vonatkozóan 
is nyilatkozott, amennyiben a leghatá
rozottabban kijelentette, hogy csak a je
lenleg! ciklus lejártával kerülhet sor az 
új választások kiírására, — tehát a Jövő 
óv júniusában. Tekintettel arra, hogy a 
kormánypárt vezető tagjai részéről Beth 
len István gróf minisitorHnök helyes
lése mellett hangzottnk el a nemzetgyű
lés ülésén olyan kijelentések, amelyek 
szerint a kormány új választásra készül.

szükségesnek tartottuk, hogy
Illetékes he bon

érdeklődjünk na új választások termi
nusáról.

Bethlen István gróf miniszterelnök 
személyéhez közelálló helyen

közölték a Hétfői Napló in unkatár oa\ah 
hogy

az új választások terminusa nyílt 
kérdés.

Ezldőszerint a helyzet az, hogy az új vá
lasztásokat csak a jelenlegi mandátumok 
lejártával fogja a kormány kiírni. Mint
hogy azonban a kormánypárt részéről az 
új választások mielőbbi kiírása iránt 
komoly óhajtások hangzottak el, a mi
niszterelnök még habozik és éppen ezért 
nem lehetetlen, hog a belügyminiszter 
kijelentései revízióra fognak kerülni.

yjtí. « mi aj »>z let i mirauzc t-ugormum* ■bm■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[w 4 órakor máriiyiko van a Hungária iQzfflnlB, Ootainy u.441
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A OiorsM Irtó
A sorsjátékok mik végleg lealkonyo- 

dott. Ezt matatta a Mefhoss által rjn- 
dezett diák-sorsjáték húzása, mely szom
bat délután folyt le a városligeti Tpar- 
csarnok egyik pavilonjában teljes rész
vétlenség mellett. A helyiségben alig 
>0—60 főnyi kizárólag munkásokból álló 
közönség jelent meg. Részletes eredmény 
a következő:

[ Motorkerékpárt nyert a XV. 45683. sz. 
sorsjegy.

Tizcnkét6z.omély< s ezüst, evőeszközt 
nyert a VII. 57.698. sz. sorsjegy.

Aranyórát nyertek a XV. 6053., XII.
70.475., IX. 4334.. I. 43.397. és a XVIII. 
'38.916. sz. sorsjegyek.

írógépet nyertek: 1T. 73.888., XVI.
20.432., IX. 29.3151., VII. 97.781., XI. 19.662.,
1. 19.511. sz.. sorsjegyek.

Kerékpárt nyertek: XVI. 74.812., XVII. 
«Í-.'.7Ü3., XVII. 61.640., III. 71.091., XII. 
'97.6951. XX. 82.530,, III. 85.903., IX. 28.562.,
IX. 34.820., XVI. 33.631. sz. sorsjegyek.

Kisebb nyereménytúrgyakat nyertek n
X, 46.976., IX. 82.381.. XII. 59.45(1., X. 
n'2.562.. XI. 30.823., XV. 95.822., XI. 19.772., 
‘t II. 33.797., XX. 60.266., VI. 52.712., XX. 
'68.883,, HL 33.9114.. II. 11.569., XIX. 46.100., 
Vili. 55.367., X. 68.379., Vili. 57.116., IV. 
.16.005.. XX. 512.. XIV. 16.246., XX. 7071., 
XVI. 22.720.. XV. 42.959., XIX. 83.267., 
Hl. 35.070.. XIII. 50.476., XI. 56.295., XIX.
19.508., VI. 95.982., VI. 69.1120., XVII í.
1078., XIV. 22.07P., V. 61.760,, Vili. 1048., 
XV. 24.416., 1. 90.858., VI. 26.075.. IV.
59.908., XIX. 92.108.. XV. 52.555., XVI.
12.605., 1. 61.135., VI. 96.832., II. 52.504., 

_XX'. 18.632.. XVI. 24.404., VII. 55.606.. VI. 
•11.191.. XIX. 80.288.. XI. 75.261.. III. 79.702 
V. 71.321., X. 63.699.. XVIII. 28.827., XIX. 
‘72.761., Vili. 83.305., XIX. 25.476.. XT.
19.897., lovábbá minden sorozatból u 

‘20.040., 44.886.. 87.726.. 15.641., 41.883., 61.833,
99.200., 57.090., 47.849., 68.019., 70.637., 35.779,
37.825., 85.360; a 63.950-ből XVIII.. XVI.,

.VJ„ \m.. v., X.. VII., XIX., XI.
. •> bi.423-ból a VII., X., XVII., IV., XVI. 
sorozat.

Ut Jegyezzük meg. hogy n diák-sors
jegy l'őhúzúsa július l én lesz.

Fordautó
1 tonnás, ló karban 

olcsón eladó
Rókánál, Cs&ndd ucca 3

Ha vásárolni akar
ne mulassza el 

fcrliruhaáruházának
Vili., Rákóczi út 15.

kirakatait megtekinteni l
LogolcSóbbnu v i hirollmlók a legszebb

ulstereK, raglánok, 
öitönyíiK, vászon- és 

sslycmöhönyiilí
Külön méiHikutáni szabóság 

Telefon : József 120—86.

Nagy váliifztck erődet! angol, francia 
ezöv etkillönlegOKSégokben!

Mindenül nézze meg kirakataimat !

Fogadni lehat
is felvilágosítást kaphat a bookmakerak 

fogadó irodáiban «
IV. Kossuth Lajos u. 14-tft. T. 23-38.
Vi. Andráwy ut 4ö. T. ®3-35.
VI. Vád ut 1. T. 80-91
VII. I híiköll-ut 29 (üarai bazár) T. f. 92-93
Vili Rákóczi ut 51. T. 55-01.
VHI. Baröss ucca 52. T. J. 139-12.

Ax évad
legnagyobb sikere

---------------------------------------------------------

Vasárnap éiszaKa a Kerepesi utón 
a vicinális KereKei borzalmasan 
összeroncsoltaK eáy ismeretlen 

férfit és egy nőtiVasárnap éjszaka a Kerepesi úton szol 
gálától teljesítő rendőr őrszem telefónon 
jolenletto a főkapitányság ' " _ 
ügyeletének, hogy szolgálati helyéhez 
közel borzalmas szerencsétlenség tör
tént.

A Kerepesi út és a Fehér út sarkán a 
Budapestről Gödöllő felé haladó viciná
lis vonat eddig még pontosan meg nem 
állapított körülmények között elgázolt 
egy férfit é8 egy nőt, akiknek személy- 
azonosságát még nem sikerült megálla-]

Villája kertjében 
felakasztotta magát egy állam

vasúti főpénztáros
Anyagi gondok kergették a halálba

orvos is megvizsgálta az öngyilkos fő
pénztárost, de már csak a beállott halált 
konstatálhatta.

Bicskey Lajos jómódú előkelő csillád
ból származott. Az. államvasutak .szolgá
latában állott, ahol az. alig 30 éves llatal- 
eiubor csakhamar magas bizalmi pozí
cióba jutott. Bicskey meglehetős költe
kező életmódot folytatott.

Két nappal ezelőtt eltűnt. Hivatalában 
sem jelentkezett és hozzátartozói bűn
tényre gondoltak, amikor vasárnap éj
szaka a fiatal Bicskey villájának kertjé
ben felakasztotta magát. Zsebében a 
rendőrséghez intézett levelet talállak, 
melyben bejelenti, hogy anyagi gondjai 
miatt válik meg az élettől.

központi

Vasárnap reggel öt. órakor megszólalt 
a. mentők telefonja és egy izgatottságtól 
remegő hang kérte, hogy vonuljanak ki 
sürgősen a Kútvölgyi út 71. számú vil
lába.

A mentők autója csakhamar megérke
zett a jelzett, helyre, ahol a mentőket be
vezették a villa egyik pazar eleganciá
val berendezett szobájába. Itt feküdt 
élettelenül egy pamlúgon a villa tulaj
donosa Uicskcy Lajos, államvasúti fő
pénztáros. A házbeliek a mentőknek el 
mondották, hogy Bicskey haj italban a 
Dilid, kertjében egy orgonafára felakasz
totta magát. Egy arra haladó inuukás 
vette észre az öngyilkosságot, aki azon
nal elvágta Bicskey köteleit, majd élesz
teni próbálta, do sikertelenül. A nieutő-

Jacjer Mihály 
a bankjegyhamisítók ügynöke 
vasárnap este állítólag Buda

pestre érkezett
Detektívek hajszolják az egész városban

tele Hársfa ucca 18. szám, alatti la
kásán, altul egy haiuis milliósokkal 
telt bőröndöt talállak, de Kahánjü- 
ger ugylátszik megnézzél lo a dolgot 
és oltiinf. A rendőrségen nyomban 
megtettek minden intézkedést, hogy 
Kakán az ország területét ne hagy
hassa el.

Vasárnap érdekes fordulat állott 
be az ügyben. A szállodai kirendelt
ség egyik detckitvje ugyanis, aki 
a szállodákba a tartózkodó idegene
ket figyeli, jelentést tett, hggy 

az egyik előkelő körüli szállő- 
fiában

Az öhtbzJiszkp.i hamis milliósok 
ügye újból az érdeklődés középpont
jába került. Ugyanis FFdnr/arteH 
Jeromost, a hamisításban állítóln- 
gus főtettest Bécsbén. sikerült el
fogni és az ő vallomása alapján a 
budapesti rendőrség újabb széles
körű nyomozást indított az ügyben, 
moly rövidesen részben sikerrel is 
járt, amennyiben a detektívek elfog
ták nz egyik tettest: Halbart Ernőt, 
akit előállítottak a főkapitányságra.

l'.'eingarlen pontos személy le írást 
adót másik társáról: Kahán-Jfiger 
Mihúlyról is, akit, detektívek keres-

olcjó kabát-ás mhanap
versenyen kívüli árakkal

MOLNÁR GYULA V»!RiaklcTÍIü.22!

Reklámcikkeink:
Sclyemkiipeny.

gyönyörű kivitelben .................

Selyemköpeny, IfíMK
nasyon elegáns........ ......................

Burburyköpeny, l'XW'ki
hton ...

Coverooatköpeny, tlMta ÍW14

1,500.000

690.000
460.000

ROMOI

pífanf.
A szerencsétlenül járt emberek a vo
nat kerekei alá kerültek, melyek a 
feiismerheietlenséglg borzalmas mó
don összeroncsolták testüket, úgy 
hogy mindketten azonnal kiszenved

tek.
A késő éjszakai órákban rendőri bizott
ság szállt ki a helyszínre a szerencsét
lenség pontos köriibnénycinek tisztázá
sára.

Francia puplin-ruha |SB

Sslysmruha, ?St’a»ot
Epongsruha. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ripszruha, SSeKJ?:..ra““ 

340.000
700.000
260.000
490.000

L'LLIAN GISH metró GOIDWYN

dik, akinek a szentéiyleirása tel
jesen megegyezik Kukán Jügcr 

Mihályé val.
Á jelentés után féknél! Józuet de

tektív főfelügyelő vezetésével detek
tívek mentek ki a szállodába, de

a fiatalembert azonban nem tá
lalták otthon.

Intézkedés történt, hogyha vissza
tér a szállodába, azonnal lefogják. 
A fiatalember a vendégkönyvbe

Wcber Miklós névey Jelentette
be magát

és tartózkodási helyéül Bécset jelölta 
meg.

Az egész fővárosban detektívek sU 
ettek szét de

a fiatalembert a késő esti órá
kig nem találták meg.

Kéz re kéri lésére széleskörű intéz
kedéseket foganatosítottak.

A Kii’ály-szinliáz 
ruhatárában elfoglak egy 

nemzetközi zsebtolvajt
Szombaton este kínos incidens ját

szódott le előadás utáii a Király 
színház ruhatárában, ahol az ügye
letes detektíveknek sikerült egy ve
szedelmes nemzetközi zsebtolvajt 
„munkakörben" lefogni.

z\z ügyeletes detektívek!) ek fel
tűnt a tömegben egy jól öltözött 
fiatalember, aki látszólag a kabát
jára várt a ruhatárhoz tóduló kö
zönség közölt. A fiatalember anél
kül. hogy ruhatár jegy ót odaadta 
volna, állandóan változtatta helyét 
és

mindig s legnagyobb tömegbe 
furakudott be.

Ez a körülmény gyanússá telte a 
fiatalembert és figyelni kezdték.

Időközben az ügyeletes reudőr- 
tisztviselőnek

többen panaszt tettek, hogy órá
juk, pénztárcájuk eltűnt,

s most már kétségtelenül beigazoló
dott, hogy a fiatalember zsebtolvaj. 
A detektívek hozzá] ép lek cs igazo
lásra szóllították fel. A fiatalember 
hevesen tiltakozott az igazolás ellen 
és azt hangoztatta, hogy ő rokkant 
katona senkinek sem irtott-, hagy
ják őt békén.

A tömeg szimpátiája már-már 
az állítólagos rokkant katona 
felé irányult és többéi’ kifakad

tak a detektívek ellen.
IA hangulat azouban csakhamar 
megváltozott, amikor a rendőrtiszt
viselő a lefogott fiatalember zsebé
ből előhúzott egy aranyórái és né
hány pénztárcát.

A fiatalembert előállították a fő
kapitányságra, ahol Alvinczy Ro- 
land kapitány megállapította, hogy 

Miiller Tódor régóta keresett ve
szedelmes nemzetközi zsebtol

vajjal azonos,
aki főként Bécsben és Budapesten 
működött és az ügyészség többrend
beli. különféle bűncselekmény miatt 
körözi, kihallgatása után letartóz
tatták.

— Romantika és valóság. Szép 
asszonyok szokták otthon őrizni az 
új ruhát, amit csak a beavatottak 
szemo láthat mindaddig, míg eljön 
a bál napja, vagy a nagy premléré, 
amelyen u ruha is bemutatásra ke
rül. A Margitsziget is hetek előtt 
felvette már el nem mulóan divatos 
zöld tavaszi kosztümjét, de a hiva
talos bemutató csak szombaton volt 
meg: a Felsőmargitszigeti vendéglő 
első vacsoráján. Aki itt megjelent 
— pedig ott volt majd mindenki, 
aki Pesten társaságnak számat — 
kettőt állapíthatott meg: mindnyá
junk szerelme a szép Sziget még 
őrzi a veszendő romantikát, és re- 
gényességével szemben jóleső reális 
ellentét a Felsőszigeti Newyork ét
termének szezonnyitó idei libája a 

I hozzájáró uborkasalátával.
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Rendkívüli minisztertanács tárgyalt ) 
a munkásmozgalmak megakadályozásáról 

Walko Lajos — a szénválság megoldásáról, Rakovszky — a Világ betiltásáról

Rendzayarás nélkül 
mull el május elseje 
Nem volt szükség 3 na^y rendőri 

permanencíára

A kormány tagjai szombaton 
'déli 12 órakor rendkívüli miniszter,- 
tanácsra ültek össze Belliién István 
gróf elnöklésével a miniszterelnök- 
Bőgi palotában. Mint teljesen beava
tott helyről értesülünk, a rendkí
vüli minisztertanácson a folyó ügye
ken kivid két nagyobb jelentőségű 
kérdést tárgyaltak le a kormány 
tagjai. Az egyik kérdés

a Világ című napilap betiltása, 
a, széntermelést katasztrófa el
hárítása céljából teendő sürgős

B másik
kormány intézked esek megbeszé

lése
Volt. A Világ betiltását már a szom
batra virradó éjszakai miniszterta
nácson elhatározták a kormány 
tagjai és Bozzay rendőrtanáesőst 
szombaton hajnali két órakor még 
o. miniszterelnökségi palotából Ra- 
léövszky Iván belügyminiszter uta- 
aitotta telefonon a Világ betiltását 
fartól mazó végzés kézbesítésére és a 
Világ szombaíi példányainak el
kobzására. A. szombati rendkívüli 
minisztertanácson Rakovszky Iván 
belügyminiszter már csak jelentést 
tett a Világ elkobzásáról és betiltá
sának foganatosításáról, egyébként 
aw egész rendkívüli miniszteri ta
nácskozást a széntormelési katasz
trófa elhárításának szentelték.

Mialatt a miniszterek a miniszter
tanácsi teremben tanácskoztak,

délután egy órakor meg jelent a 
miniszterelnökségi palotában 
Tasnády Szűcs András a MÁV 

cl nők igazgató helyettese,
aki a Hétfői Napló munkatársának 
kérdésére kijelentette, hogy telefo
non hívták meg a miniszter tanácsra 
— minden valószínűség szerint

a szénügyben
rA miniszteri tanácskozásról, amely 

R. késő délutáni órákban ért véget,1 
alkalmunk volt beszélni

WALKO LAJOS
kereskedelmi miniszterrel, aki a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A minisztertanács folyó 
ügyekkel foglalkozott. E , folyó 
ügyek között szerepelt természete
sen a széntermelés válságának 
enyhítését célzó intézkedések meg
beszélése is. A kormány a szén
kérdésben a következő intézkedé
seket tervezi:
felemeljük a külföldi szén ille
tékét; a MÁV nagyobb mennyi
séget vesz át a termelt szénből; 
revízió alá vesszük a szénszállí

tás vasúti tarifáját.
' — Ezeket az intézkedéseket tu
laj dohképpen már folyamatba tet
tük, de más közvetett intézkedé
sek eszközlésével is igyekszünk 
tőlünk telhetőleg a széntermelés 
válságát enyhíteni és ezáltal a 
Szénbányák munkásságán segíteni. 
Minden reményünk megvan arra, 
hogy
h kormány a már régebb idő óta 
kilátásba helyezett munkálatok 
megkezdése elől elhárítja az 
akadályokat és ezzel elejét veszi 
salgótarjánihoz hnsonló bá

nyászmozgalmaknak.
’A Hétfői Napló munkatársának 

alkalma volt Rakovszky Iván bel
ügyminiszterrel beszélni, aki a Vi
lág betiltásának okairól a követke
zőket mondotta:

— A Világ továbi megjelenését és 
'terjesztését, az 1920. évi VI. t. c. 1. 
§-únak második bekezdése alapiéin 
az ország belső rendjét és közbiz
tonságát, valamint az ország külpo
litikai érdekelt veszélyeztető közle
mények miatt tiltottam be. A Világ 
április 29-iki számában ugyanis az 
első oldalon, tehát vezető helyen.

alakjában a bécsi rendőrségnek egy 
állítólagos jeleutésót közölte. Ez az 
állítólagos hivatalos jelentés a többi 
között megvádolta a Magyar Nem
zeti Bankot azzal, hogy a magyar 
milliós bankjegyek hamisítását elő
segítette. A jelentésben a. hamisítás 
céljairól is említés történik és pedig 
olyan formában, hogy

a Magyar Nemzeti Bank fegy
vervásárlás elősegítése és a 
Csehszlovákiában megindítandó 
irredenta propaganda kifejtése 
céljából bocsátotta rendelkezésre 
az újonnan készült magyar mil
liós bankjegyek egyik kliséjét.
Megállapítást nyert, hogy a bécsi 

rendőrség ilyen, a Világban közölt 
hivatalos jelentést nem adott ki, sőt 
semmiféle ilyen közlést nem tett.

A Világ tehát koholt egy bécsi 
jelentést és ennek alapján olyan 
cikket közölt, amely kétségtele
nül alkalmas arra, hogy a Ma
gyar Nemzeti Bank, közvetve 
pedig az ország hitelét is veszé
lyeztesse és külföldi gazdasági 

érdekeit sértse.
Az állítólagos bécsi hivatalos je

lentés egy Levőid nevű egyén szere
pét is ismerteti és elmondja, hogy 
Levőid megjelent a budapesti főka
pitányságon, ahol az egész hamis 
ügyről jelentést tett volna. A Világ 
szerint Levoldot letartóztatták, írá
sait elkobozták és áttol oncolták 
Csehszlovákiába. Ezzel szemben 
megállapítást nyert, hogy Levőid a 
főkapitányságon egy más ügyről

Hír György nemzeígyülssi képviselő 
üetegégyán Elmondja, hogy mii fog vallani 

a frankügy főfárgyalásán , 
„Azt hiszik, hogy Mészáros nekem adta át összes i 

feljegyzéseit a frankiigyről1*

tett bizonyos közléseket, amelyek va
lótlannak bizonyultak. Levoldot a 
budapesti rendőrség azért utasította 
ki az ország területéről, mert fog
lalkozása nem volt, .szállodai szobá
ját kifizetni nem tudta és egyébként 
is gyanús életmódot folytatott De a 
Világ tetézte is hibáját. A főkapi
tányság ugyanis a Világ cikkének 
megjelenése után helyreigazító nyi
latkozatott tétetett közzé, ezt a hely
reigazító nyilatkozatot azonban a 
Világ nem ügy közölte, ahogy a 
sajtótörvény előírja, hanem az első 
oldal helyett a harmadik oldalon és 
kisebb nyomással. Szomorú követ
kezménye a Világ eljárásának az is, 
hogy

a koholmányt átvette néhány 
belföldi, sőt több külföldi lap is.

Minthogy pedig ezek a körülmé
nyek a mai viszonyok között ügy a 
hazai, mint a külföldi közvélemény 
káros befolyásolására fokozott mér
tékben alkalmasak ’és a cikknek 
egész beállítása ás közlési módja 
nyilvánvalóvá, teszi, hogy a lap az 
ország érdekeit veszélyeztető közle
ménye a bizonytalanság és nyugta
lanság fokozásának célzatát tárja az 
olvasó elé, és azzal az eljárására! az 
ország rendjét, közbiztonságát és 
külföldi, érdekeit, súlyosan megsér
tette, a lap betiltását annál is in
kább el kellett rendelnem, mert vele 
szemben hasonló magatartás miatt, 
már a. közelmúltban is megtorló in

tézkedéseket kellett foganatoslta- 
1 nőm.

Miül ismeretes. a rendőrség néhány 
nappal ezelőtt őrizetbe helyezte Vági 
Istvánt és hatvan társat, a Maguoror- 
szágl Szociulisla Mniii.iiépűrl vezetősé
gét. akik röpcédulákkal és

röpiratokkal agitáltak a munkások 
körében a május elsején megtar
tandó demonstratív jellegit Elvonu

lás érdekében.
Az ügyészség o röpirat tartalmát inkri
minálta és elrendelte a szerző és terjesz
tők lefogását és ezzel sikerült elérnie, 
hogy a kritikus nap minden incidens és 
rendzavarás nélkül telt el. A főkapitúny- 
ság államrendészeti osztályának veze
tője, Berkes Vilmos dr. rendőrtanácsos 
megtelt minden óvintézkedést, az eseti**- 
gcs felvonulás és rendzavarás megaka
dályozására. Nagys zámű rendőrlegcny- 
3éget. vezényeltek lei az wcára, ahol

megerősített kerékpáros-, gyalogos
ás lovasrondőr-járőrök cirkáltak,

Úgyszintén a laktanyában erős készült
ség várta a jeladást az esetleges kivonu
lásra, ami azonban nem következett be, 
mert

sehol semmi csoportosulás és rend
zavar nem történt.

Az esti órákban már bevonták az uccuk
ról az őrségeket és így a város lassaír
ként visszanyerta rendes képét.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflP,„ P8P.« PAP,«

I

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SsSnyeg, pokróc, Pggőny, kgy- ós 
asztal terít uk, gyermekkocsik, nyngszékek, 
leftnyszobar, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és e.'itrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 Kell énében postMiküldök

Borostás állal fekszik bálvúnyuccai 
lakásában, betegágyán Hir György 
nemzetgyűlési képviselő, akit a frank
üggyel kapcsolatban újakban gyakran 
emlegettek. Hir György tanukéntl ki
hallgatását is elrendelték a frankügy
ben. A franciák azonban azt. kívánták, 
hogy Hir Györgyöt terheltként hallgas
sák ki. ílir Györgyöt állítólag szomba- 

| Ion ténylegesen ki is hallgatták, ezen a 
kihallgatáson azonban a francia, meg
bízottak nem. vettek részt. Hir György 
betegségéről és hollétéről is különböző 
híresztelések kerültek forgalomba, szük
ségesnek tartottuk tehát, hogy felkeres
sük őt és beszéljünk vele.

— Amint látja, betegen fekszem 
kezdi, a beszélgetést. — Három hét óta 
csak nagynehezen tudtam lábraállni, s 
mindössze kétszer, tettem rövid sétát. 
Három deci vért csapoltak 
betegségem folytán, ezért 
erőtlen.

— Nem Igaz az, hogy a 
kihallgatott —

mondja azután minden átmenet nélkül 
Hir György — nem tudom mit akarnak 
tőlem mindenáron. A frankügyben tanú 
vagyok. Tessék az idézés. Éppen tegnap 
vettem ál.

Hir György az éjjeliszekrény fiókjá
ból előhúzza a kékszinü törvényszéki 
idézőlapot, mely szerint őt

a. pénzhamisítás büntette miatt 
Wlndlschgrüiz Lajos herceg és 
társai ellen indított bűnügyben 
május 7-lkére tanúként idéztek he. 
— Ha betegségem megengedi, 
elmegyek a tárgyalásra és vallani 

’ fogok —
■ mondja. Hir György —, ha nem fogok 
- felkelni,
' szívesen 

bíróság

karjaimból 
vagyok oly

rendőrség

látom betegágyam mellett a 
tagjait és vallomást te- 
sgek Itt az ágyban.

Gondolom, hogy mit akarnak megkér,-

feljegv- 
rejtege- 
vallanl

Hozni tőlem a. főtúrgyalúsou.
Mészáros Gyulának a frankügyben és a 
szokőlilgyben készített naplója, írásai 
és jegyzetei ügyében akarnak tőlem 
valamit megtudni. Nem tudják, do azt 
hiszik, hogy Mészáros Gyula, akivel én 
a kommiin óta igen jó barátságban vol
tam,

nekem adta át a frankügyben és a 
szokolügyben írott összes 
zéseit. Azt hiszik, hogy én 
tem özeket a dolgokat és 

fogok ezekről.
Kijelenthetem azonban, Iíogy ezek n 
hiedelmek nem felelnek meg a valóság
nak- és csafódáctfc akkor, lat azt hiszik, 
hogy én a franltügyben vagy a. pokol
ügyben vallani tudok,

— Messzemenő kombinációt fűznek 
ahoz is, hogy Ismertem Windischgrfitz 
Lajost. Ez igaz. A herceget ismertem. 
Elég jóban voltam velő. A háború alatt 
ismertem őt meg. A hatvankilencesek
nél szolgáltam, Hindeuburg, amikor az 
ezred tulajdonosa lett és meglátogatta 
az ezredet, beszédet intézett hozzánk 
német nyelven. A színtiszta fehérvári 
ezredben senki sem akadt, aki lefordí
totta volna a német beszédet magyarra. 
Sem a divizionárius, sem az ezredes, 
sem a Inigadáros, sem a-/, őrnagy nem. 
tudta azt tolmácsolni. A nagy izgalom
ban elökoritettok valahonnan egy Untai 
századost, az vállalkozott a beszéd íqI- 
niácsolúsára. A százados, aki a beszédet 
tolmácsolta, még le is fényképcztelte 
magút ebből az alkalomból, A fényké
peket ón tölteni el a százados részére és 
igy ismertem meg őt, aki nem volt más, 
mint tVindi8chgralz Lajos herceg, lu- 
nen ered a mi ismeretségünk.

— Ennél többet a frankügy főtárgya- 
lásán som tudok elmondani. - fejezte 
he a beszélgetést 
kiváncsiak erre a 
vesén szolgálhatok

IFÍEILtilLTŰK 
sxcnzAci’ós olcsó Arairól 
és óriAsi vAlasztékArói, 

MGGGVÖZÖOIK..

Hír György —, lia 
vallomásra, úgy szí
velő.

Román Kálmán

Ki rá.
Csak,bent as aljtílydvarba, 
(60HOUN«6»'At,4R<ÍH/ílJ
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. Leleplezték

a Leinzlger-szeszgyár 
fosztogatóit

rtegy mwnfcist és agy raktérnokot 
őHxetba vettek

Az, óbudai /<■ íp-íí/c/'-léh; h'.wsz- cs 
éle.-.ztőgyúr igazgatósága följelentést tett 
a rendőrségen, hogy a raktárban /elhal- 
v^.olt Mizt r- hí-rétien töltések dézs- 

'múlják. A nyomozás során megállapí
tották, hogy a lopásokat a gyár 'mun
kásai követik el, akik

rendszeresen fosztogatják a raktá
rakat.

A detektívek napokig figyelték, míg 
tnegál lapíthatták, liogy kik és milyen 
módon lopkodják éjszakánként hordó- 
ftzáinra a szeszt. A detektívek ezután 
meglepetésszerűen rajtaütöttek n társa
ságon és valnmennyiükel előállították a 
főkapitányságra, ahol töredelmes vallo
mást tettek. A kihallgatás után

négy munkást, és egy raktársegédet 
letartóztattak.

Vallomásuk során azonban nem tud
ták pontosan meghatározni, hogy milyen 
mennyiségű szeszt vltek <*], mire most

a gyár könyvelt felülvizsgálják, 
hogy megállapítsák, mennyi szesz 

hiányzik a raktárból.

3 kirakattal AndrAssy ut legforgalma
sabb helyén átadó

felső -MM
illml
New-York Rí.

igazgatósága és 
személyzete

Rigó Jancsi
zenekara muzsikál

üzlethelyiség
I Bővebbet: Általános Közvetítő Vállalatnál 
IKároly körút 8 (udvarban) Telefon 147-06

I Crepe de Chlnek 
Nyert selymek 
Dlvatszalagok

: Csipke újdonságok 
i Nyár mosókelmék

LegJuUnyosaWu kaphatók

dlvattruhmban

Király ucca 53. szám
Akácfa ucoa fátok

Május két első napja: | 
tizenhat öngyilkos

Szombaton és vasárnap, n két szép 
koranyári napon ismét bő aratása volt 
a halálnak. A mentők úgyszólván órán
ként vonultak ki első segélyben részesí
teni a szerencsétlen életuntakat, akik 
meghasoulottak önmagukkal és cl akar
ták maguktól dobni az életet.

Lampcl László 23 óvos villanyszerelő- 
segéd az Erkel ucca 4. számú házban 
levő lakásán a gázcsapot öngyilkossági 
szándékból nyitvabagyta és miro rá
akadtak, halott volt. Holttestét u tör
vényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták.

A Széchenyi fürdőben, az. egyik ka
binban Szigeti Adolf 40 éves magánzó 
főbelőtte magút.
• Varga Róza 21 éves cseléd, a Mester 
ucca 4—6. számú házban levő szolgálati 
helyén öngyilkossági szándékból nyitva 
hagyta a gázcsapot.

A Népligetben Kis István 40 éves föld
míves zsebkésével balkarján az ereket 
felvágta.

Erdős Lipótné 28 éves háztartásbeli nő 
az Orczy út 30. számú házban levő laká
sán mindkét karján felvágta az ereket. 
A Szent István-kórliázban ápolják mind
három életuntat.

A Ferry Oszkár út 45. számú házban 
levő lakásán 40 gram aszpirinnel meg
mérgezte magát Bartos Jánosné háztar
tásbeli nő. A mentők a Rókus-kórházba 
vitték.

A rendőrségen kihallgatták 
a Kogsz vezérigazgatóját 
a széna-panama ügyében

Átvizsgálják a szövetkezet könyveit
Sztupka László1 hadbíró-ezredes 

intézkedésére, mint ismeretes, had
biztosok utaztak ki a vidéki körlet
parancsnokságok székhelyére azzal 
a megbízással, hogy az egyes kör
letek ellátási osztályán az utóbbi 
időben történt szénaszállitási ügye
ket vizsgálják felül. Hét katonai 
körlethez utaztak ki' a hadbiztosok, 
akik közül

tetten már vissza is tértek és 
jelentést tettek a vizsgálat ered
ményről Sztupka hadbíró-ezre

desnek,
aki a jelentések alapján újabb in
tézkedéseket foganatosított és refe
rált azokról a főkapitányságon.

Bartha Gyula dr. rendőr tanácsos, 
a rendőri .nyomozás vezetője a refe
rálás jután szükségét látta annak, 
hogy a Közalkalmazottak Országos 
Gazdasági, Szövetkezetének vezér
ig az gatőjál ól a szállilások ügyében 
bizonyos felvilágosításokat kérjen.

A Kogsz, az utóbbi napokban gaz
dasági vonatkozású’ ügyekkel kap
csolatban többször, szerepelt a nyil
vánosság előtt. A vállalat kiterjedt 
üzletkörrel rendelkezik és a közszol
gálati alkalmazottak, főként kato
natisztek kedvezményes ellátása cél
jából alakult. A Kogszot messze
menő erkölcsi támogatásban része
síti a honvédelmi minisztérium. Ve
zetőségében előkelő pozíciót betöltő 
emberek foglalnak helyet. Az igaz
gatóságba delegálva van az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet meg
bízottja is, azonkívül

a szövetkezet legnagyobb rész
jegyzője n Honvédelmi minisz
térium nyugdíjalapja, melynek 
maga Csáky Károly gróf hon- 

védelmi miniszter az elnöke.

Ne vegyen és ne adjon 
el házat Budapesten, 

mielőtt szakszerű felvilágosítást 
és ajánlatot nem kér a ::

Budapesti Háztulajdonosok Gazdasási Szövetkezetétől 
IV., Eskü At •. SS. (Klollld) 
Telefon I T. 119-37. «■ T. 4S.S7.

iéi pp dózsefnó 27 éves háztartásbeli nő 
nyomora miatt a Dunába ugrott. A mén
tők az eszméletlen állapotban kifogott 
nőt ápolás alá vették és lakására szállí
tották. — Kiss Jánosáé 48 éves háztar
tásbeli nő, Újpesten, a Liszt Ferenc ucca 
21. szám alatti lakásán 60 gram laminál
tat megmérgezte magát. — Székely Ist
ván 53 éves gyári munkás, öngyilkossági 
szándékból a Dunába ugrott. Kiinentot- 
ték és lakására vittek. — Vasárnap éj
szaka egy ismeretlen férfi, a Margit-híd- 
ról a Dunába ugrott ób elmerült. A hí
don egy kabátot és mellényt találtak. A 
rendőri nyomozás megindult az öngyil
kos személyének megállapítására. — 
Horváth Sándor 22 éves napszámos, a 
Gül-baba ucca 22 szám alatt lévő laká
sán morfiumot ivott. A mentők a Ró
kusba szállították. — Kiss Géza 35 éves 
magántisztviselő, a Rákóczi út egyik 
kávéházában luinin állal inegmérgezte 
magát. A Rókusbán ápolják. — Kam- 
inerer Ilona 22 éves gyári munkásnő az 
Erzsébet hídról, — Sípos Mihály 35 éves 
kovácssogéd az Erzsébet hídról a Du
nába ugrott. Mindkettőjüket kimentet
ték. — Bogya Ferenc 26 éves napszámos 
a Szaboles-köz 8. szám alatti lakásán 
felakasztotta magát. A Rókusbán ápol
ják. — A Rákóczi téren a vasrácsra fel
akasztotta magát fi zalai János 22 éves 
napszámos. A mentők a Rókusba szállí
tották.

Az a körülmény, hogy a Kogsz 
igazgatóságának összetétele messze
menő erkölcsi garanciát nyújt a 
szövetkezet működését illetőién — 
feltűnővé tette a kihallgatás szüksé
gességét. A szövetkezet ugyanis nem 
állott szerződéses viszonyban a ka
tonai. körlet-parancsnokságokkal, 
azonban a múlt esztendő őszén

a szegedi és szombathelyi körle
tek ellátási osztályra, mikor 
egy másik szállítójukkal diffe
renciák merültek fel néhány 
esetben a ICogszot bízta meg a 

szállítással.
Valószinti, hogy a vidéki körletek

nél vizsgálatot vezető hadbiztosok 
akadtak olyan adatokra, melyekre 
vonatkozóan felvilágosítást kell 
kérni a szövetkezet akkori szállítási 
ügyeivel kapcsolatban.

Bartha tanácsos tegnap beidézte 
a főkapitányságra és részlete
sen kihallgatta Fazekas Kál
mánt a Kogsz vezérigazgatóját 
és a kihallgatás után nyomban 
intézkedett, hogy a széna-ügy 
egyik referense Öhl Antal fo
galmazó szálljon ki a Kogsz iro
dájába és vizsgálja át a szövet
kezet könyveit, melyekben a 
szállítással kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan adatokat találhat.

Haas Béla védője felfolya
modásához csatolta Csáky 

miniszter beszédét
Haas Béla ügyében úgy a rendőr

ség mint a vizsgálóbíró megállapí
totta, hogy polgári személyek kö
zül egyedül Haas követett el meg- 
vesztegetést és

a letartóztatását elrendelő vizs-
i ■ i —nn.

■
gúföbírúi határozatot a pártta

nács helyben is hagyta.
A vádtanács végzése ellen Rendez 
Miklós dr. Haas Béla védője most 
fel folyamodással élt a táblához. 
Haast állami szállítással kapcsolat
ban elkövetett megvesztegetés bűn- 
tettével vádolják és n védő most 
ugyancsak érdekes módon igyek
szik a deliktuni súlyos meghatáro
zását enyhíteni.

A í'eli’olyanmdásunoz becsatolta 
Csáky Károly gróf honvédelmi 
miniszterenk a nemzetgyűlésben 
elmondott beszédének teljes szö

vegét,
azzal a megjegyzéssel, hogy a mi
niszter beszédéből kiderül, hogy a 
1 ulajdonképpeni megvesztegetés nem 
történt meg. Hivatkozik a folya
modvány arra is, hogy a katonai 
hatóságok részéről a nyomozással 
megbízott Sztupka László hadbíró 
ezredes Véchey Elemért, Szilágyi 
Gyulát és Bihari Leót a katonai 
büntetőtörvénykönyv 383. rjaragra-: 
fusa alapján tartóztatta le. Ez. a pa
ragrafus pedig nem befejezett vess*, 
getés, hanem ajándék elfogadásán, 
nak büntetéséről szól. Bár a pa/ag-ó 
rafus alapján

öt évi súlyos börtönre 
az ajándékot elfogadó 

tiszt,
Haas Béla védője rámutatott a ka* 
tonai és polgári bíróság ellentétes 
végzésére és kéri, hogy védencével 
szemben se használják a befejezett 
megvesztegetésről szóló paragra
fust.

Ezzel egyidőbeu nagyszabású 
akció indult meg a letartóztatott 
Bihar Leó ezredes érdekében.

Bihar védői Uhlmann Lajos cá 
Miiek Guidó volt hadbírók mint is
meretes védencük elmeállapotának! 
megvizsgálását kérték.. Addig is 
inig a honvédügyészség végzése 
megérkezik, Bihar Leó felesége és 
néhány magasrangú katonatiszt is* 
merőso —- akik Bihart már régebb* 
ről ismerik — igyekeznek összegyűj
teni azokat az adatokat, melyekből 
kiderül, hogy az utóbbi időben ész
lelt jelek szerint

cselekedete patologikus tünetek 
befolyásának következménye.

Sági Pál

í

ítélhető 
katona

Meinl-kávé

Járataink menetrendje 1928

I. Indul BUDAPEST-ről reggel Z 
órakor, érkezik Wienbe 810 órakor,

II. Indul 16 órakor érkezik Wien
be 174" órakor.

I. WIENBÖL indul 8 órakor, érj 
kezfk Budapestre 946

II. Indul Wienből 16 órakor, ér
kezik 1746

BUDAPESTEN az autó 6 órakor 
indul a New-York palotától, Má
tyásföldre, Wienben a Grandhotcí- 
töl a repülőgép indulása előtt 8/í 
órával. Az utazás dija 625.000 K 
Jegyrendelés a Magy. Légiforgalmi 
Rt.-nál Telefón J. 83-87, Wienben 
a Reprásentant dér ungarischen 
Luftverkuhr AG Bösendorferstrassc 
Telefón 56-3-61 valamint az összest, 

menetlegvirodákban
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4Döncsi — 
nem létező személy 

Okolicsányi feleségét 
telefonon értesítik

az ítéletről
Ma délelőtt tíz órakor ítélkezik a 

bíróság a Leirer Árnál ia-féle gyil
kosság- g~y au visítottjai felett. A vád
lottakat már. csak néhány óra vá
lasztja cl az ítélet kihirdetésétől. 
Közülük azonban Okolicsányi László 
ügye még- nem fejeződik be a mai 
ítélettel. Okolicsányit. mint ismere
tes, orgazdasággal vádolta az ügyész. 
Védője: Áttörj ay Sándor dr.. azon
ban védő beszédében rámutatott arra, 
hogy védence csak bűnpártolással 
vádolható. Amennyiben a bíróság a 
védőbeszéd szellemében hoz Ítéletet, 
akkor a büntetés mérve valószínűen 
olyan lesz, hogy az elszenvedett 
vizsgálati fogsággal kitöltöttnek ve
szik és ebben az esetben

Okolicsányi László szabadlábra 
kerül.

A. Leirer-ügy befejezése ütánOko’- 
licsúnyit nyomban egy másik ügyé
ben állítják bíróság elé.
A balassagyarmati ügyészség ugya- 

nis a zabari különítmény ügyeiből 
kifolyóan orgazdasággal vádolja. 
Okolicsányi Lászlót. Ebben az ügy
ben különben Okolicsányi öccse és 
négy társa jelenleg is hattól-tíz évig 
terjedő büntetését tölti a váci fegy
házban.

Okolicsányi védője tegnap a por 
ujrafelvételét kérte •

'A mai ítélet kihirdetésnél külön
ben nem lesz ott a tárgyalóterem
ben Okolicsányi László felesége.

Okolicsányi né nem akar meg
jelenni a tárgyalóteremben, 

inért nem. tudná elviselni a tárgya
lással, különösen pedig az itéletki- 
hirdetessel együttjáró izgalmakat. 
Az ítélet kihirdetését AllorjaySán
dor dr. Kálvin-téri lakásán várja 
be, ahol

az ügyvéd azonnal telefonon 
közli Okollcsányinéval az ítéle

tet.
A bírósági eljárástól függetlenül 

a rendőrség ismételten foglalkozik a 
, Loire r-üggy el. Vogl .József rendőr
kapitány helyettese, Ecsedy Árpád 
fugalniazó vidékre utazott, hogy az 
ügy egyes részleteit kinyomozza. Ez 
az utazás állítólag összefüggésben, 
van a tárgyaláson felolvasott leve
lekkel, melyekben egy bizonyos 
Döncsi nevű személyről tesz emlí
tést Pödör Gyula. A rendőrség nyo
mozása a kiszivárgott hírek szerint 
arra irányul, hogy megállapítsák, 
vájjon nem cg.v eddig még ismeret
len bűntárs rejtőzik a Döncsi név 
mögött; Munkatársunk megállapí
totta, hogy

Vasárnap délután Hűvösvölgy 
közelében, szerencsés kimenetelében 
is borzalmas, de könnyen. végzetessé 
válható tömegszercncsétleuség tör
tént. Neubaucr Samu mészárosmes- 
ter, a gyönyörű tavaszi vasárnap 
délutánon család javai kétfógatu 
könnyű kocsiján kirándulásra in
dult. A kocsin a mészárosmesteren 
kívül, aki a lovakat hajtotta, helyet 
foglalt felesége, 5 éves Lili nevű 
leánya, édesanyja, özvegy Neubauer 
Gáspárné és rokona Svéd Mórué. A 
Hidegkúti úton a kocsival szemben 
őrült száguldással egy hatalmas 
szürke autó közeledett, amelytől a 
lovak megijedtek, s egyszerre

vad vágtat ás sál magúkkal ra
gadták a kocsit,

Ncübauer Samu' vaserővel igye
kezett a megvadult állatokat megfé-

ez a titokzatos Döncsi — ncm- 
lctcző személy.

hanem egy megbeszélt jel Pödör és 
Okolicsányi között. Okolicsányi 
ugyanis irredenta-célú’ megbízással 
küldötte ki Pödört Csehszlovákiába 
és a levélben említett „Döncsi inog- 
o porolására" tulajdonképpen a meg
bízó# végrehajtását jelentette,

— Nemzctgyalázás és izgatás 
miatt őrizetbe vettek egy ismert 
költőt. Vasárnap nagy feltűnést 

' keltett a főkapitányságon egy is- 
' mert, fiatal költő őrizetbe vétele. A 
Fővárosi Operettszinház mellett lövő 

, Juhász-féle vendéglőben vasárnap 
este egy társasággal mulatott Aradi 

'Sstabó István, fiatal költő, az egyik 
reggeli napilap munkatársa. Aradi- 

I Szabó István mulatozás közben a 
kommunista-indulót énekelte, ami
ért clőállitoták a rendőrségre s 

(nemzetgyalázás és izgatás címén 
őrizetbe vették,

j — öt évi fcgyliázra Ítélték a Köz- 
[ponti Vásár pénztár két milliárdos 
sikkasztóját A Vásárpénztár csa
lóinak ügyében szombaton hirdette 
ki a törvényszék ítéletét, mellyel 

' Kttlscr Lászlót, a Központi Vásár- 
1 pénztár tisztviselőjét, a.ki hamisított 
pénztári nyílgták scgilségével közel 
két mUliárddal károsilolta meg a 

i wizlárt, öt évi. bűntársát Bdrttos 
• 'Sándort DCdfg 3 évi f egyházra Ítélte. 
fa.. ’

Anglia 
általános sztrájk előtt

Kihirdették az ostromállapotot
London, május t

A szakszervezeti konferencia elhatározta, hogy amenyiben ked
dig a bányaiparban fennálló viszályt nem rendezik, bejelentik az álta
lános sztrájkot, amely a nélkülözhetetlen üzemekre cs a közlekedésre is 
ki fog terjedni.

' London, májns t. w
'A- király a szénbányaiparbán Wtdnt kizárás miatt kihirdette a 

kivételes állapotot.
London, luájns f.

Thoinas, a vasúti munkások vezetője kiáltványt tett közzé, 
amelyben azt állítja, hogy az ország, amennyire ő emlékszik, soha 
ilyen komoly yálságbcn nem volt

London, május 1.
Május elsejének megünneplésére ma itt nagy tüntetéseket rendez

tek. A munkás szakszervezetek zászlók alatt tüntető menetben vonul
tak a Hyde-parkba.

London, május 2.
Azt a határozatot, hogy keddre vala

mennyi üzemben kihirdetik u sztrájkot, 
ha a bányamunkásokkal nem jön létre a 
megegyezés, megelőzte valamennyi szak
szervezet határozata, amellyel a szak
szervezeti tanácsnak megadnak minden 
felhatalmazást. A sztrájk ki fon terjedni 
a vasútra, a vízi és szárazföldi szállí
tásra, a dokkokra, a szedőkre, beleértve 
az újság szedőket, a fémmunkásokra, a 
vegyészeti gyárak munkásaira és az 
épitőmunká sokra, kivéve a kórházak 
építésénél foglalkoztatott munkásokat. A 
villamossági és gázgyári munkások 
szakszervezete az ipari üzemektől meg
vonja az áramot, az egészségügyi szol

galatban nem alt be fennakadás. Az 
élelmiszer-cilái ás és az egészségügyi 
szolgálat változatlan marad. Mint híre 
jár, a szakszervezeti küldöttek a Bald- 
winuul folytatott tárgyalások sorún kö
zölték, hogy a hétfő éjfélre megállapí
tott általános sztrájk elkerülhető, ha ad
dig az időpontig közvetlen tárgyalásokra 
kilátás nyílik. Baldwin miniszterelnök 
arra határozta el magáf, hogy a szak
szervezeti tanácsot összejövetelre meg
hívja. A bányamunkások végrehajtó-bi
zottságának tagjait, akik tegnap este 
hazatértek kerületeikbe, távirati úton 
visszarendelték Londonba. A szakszer
vezeti tanács ma délelőtt ülést tartott. 
Délben a kormány minisztertanácsra ült 
össze, amely másfél óra hosszat tartott.

Autó ^áfától! megijedt lovak
az ördögárokba fordítottak 

egy kocsit öt utasával együtt
Kelten életveszélyesen sérültek meg

kozni s megállásra bírni, de, hiába 
feszttel te meg minden erejét, köpte 
len volt lovait visszatartani. A ko
csin ütök hiába sikoltoztak segítsé
gért,

senki sent mert a m én vadult 
lovak elé kerülni

hogy megállítsa őket. Percek' óta 
száguldott u két ló a benn ülőkkel, 
midőn a Hidegkúti út egy éles ka
nyarodójához értek. A kanyarodénál 
a megbokrosodott állatok az úttest 
szélére ragadták a kocsit, ahonnan 
egy pillanat alatt a szélen tátongó 
mély Ördögárokba zuhantak.

A járókelők százai egy perc alatt 
összefutottak a szerencsétlenség szín
helyén'. Az előhívott mentők nagy 
készültséggel érkeztek meg. Azonnal 
hozzáfogtak a szerencsétlenül jártak 
bekötözéséhez, akik különösen Ncu;-

----------------------------------------

fíZtoöta yesaéfc/cx, jí
rV többi hár^m? áldnézata a) silettteirWj 

cjBétleneégneik, osödálatös módotfj 
csak könnyebb sérüléseket szenve
dett. A mentők a sérültedet a Szent 
István kórházba szállították.

Névszerinti szavazás 
és obsMsió *,

A* főváros törvényh'atósá.gana.'K' 
pénteki közgyűlése, amelynek éjfé-f’ 
lig tartó tárgysorozatáról a szőni* 
hat reggeli lapok már beszámoltak* 
hosszas szenvedélyes és személye# 
harcok után )

szombaton reggel négy órakor 
ért véget.

Éjjel két óra is elmúlt’ már, ranf-J 
kor Peycr Károly emelkedett szó* 
lásra és pártjának eddig az autó-' 
buszok megvételére vonatkozó jaj 
vaslatát oda módosította, hogy td 
főváros kölcsönképpen hozasson be* 
külföldi autóbusztípusokat és csak] 
amelyek beválnak, azoknak a gyúrj 
tását rendszeresítse.

A Keresztény Községi Párt, élért? 
dr. Szőkével Peyernek ezt a közve-* 
títő indítványát sem fogadta el, h»J 
nem ragaszkodott' ahoz, hogy az 
autóbusz ügyét vegyék le a napi* 
rendről. Valóságos obstrukeiót koz-* 
dett, amelynek során Tauficr Gábor? 
Vas Béla, Anka János én Biber JóJ 
zsof szólaltak fel és .szándékosáéi 
hosszadalmas beszédekkel akarták^ 
közgyűlést kifárasztaná.

Reggeli három óra volt már, 
kor a főpolgármester'a közgyűlést 
amelyen a leghevesebb, személyi 
harcokat folytatták egymás ellen 
pártok-, felfüggesztette és Folkus< 
liázy elnöklete alatt a pártok mrg4 
bízottat pártközi értekezletre voniit-i 
lak vissza. De itt sem tudták’ a kéri 
dóst dűlőre juttatni é« itt is csak

a legsúlyosabb panama vádak 
tömkelegét zúdították a résztve

vők egymás ellen. . ;1___  . _ £
Fél négy órakor nyitotta irtetr

"lést éjfőpolgármester újra a, közgyű! 
ekkor a keresztény párt

névszerinti szavazást kért 
a tanács és a blokk javaslatára, vo/ 
natkozólag. És ekkor kiderült, h’ogd 
tizenkétórai ülésezés után meg miiM 
dig _ J

hetvenkettőn voltak jelen ' 
a közgyűlésen, akik közül öt.veiíej 
a tauács javaslatát fogadták cl, iníd 
22-en ellene szavaztak. „

A névszerinti szavazás és a kiST* 
lőtt izgalmak hatása alatt a korai 
hajnali órákban oszlott szét a fővá-< 
ros közgyűlése, amelynél viharod 
sabbat már esztendők óta nem tan 
tett Budapest törvén vb ai ósága.
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mondja mintMi, 
aki a mi hírdefésünHeí 

oivassai

Mosószövet-osztály
rondklvtil olcsó reklámcikko:

Mosódelén legújabb min 
iákkal, sötét és világos 
alapon, méterje ......  . K 11.000

Selyem-osztály:
Japán selyem, tiszta se

lyem, minden lótezö szín
ben, 95 om széles, mtrje K 59,000

Harisnya-osztály:
Selyemharisnya, mosha

tó, minden szín, hibamen
tes ... ..............................K 24.000

Úridivat-osztály
rendkívüli olcsó reklámcikke:

Zefirlng 2 gallérral, az 
egész ing egy anyagból, 
jó minőség, minden nagy
ság ................................. K SS.OOq

Esőernyő- és botosztály:
10 ágú barna f ó 1 s e 1 y e m

ernyő, a legdivatosabb
nyéllel ........................... K 170.000

Férfi fólselyem ernyő, ki
tűnő minőségű .........K 118.000

Divatos sétabot, fényez
ve, sötét és világos szí
nekben ... _  _ ...........K 26.000

ManSBabot, hajlékony,
csontvéggel, minden szín
ben ................. I< 75.000

Bőráru-osztály:
Férfi Böröw rlivatesattzl K 12.000
Bőrkesztyűk

linóm nW elasso párja K 66.000 
fohór és sárga uiosöbör
párja .............................K 66.000

Kívánatra mintát és utánvétele: 
csomagét küldünk.

Megrendeléseket pontosan 
eszközlönk.

Meg nem feleié árut becslrélünk, 
vagy a pénzt visszaadjuk.

Kereskedőknek külön nagybani 
osztály.

KÖZGAZDASÁG
Pengőmérleg -

A Megynr Általános Hitelbank éróf C/.iráky 
Autal b.t.t. elnöklete alatt tartott közgyűlése 
Jóváhagyta, az intézet 1926. Január J-i mag 
nyitó p'iiguinérb-gét. mely 111,083.232 penge 
tiszta vagvmit tiintet fel. Ebbel a r<w. vény tö
kére 11 .,500.000 penge (828.000 cgyenkint. 50 
pengő n. é. részvény) ós tőketartalékra 
20,403.232 pengő csiik. Ezenfelül a nyugdíjalap 
az idei dotációval együtt 3,120.000 pengőt 
tesz. Mipden 25 darab. 9, egyenként 50 pengő 
névértékű részvényre fog össze vonatni. A köz
gyűlés egyúttal jóváhagyta a?. 1925. üzletév 
ti mllliiinl korona tiszta, nyereséggel záruló 
mérk-gét és elhatározta, hogy a 35. tszámu osz
talékszelvény 20.000 koronával váltassék be. 
Uj tagokként lieválasztoták az igazgatóságba 
Lord Churston (London), Allard Pionson (Am- 
sterdani), Max M. Warburg (Hamburg), fala
mon .József Tivadar és Rus.w Illés urak.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 83-ik 
rendes évi közgyűlése elhatározta, hogy a 
bank felértékelt alaptőkéjét 25 millió pengő
ben m & tőketartalékot további 25 millió yen
bőben állapítja meg. A. forgalomban levő 
2000 korona névértékű részvények 50 pengő 
névértékűéire lesznek áthélyegczvc. Az igaz
gatóságba új tagként Telewzky János v. l>. 
t. t. urat választotta meg, ki a körgyülést kö
vető igazgatósági ülés egyúttal a bank alol- 
nükóvé választott. Az 1925. évre szló osztalék
szelvényeket a bank 50.000 koronával vált
ja be.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesü
lőt 86-ik reud&s közgyűlésen mind a felérté
kelési, mind az 1925. érről szóló mérlegét el
fogadta és az igazgatóságnak ezzel kapcsola
tos valamennyi előterjesztését határozattá 
emelte, amelyeknek megfelelően az intézet 
alaptőkéje 125.000 darab egyenként 100 pengő
ről szóló részvényből fog állani 12,500.000 P 
névértékűén, míg töketartalóka áj>00.000 P. 
az egyesületi nyugdíjalap pedig 1,000.000 pen
gőt. kimutatott összes vagyona pedig 20,000.000 
pengőt fog tenni. A közgyűlés egyszersmind 
nz igazgatóság javaslatára 100.090 K (tavaly 
70.000 K) osztaléknak kifizetését határozta cl. 
Herceg Montenuovo Nándort egyhangúlag nz 
igazgatóságba választották be.

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
báró dr. Atadaraasy-Bcclk Marcel elnöklete 
alatt tartott 56-ik közgyűlése az igazgatóság 
által előterjesztett fclérókelési mérlegét, vala
mint az ezzel kapcsolatos indítványokat elfo
gadta. E mérleg szerint a bank alaptőkéje 
8,000.000, töke tartaléka 6,000.000 és nyugdíj
tartaléka 1 millió 200.000 pengőben Allapitotott. 
meg, mely utóbbi tétel mellett még kerak- 
fizámban 800.000 pengőt tesz ki a nyugdíjalap 
vagyona. A forgalomban levő részvények 
13.5:1 arányban fognak 50 pengő névértékű 
részvényre üsszevonatnl. Ugyancsak elfogadta 
a közgyűlés az 1925. üzletévi mérleget, amely 
12.218,081.143.42 korona nyereséggel zárult. T 
nyereségből az 56. számú rószvényszelvény 
5000 koronával kerül beváltásra május 1-től 
kezdödöleg.

A Magyar-Olasz Bank Rt. közgyűlése az 
Igazgatóság által bemutatott ujjáértékelósii 
megnyltómérlcgct egyhangúlag elfogada és 
ehhez képest az intézet uj laptökéjét 10,809.000 
pengőben, tőketartalékát 8,000.000 pengőben 
állapította meg. A 887.392.61 pengő, 
11.092,407.631  .GO K tiszta nyereséget részvé
nyenkénti 1500 K osztalékkal az intézet fő
pénztáránál, Béesben a Sociétút Italian* di 
Credito-nál és Milanóban a Banca Commer- 
ciale Italiananál kerül kifizetésre.

A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. dr. 
Horváth Lipót elnök-vezérigazgató elnökhte 
alatt tartott 44. rendes közgyűlésén megálla
pította) az intézet felértékelési (megnyitó)- 
aran.vmérlegét, amely 10,010.000 pengőt 
(125.125,000.000 K) tesz kí olyképpen, hogy az 
alaptőke 6,844.000 peívgö (73.050,000.000 K). a 
tőketartalék pedig 4,186.000 P (62.075,000.000 
K) lesz. Egy részvény névérlékc 8 pengő és 
25 darab régi részvényt 4 darab új 50 pengős 
részvényre fognák, összevonni. Az 1925. üzlet
év nyereségét a közgyűlés 8.438,849.857.16 ko
ronában határozta meg, miután a folyó év ter
hére már belsőleg a tisztviselők nyugdíjalap
ját 1 inilliárddal dotálták. Az 1925. évre szóló 
osztalék részvényenként (a tavalyt 7500 koro
nával szemben) 10.000 korona, amely f. é. 
május 8-tól kerül kifizetésre.

A Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár 51. rendes közgyüléso a megnyltómérlcgct 
elfogadta és a kimutatott 13.4 millió pengő 
tiszta vagyonnak felosztására nézve elhatá
rozta. hogy 8 millió pengő (100 milliárd ko
rona) részvénytőkére, 5 millió pengő (62.5 mil
liárd korona) tőketartalékra és 400.000 pengő 
(5 milliárd korona) nyugdijtartalókra fordittas- 
sék. A régi részvényeknek 4:1 arányban való 
ösassvonáaa folytán egyenként 40 pengő név- 
értékTO szóló új részvények kerülnek kibocsá
tásra. Az 54. számú osztalékszelvényt 12.500 
koronával vált be. Az igazgatóságba új tag
ként Aioh Györgyöt választották be.

A Hazai Bank Részvénytársaság közgyűlése 
Szűcsi Pál alelnök-vezérlgazgató' által előter
jesztett niegnyltómérleget elfogadta. E mérleg 
szerint a társaság kimutatott tiszta vagyona 
12,000.000 pengőt tesjz és az igazgatóság ja- 
'-iislata értelmében a közgyűlés elhatározta, 
hogy ezen öszzegböl 6,400.000 pengő alaptő
kére. 5,000.000 pengő tartaléktökére és 000.000 
P<ngő nyirgdiJtartaTék létesitésero fordittassék 
és egyben 5 részvény 1 darab 40 pengő név
értékű részvénnyé vonnsaék össze. A közgyű
lés 8000 korona osztalék fizetését határozta cl. 
Az igazgatóságba boválasztatott dr. Rapoch 
Jenő ügyvivö-lgazgaló.

A Magyar Általános Ingatlanbank közgyű
lése a bank saját tőkéjét 6,8(M.OOO peugöben 
i> részvényeik névértékűt 15 pengőben állapí
totta meg, 10 részvény 8 darab, cgyenkint úO 
pengő névértékű részvényre voDatik Össze. Az 
alaptőke Go.ooo darab M pengős részvényre 
fog osztani, a nyílt tartalékok 3,800.000 pengőt 
tesznek ki. Az elmúlt évi tiszt* nyereség 
J.írni,089.896.11 korona, volt. A közgyűlés elha
tározta. liugy ebből 20.000 koron* (tavaly 
15.000 korona) osztalék fizettessék május 8-tól 
kezdve az intézet pénztáránál, * Magyar Álta
lános 'l’ukaickpéuztár, a Magyar Leszámítoló 
és l'énrwUtóbank. vagy JVienben aa Unle- 
Liöiik fvpcnzuuautál.

— közgyűlések
A röldhitelhank Réuz.véuylársaaág Bzomba- 

toii tartotta elnöke, J’uupera Ferenc dr. el
nökiébe alatt 15 ik rendes közgyűlését. Az el
nök-vezérigazgató által előterjesztett meg- 
jij itónu rleget a közgyűlés . egyhangúlag ciro- 
gadta, mely szerint a társaság kimutatott 
tiszta vagyona 10,005.386 pengő 73 fillért tesz 
ki, Az előterjesztett igazgatósági javaslat ér
telmében a közgyűlés elhatározta, hogy 
0,500.000 pengő alaptőkére és 3,505.336 pengő 
73 fillér tőketartalékra forditassék é.s hogy f> 
régi részvény egy új, ö» pengő névértékű 
részvényre vonassák össze. A közgyűlés elha
tározta, hogy 8.780,008.731 K 13 fillér tiszta 
nyereségből az 1925. évi szelvények darabon
ként lo.ooo koronával váltassanak be. A köz- 
gyiiléseji Szilágyi Artúr Károly dr. udvari ta
nácsos és Wollisch Andor ' részvényeseknek 
háláját és köszönetét tolmácsolta meleg sza
vakban az igazgatóságnak éa különösen nz 
elnöknek, Paupcra Ferenc dr.-aiak. valamint 
Zala Lajos kormányfőtanácsoenak és Fuchs 
Endre tlgyv. igazgatónak, az intézőt tlzenötévi 
fennállása és credményps működése alkalmá
ból. Javaslatukra a közgyűlés egyhangú lelke- 
HOdósscl jegyzőkönyvbe iktatta ezt. A rég' 
igazgatóság tagjai újból megválasztattak, új 
igazgatósági tagokul Ricbard Thonias. Párta, 
Fuchs Endre ügyvezető-igazgató ós Guhl Osz
kár, Zürich.

A Belvárosi Takarékpénztár XXXII. rendes 
közgyűlése Székely Ferenc udvari tanácsos, 
elnök javaslatára elhatározta, hogy jegyző
könyvileg fejozi ki’ elismerését és üdvözletét 
Alapi Béla igazgatónak negyedszázados ered 
inéuycs munkálkodása alkalmából.. Az intézet 
alaptőkéje S millió pengőben, tartalékai pedig
1 mililó pengőben állapíttattak meg. Egy új 50 
pengő névértékű részvényt szolgáltatna ki és 
pedig költségmentesen 20 részvény ellenében. 
Részvényedként 2500 koronás osztalékot fizet
nek ki. A közgyűlés sir. intézet amerikai rész
vényeseinek képviseletében az igazgatóság tag
jává Baruc 8. Edgárt, a newyorki Colvin & 
Co. bankcég beltagját választotta meg.

A „Hormes" Magyar Általános Váltóüzlet 
Rt. új alaptőkéje 1,680.000 pengő, míg 720.000 
pengő tőketartalékba' helyeztetett; a régi rész
vények 25:1 arányban, összesen 84.000 darab 
egyenként 20 pengő névértékű részvényre vo
natnak össze.

A Magyar Jelzálog-Hitelbank részvény tőkéje 
2,552.000 pengőt, tőketartalék* ugyancsak 
2,552.000 pengőt tesz. Az „A“ ós „B“ jelzésű 
részvények darabonként cgy-egy darab 40 
pengő névértékű részvényre vonatnak össze. 
Elhatároztatott, hogy a kimutatott 2.268,862.806 
K 41 fillér nyereségből 2000 K oszalék fizettes
sék ki augusztus hó elsején.

Budapost-Lipótvárosi Takarékpénztár Rt. 
közgyűlése elé terjesztett pcngömérleg 
1,209.365.94 pengonyi viigyonállagott tüntet föl, 
melyből 1,000.000 1’ részvénytökére és
269^305.94 P tőketartalékra esik. Az igazgató
ság a vagyonúllagot körültekintő óvatosság
gal értékelte, úgyhogy az intézet jelentékeny 
latens tartalékkal rendelkezik. Az 1925. évi 
osztalékszelvény, mint az előző évben, 600 ko
ronával (250%) kerül beváltásra.

IA Magyar Kereskedelmi Hitelbank—Schop- 
per J. G. Rt. közgyűlése az alaptőkét 2 mil
lió pengőben, a tőketartalékot 1 millió pengő
ben állapította meg és elhatározta, hogy 50 
darab régi részvényt 1 darab 50 pengő névér
tékű részvényre von össze. A múlt üzletévi 
0.400,974.899.64 K tiszta haszonból részvényen
ként 1250 K osztalék fizettetik.

A Fabank Részvénytársaság közgyűlése a 
társaság saját tőikéit egymilló pengőben, a. 
részvények mévértékét (50 régi egyenlő 1. új) 
15 pengőben, az 1925. évi osztalékot 300 koro
nában Állapította meg.

A Magyar Forgalmi Bank Rt. közgyűlése 
elhatározta, liogv az 1925 január 1-iki meg- 
Byitómérlegben kimutatott 2’3 millió pengő 
tiszta vagyonból lJzí millió pengő alaptőkére 
és 114 millió pengő tökcartalékra fordiítasisék, 
továbbá, hogy 10 darab régi részvény 1 darab 
új 25 pengő névértékű részvényre vonassák 
össze. Az 1925. évi 2.527,536.325 korona tiszta 
nyereségből részvényenként 35000 koorna o.sz» 
talék f. é. május 3-tól kezdödöleg kerül kifi
zetésre.

A Nemzett Takarékpénztár 6n Bank Rt. köz
gyűlésén bemutatott pcngömérleg 13,415.993.917 
K egyenlő 1,073.279.51 pengő vagyonátlagot 
mutat ki, ami részvényenként 2% pengőt je
lent éa elhatározták, hogy 25 régi részvény
2 drb A 25 pengő névértékű új részvényre 
összevonassék. Az intézet az 1925. évi 
1.578/122.662 K nyereségből májú* S-tól kezdve

A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársu
lat Chorin Ferenc dr. elnöklete alatt 58. évi 
rendes közgyüléso megálapitotta úgy a fel
értékelési, mint az 1925. évről szóló mérleget, 
és az igazgatóságnak ezekkel kapcsolatosan 
előterjesztett összes indítványait határozattá 
emelte. Ezeknek megfelelően atáreulat uj 
alaptőkéje 27,ű(X).OOO pengőt, tőketartalék* 
ugyancsak 27,300.000 pengőt tesz. Részvónyösz- 
szevomás neem történik, úgy, hogy a társulat
nak összesen 910.000 darab 30 pengő névértékű 
részvénye lesz forgalomban. A közgyűlés bar 
tározfft továbbá hogy 82.852,028.250 tiszt* nye
reségből részvényenkint 32.000 K osztalékot 
fizet folyó év május 10-ik napjától kezdve.

A Ganz és Társa — Danubius Gép, Vagón- 
ós Hajógyár Részvénytársaság közgyűlése az 
igazgatóság összes javaslatait elfogadva, meg
állapította a megnyitó-mérleget éa az 1925. 
éívűgl zárómérleget. A szelvények május 
3-tól kezdve, egyenként 8 pengővel váltatnak 
bo a Slagvar Általános Hitelbanknál, illetvo a 
Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Banknál.

A Nova Közlekedési és Ipari Rt. közgyűlése 
nz 1925. évi osztalékot 15.000 koronába™ álla
pított* meg, amely osztalék május 8 tói kezdve 
a társaságnál (V.. Lipót körút 22.) kerül kifi
zetésre. A közgyűlés az igazgatóság tagjaivá 
megválasztotta Balogh Bruuó, dr. Bárczy Ist
ván. dr. Bódy Tivadar, báró Haupt-gtummer 
Ágost, Király Andor, Kovács Géza,’ Kt*usz 
Simon, Laufer Lajos báró, dr. Madarassy-Beck 
Gyula. Műnk Péter, Némethy Károly, Pauer 
Leó, báró Radvánezky Béla, Ringlnr Alfréd, 
dr. Schreier Jakab. Simontsica Elemér, Soós 
Ármin, Szél Ár;»ád. AVeisa Tűlöp, dr. Witt- 
rnauu Ernő és Wolff Elek urasat.

A Magyar Általános Kőoicnbáuya Rt. kÖz-<; 
gyűlése az uj részvényt,ükét ISI millió pengő-'' 
ben. a tőketárfalák 31.2 millió pengöbcu AIIuh , 
pitott meg. Ehhez képest részi ínyeiket dara
bonként' 200 pengő uévértéRre. értékelik fel ért 
a tokcíatinlékízámlara részvényenként luo. 
pengő csiik. Rés/.vóuyösszévonás nem történik., 
1925. óaI osztalékszelvényt 200.000 koronával 
beváltják.

A Magyar Őstermelő Ilészvónytársaságt 
\llf. évi rendes közgyűlése az clötorjesztcit 
felértékelési mérleget egyhangúlag elfogadta, 
és cllia.'irozta, hegy ő daralb részvény ösöze- 
vu-nása által a részvények iiévéríékét 50 pon- 
göbeat állapítja meg. Az. intézet rész-vénytö- 
Ikéje ezen határozat folytán 50.000 tljuab á 50 
pengős részvény ro oszlik éa 'alaptőkéje 
2,500.000 korona, tartaléktőkéje periig 3,000.000 
pejigöt fog kitenni, úgyhogy a részvényeknek 
niórlegszeriuti értéke darabonként 110 pengőre, 
rú'g. A közgyűlés elhatározta, hogy a 8. sz.i 
szelvény május 8-tól kezdve 20.0W koronával 
vulta^sék be. Az. összevont részvények után 
tehát az osztalék 100.000 K, azaz 8 pengi* 
(16%).

A Gschwindt-félo gyár rt. közgyűlése ciha-, 
tározt*. hogy a«1925. évi január 1-i meg- 
nyitómérlegben a részvénytársaság alaptőke-' 
jót 5,400.000 pengőben, tőketartalékét 2,600.000 
pengőben és a részvónyolc uévértékét 5:3 
arányban való összevonás mellett darabonkint) 
50 pengőben állapítja meg. A közgyűlés el-j 
határozta, hogy az 1925. üzletévre részvényen-., 
ként 30.000 korona osztalékot fizet. A szelvé
nyek * vállalat pénztáránál és n.Pesfl Magyar 

Az Első Magyar Részvónyserfözdo rondki- 
viili közgyűlése az alaptőkét 20,409.000 pengő
ben, a tőkearalókot 11,000.000 pengőben álla
pította meg. ngyhogy a részvények uj névér
tékű darabonként 40 pengő lesz. A közgyűlés 
egyúttal elismerését és köszönetét fejezte ki 
azon kiváló érdemekért, melyeket a vállalat 
Börgyártuiányainak mai - világszerte elismert 

kitűnő minőségre való fejlesztése tetkinte- 
tében elérni sikerült.

A Gizella Gőzmalom Rt. közgyűlése elhatá
rozta, Iwgy részvényeit 5:1 arányban vonj* 
össze. A részvéuyek névértóket 25 pengőben, 
az 1925. évi osztalékát 5000 K-ban állapították 
meg: az osztalékszelvények a J^számítoló
banknál válthatók be.

A Magyar Kondor-, Len- és Jntaipar Rt. 
közgyűlése elfogadta a< igazgatóság javatla ■ 
tát, mely szerint a megnyitómérleg 5 millió 
pengő alaptőkével. 4 millió pengő tartalékkal 
és 6 millió pengő értékcsökkenési tartalékkal 
tiinteftetik fel. míg egy részvény névértékű. 
40 pengöbcu állapitatott meg. Részvényöss'ze-' 
^onáö nem történik. A. vállalat az 1925. üzlet
évre részvényenként 30.000 K osztalékot fizet 
május hú 10-töl a Magyar-Olasz Bank Rész
vénytársaságnál.

Urikánv-Bsilvölgyi Magyar Köszénbánya Rt, 
küz’gyiilésc az uj alaptőkét 21,tXi0.000 pengő ós 
a tartaléktőkét 10,500.000 pengőben, állapította, 
meg. Rászvényösszevonás ninicp, egy részvény 
értéke 100 pengő. Osztalékként 100.000 K állro-) 
pittatott meg. amely a mai naptól kezdödöleg 
kerül kifizetésre a Hitelbanknál.

Schlick-Nicholson, Gép- Vagon és Hajógyár' 
Rt. közgyűlése a megnyitómérleget 4.082.S68 
pengő és a tartaléktökét 4,600.000 pengőbeuí 
állapította meg. A régi részvények 25:4 vonat
nak össze és 50 pengő nóvértékückre cserél-' 
tétnek be. Május lió 10-től 6000 K osztalék: 
fizettetik ki a Magyar-Olasz Banknál. j

A Magyar Keloti Tengorhajózási Rt. köz
gyűlése meigállapitotta a megnyitómérlegét és 
az 1925. évvégi zárómérlegét. A szelvények, 
egyenként % pengővel, 6250 K-val váltatnak! 
be a Hitelbanknál.

Városi Színház
Lehár Ferenc

új nagy operettjének bemutatója *» 
pénteken, 192G május 7-én este fél 8 órakor 

először
és a következő napokon minden este

Alpár Gitta és Nádor Jenő 
a M. Kir. Operaház tagja a Király Színház tagja 

vendégfeHóptővel

PAGANINI
operett 3 felvonásban.

írták: Kncpler Pál és Jcnbach Béla, 
itotta • ” ...................Kulinyi Eruö. Zenéjét ezerzettef 

Ferenc.
Rendező: Lórántb Vilmos. 

Karnagy: Kcrncr Jenő.
SZEMÉLTEK:

Anna Elisa hercegnő 
Bacciocchi herceg, a

Mária
Felien ____ ___ _ ____ _

fórje..................... .... , . ,
Niccolo Paganini t ... a 
Bella Glretti; a herceg opera, 

énekesnője .
Pimpinclli márki, a herceg

nő kamarása
Do Laplace grófnő, udvar

hölgy ........................................
Hedonville gróf, francia tá

bornok . . . ) . * B .
Bartnccl. Impresszárió «

Alpár Gjüa

Csclényt Jóséul
Nádor Jenő 1

Vígh Manci

Sziklay József I 

Hamvas Józsi* \ 

. „ . S1k Rezső
Bartnccl, Impresszárió ( • . Pallós János ,
A darabban előforduló hegedűszólókat Berend 
Endro, a Városi Színház hangversenymestere 

játSMa.
A másodifc felvonás boszorkánytáncát R. Siont- 
pál Olga művészcsoportja és növendékei tán« 

oolják.
At uj díszleteket Kósa Zoltán mfiépitós* tervei 

után Baumöhl Artúr festőművész festette.
Alpár Gitta és Vigh Manci ruháit dr. Vermed 

Jenöné tervezte és késztette.
A darabban előforduló táncokat Rótt Ferenc 

és Zöblsch Ottó tanitothlk be.
Az első három előadási Lehár Ferenc vezényli
Jegyek a bemutató és további előadásokra 
már Tál ihat ók a Városi Sziubúz pénetdránál 

ás a jegyirodákban.

Z«logc*du»kc: kiváltok, Mtizo. 
roket mindönkinél drágábban 

voazok SZtKiLY BHIL. VII., Király 
ucoa 61. Teréztzmplommal üzemben
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MMtín 
ifiunv SZÍNHÁZ

A VILÁG LEGSZIMPA
TIKUSABB SZERZŐJE 
Relle Pál., aki Ember ter
vez című komédiájával 
egyszerre arrlvúlt szín
műíró lett. Kelle húsz 
óvlg volt kritikus és még 
sohasem kísérelte meg, a

színpad imbolygó talaját járni, de annu 
többet segített azoknak, uk* 1W. °6 - 
ból klllnoaeltek nála. Mikor darabjai el
fogadta a Kamara Színház, senkinek 
lem mondta meg, nem kilincselt kritikus 
társainál. és mégis osztatlan sikert aia- 

darabja. Ügy látszik, hogy nem is 
1 klllncsolés a fonton. Legalább is Relle- 

.. tényleg munkájának kiválósága 
hozta meg az igazán megérdemelt nagy 
sikert.

Molnár Ferenc 
uccai afférja

Színházi körökben napok óta 
olyan afférról suttognak, ami ólénk 
meglepotóst keltett azokban, akik 
Molnár Ferenc és Darvas Lili ba
ráti köréhez tartoznak. Berlini hí
rek a kiváló magyar íróval kapcso
latban nyílt uccai botrányról me
sélnek. amely azután a kerületi 
rendőrigazgatóságon nyert befeje
zést. A hírt természetesen a legna
gyobb fentartással közöljük, mi
után azt eddig ellenőriznünk nem 
állott módunkban.

Molnár Ferenc haráti köre régen 
beszéli, hogy Molnár Ferenc és Dar
vas Lili között igen gyakoriak a 
nézeteltérések, különösen az utóbbi 
időben.

A. kultuszminiszter több régi 
vigszinházi tagot kitüntetett

Elmaradt a .jubileumi bankett — A. Vígszínház harmincéves 
fennállásának ünneplése

és Darvas Lili j 
Berlinben? ..

Ellenőrizhetetlen hírek .wrlnf a 
hót folyamán

Darvas Lili megállította a szem
ben jövő Molnár Ferenc kocsi
ját és az ucca forgalmában he
ves szóváltás fejlődött ki 

zöttük.
A parázs botránynak sok 

is akadt és beleavatkozott a . 
toló rendőr is, akt természetesen 
nem ismerte a kiváló magyar írót 
és színművésznőt, úgyhogy állító
lag mindkettőjüket előállította a 
kerületi prefekturára, ahonnan ter
mészetesen nyomban elbocsátották 
őket

kö-

nézője 
posz-

NEMRÉGIBEN SI
MULT CSAK EL az 
a szerelmi w affér, 
amelynek főhőse egy 
pesti színház direk
tora és primadonnája 
volt. A direktor, sze
relmi bánatában Pá

rizsból hozott magának egy pompás 
kis francia hölgyet, akit általában 
színházi körökben csak Szőke Fran
ciának neveztek. A Szőke Francia 
nemsokáig élvezhette a direktor ke
gyeit, mert helyébe színházának 
egyik tehetséges tagja arrivált. A 
direktor ezután ezzel a művésznő
vel vacsorázott esténként a körüti 
mnvészkávéházban. A Szőke Fran
cia^ aki közben visszautazott Pá
rizsba, nem nyugodott ebbe bele és 
egymásután irta, szerelmes leveleit 
a direkornak. Természetesen a di
rektor szive sincsen fából., és így 
könnyen meglágyult a szőke francia 
szerelmes leveleitől és egy szép na
pon Pestre rendelte a kisasszonyt, 
A direktort ekkor váratlan meglepe
tés érte, mert a művésznő értesül
vén a történtekről, kijelentette, hogy 
nem akar osztozni mással a szín
igazgató kegyeiben. A kis franciá
val, aki tényleg visszaérkezett, en
nek tetejében alaposan Össze is ka
pott, Szegény direktor kénytelen 
volt megalkudni az adott helyzettel 
és most már minden este a. Szőke 
Francia, a művésznő és a direktor 
úr együtt vacsoráznak a városligeti 
Gűudel éttermeiben.

BERLINI napi és heti' 
lapok egy új magyar 
sztár sikereiről számol
nak be. A filmsztárt 
Szécsi Bitekének hívják, 
aki. tavaly a Magyar 
Színház, az idén pedig a 
Király Színház tagja

volt, most pedig Kertész Mihály új 
filmjében Lia Damitával együtt vezető- 
saerepet kreált.

ÚGY LATSZIK, hogy 
nem sok reményt fűznek 
a Király színháziak Mar
tos és Rényi új operett
jéhez, a Kitt1)! és Kati
hoz, mert már 
héten

a jövő 
kezdik próbálni 

Lukatos László ós Stella 
Adorján rovűopercttjét, melynek fősze
repeit szintén Vadig Ilona, Somogyi 
Nuai és Tolna y Audor fogják játszani. 
Érdekes, hogy a szorepkönyveken nem 
szerepel a zeneszerző neve, de nem is lo- 

jhetno egy oldalon felsorolni őket, mert 
a revtt zenéjét eredeti amerikai tánc
slágerből állították össze. Ha a revü 
zenéje megbukik, akkor sok zeneszerzőt 
szidhatnak a Király Színház gazdái.

Szombaton este ünnepelte a Vígszín
ház harmincadik születésnapját. Az ün
nepségen, amely a Vígszínház, színpa
dán és az igazgatósági szobákban zaj
lott le

szokatlan egyszerű keretek között, 
megjelentek a Vígszínház önigazgatói, 
látható és nőm látható elnökei, „igaz
gatósági tagjai, hogy a régi Vígszín
ház nevében megköszönjék a
közönség ovációját a nézőtéren és a hi
vatalos szónokok elismeréseit a függöny 
mögött.

Már hét órakor nagy serég autó állt 
a Vígszínház színész-bejárója előtt, 
amelyekből kivétel nélkül frakkos urak 
szálltak ki. Héltdi Jenő, Kertes? K. Ró
bert államtitkár, gróf Ponprdn? Ferenc, 
a Vígszínház Rt. elnöke. Robot Imre, 
Jób Dániel, Komor Gyula, Wister Ernő 
Igazgatók.

A nézőtéren (az Alvó férjet játszot
ták az ünnepi előadáson, és pedig teljes 
joggal!) előkelő és érdemes vendégek 
foglaltak helyet. A földszinti proschc- 
nium páholyban Kertész K. Róbert ál
lamtitkár a k^liaszmlniszter képvisele
tében foglalt helyet családjával. A mel
lette lévő páholyban Faludi Gábor, a 
színház egyik alapitója é» első igazga
tója, néhány páhollyal hátrább Ditrói 
Mór, az első művészeti igazgató és 
Ssécsl Ferenc dr. közjegyző, az első 
dramaturg helyezkedtek el.

Az olőadás megkezdése előtt Keltái 
Jenő' tartott ünnepi beszédet, amelyben 
megliatottan emlékezett meg a Vígszín
ház 30 éveg miivészi működéséről.

Míg kint a közönség- tapsol, bent az 
igazgatói szobákban Kertes* K. Róbert 
államtitkár üdvözölte 
Wiszter igazgatókat. — 
tor nevében.

termében tartottók volna meg Víg
színházink a jubileum bankettjét.

A jubileumi bankett azonban várat
lanul elmaradt

ég szombaton délután az utolsó órák
ban izgatott körtele tonálás indult a 
meghívottakhoz, amelyben

minden indok nélkül lemondták a 
bankettet.

izgalmat keltett az a hir ésÉrthető 
amelyhez

már messzemenő kombinációkat 
fűztek.

Bcs/jéltók arról, hogy egyes régi ta
gok közt lévő áthidalhatatlan ellentét 
teszi RztiköégesRú a bankett elhalasztá
sát, de a Hétfői Napló munkatársa 
megállapította, hogy elsősorban

Varsányi Irén távolléte tette ezt 
az Intézkedést szükségessé.

és az, hogy a
kultuszminiszter bizaiiuasauér telí
tette a Vígszínházát, hogy egyes 
régi tagjait kitüutetul kívánja, 
amelynek ez a jubileumi bankett 

lenuo a legpompásabb kerete.
A Vígszínház tehát úgy döntött, 

hogy a bankettet bizonytalan időre el
halasztja.

Modern Idnyok 
ultramodern mama 
az Uffa filmszínház 

uj bemutatója
Még három napig játsszák csali az 

ÜFA-fdmszlnházban a csodás karr,i- 
ért befutott „Sehellenberg testvén 
relé* című filmet, amely csak azért 
kerül le a műsorról, hogy helyet ad
jon <v/7 uj filmnek, amely -- nép
szerűség dolgában semmiesetre sem 
fog mögötte maradni Conrad Veldt 
hímjének.

MODERN LÁNYOK
a címe ennek az uj filmnek, amely 
témája merészségénél és búrleszk- 
szerűségig el menő frappáns megol
dásánál fogva ragyogó jövő előtt áll. 
A film a mai modern lányok életét 
persz'iflálja. Az élettől, elkábult és 
csak az élet kétes örömeiben magú 
kát kiélő asszony ■leányok profilja 
három kitűnő színésznő alakításában 
megdöbentö erővel bontakozik ki.

: A megoldás: a három úgynevezett 
„modem-' életet élt leányt, az anyjuk 
téríti vissza a helyes útra, aki ma
gamagán az ultramodern anya tük
rében mutatja be. a leányok helyte
len- életét. Amikor az anya túltesz a 

I leányokon (hódítás dolgában is!), a 
I leányok észhez kapnak. S most, már, 

a, négy niegtértő asszony keresi az 
új élelet.

A műsör. teljessége kedvéért, az 
UFA

TÓM MIX-filniet
is bemutat amely a „Sálán völgyé 

; ben!' címmel aratta külföldön is a 
i megérdemelt, sikereit,

A zenekar élén Stefanidesz Károly 
zenekari-igazgató hangver seiwezik, 
minden előadáson.

egy műsorban
a

Király Színház

Robon, ,16b és 
a kultuszmlnisz-

Ünnepély, amelyEzzel be is zárult az _ .. 
után, terv szerint, a Fészek Klub disz-

* Tilla Durieux műsora a Fővárosi Ouoroti- 
szinháxban így alakul: Szonbatau az Árnyék 
(Per Schatten) hétül színre, amelynek női fö- 
szcerpében. a nagy művésznő valósággal extá
zisba ejtette a közönsóget. Vasárnap Ibsen 
tragikus hősnőjét. Hedda Gabiért játsia. Hét
főn: l’edora. K dtlcii: Lady I.anny und dle 
Diendbotenfiage. Jeroino K. Jeromo pouipáa 
viífjátóka derűs alakításra ad alkalmat n. nagy 
müvés-znönck. Szerda: Dér Schatten. Csiltürtö- 
kön (brtcsúelőadíl-): Lady Fannv und din 
Diiiistbotenfraige. ílendes helyárak.

*A Vígszínház jövő hete hozza a „Seybohl’' 
bemutatóját. A pénteki premlóriff minden 
este aa Alvó férj, Szenes Béla váratlanul nép
szerű vlgjúléka kerlil színre.

fl legnagyobb siker a

£S

Az őserdők 
leánya

Unlversal filmattrakció 8 felvonásban 
Főszereplő:

NORMANN KERRY
Továbbá a pompás kísérő műsor 
csütörtöktől kezdve a KAMARÁBAN

K

Amikor a rokonok 
veszekednek
Amerikai burlesak Wt íelvouáibati

Párizsi Hat
a legmerészebb és legmulatságosabb operett

a legmuiatságosabb 
szövegű és legszebb 

zenéjU operett.

Telefón-szám:
2G--Ü4 KERT-MOZI Előadások: fél S 

és fél 10 órakor

Reginaid Denys: AZ Elet dele dráma 6 felvonásban

Dicsőség, pénz,
szerelem

L'gy dzinészuő szerelme ti felvonásban
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SPORT
fiz ositpákoíi újabb győzelme 

a magyar válogatott-csapat fölött 
Husztria-Magyarország 3:0 (2:0) — 38.000 néző

Bíró: Karéi Herltes (Prága)
va-

no- 
va-

Ctvennyolcadszor csaptak össze 
•árnap Magyarország és Ausztria 
ballhporíjának reprezentánsai. A 
gyúr Labdarugók Szövetségének 
gyedgzázudos jubileuma adott a 
sárnupl találkozónak ünneples keretet 
Az MLSz-t nem az alkalomszerüzég in
dította arra, hogj- az osztrák futbull 
reprezentánsaival való találkozással 
nyissa meg jubileumi ünnepségeit. Az 
osztrák-magyar mérkőzések tradicioná
lis, szép emlékei, a boldog békeévek 
reminiszcenciái elevenednek meg lel
kűnkben, mikor visszugoudolunk azokra 
a szép időkre, mikor a régi monarchia 
két állama viaskodott az elsőségért. A 
magyar futball ogyre-músra tépázta 
meg Ausztria hírnevét. Az osztrák el
lenféllel vívott kemény csatákban edző
dött meg a magyar futbullsport és 
emelkodett lussan-lassan felénk az oszt
rák császárváros.

És elkövetkezett a nagy világégés és 
az elvofizitett háború következménye
ként egymásután vesztette el a magyar 
futbull legjobbjait. Sohlosser, Komád, 
Schatter, Hirzer és a többi számtalan 
kiváló magyar futbullnagyság elveszí
tése gyöngítette meg a magyar futball- 
sportot. Ausztriában ezzel szemben elő
nyös változás történt. Az osztrák fut
ball bevezette a professzionalizmust és 
a futball ezzel komoly kenyérkérdéssé 
vált Ausztriában. Évek <7tn képtelen a 
magyar futbullsport Ausztria ellen si
kert elérni és az események azoknak ad
tak igazat, ukik uz osztrák futball le- 
győzhctcllcufiégébo vetett hittel mentek 
ki n pályára. Le kell szögeznünk a 
tényt:

Nőm a válogatásban van a hiba! 
Az erejétől megfosztott magyar 
futball csak évek múlva lesz méltó 
'Menteié az életerős osztrák futball* 

sportnak.
A vasárnapi 0:3 arányú vereség a 

idifíercnuia két ország i'utballsportju 
között. Reálig eredmény volt, amelyet 
nem döntött volna meg az sem, ha a 
magyar 
játszva, 
mcccsot

csupat egy kis szerencsével 
sikerrel abszolválta volna a

38.000 néző vette körül az MTK líun- 
gurhi úti pályáját, mikor Karol Hcrites 
sípjelére a csupatok a következőképpen 
álltuk fel a mérkőzésre:

Ausztria: Algner Simmering) •— Rai- 
ner, Blum (Vlouua) — Káliéi* (Vienna), 
Roach (Wacker), Ludwig (Vienna) — 
Cutti (Amutouro), liánéi (SÍ o van), 
Hicrliinder (Amatcure), Hőbb (WSO), 
Eckl (Slovan).
. Magyarország: Remete (MTK) —Papp 
(ETC), Dudás (KAC) - Rcbro (MTK), 
Búza (UTE), Nadler (MTK) - Tóth 
(FTC), Takács (Vasas), Kuvácsy (88FC) 
(Stofflán, BEAC), Spltz (NSO), Kohnt 
(FTC).

A aoisuláauúl Ausztriának kedvez a szeren- 
we. Az első hibát Búza csinálja. Az első sza
badrúgás u magyaroké. llierlttudor hzzubadru- 
gása hajszáin' Ira süvít el a kapu fölött. N<d- 
lcr szöktető labdát ad Kohutaak, aa osztrák 

'kapun azonban gyorsabbnak bizonyult.

A uyoluudik porcben ázik az osztrákok 
vezető gólja.

< uUt áttört a éles lövését Bemet*
kiüti és <«. labdát u lózen álló Köss bevágja. 
(1:0'. \ 10. percben Tóth beadását Kováosy 
mól ló lövi. Az osztrákok első kornerc nem hoz 
eredményt. A magyar csatársor egymásután 
kőt ziccert ront cl. Az első uvgyedóra után azt

UÍ Pola N egri-film 
caütörtöKtól

MARIPOSA,
a bűvös táncosnő.

Filmjáték 7 felvonásban.
Játszók:

ROYAL APOLLÓ, 
OMNIA, CORSÓ 

moCgó«>inh*xaK. 
Bídrai-Paramount attrakció. 

IMSAÜÜZEM Bt. Budapest, ygj, Bökk Sillíri mm A

a szomorú tapasztalatot lehet levonni, hogv * 
csatársor gyönge pontjai Spltz és Tóth. Há
rom gólbelj zct megy egymásután ; eszendöbe. 
A magyar fedezotsor gyönge szereplése folytán 
a Játék a magyar kapu elé terelődik. A kö
zönség ezlnte fcllélekzik, mikor Kovácsy sé
rülése miatt kénytelen kiállni és helyét Ptof- 
flán foglalja el.

A 40. percben Hanoi kiszökik és a tehetet
len magyar védelem íuollett elhúzva, né
hány lépésről megszerzi a második gólt.

A következő percekben magyar gólhelyzet. A 
labda Takácshoz jut. aki azonban a hátvédek
től zavartatva fölé lő. Egy eredménytelen ( 
osztrák korner után véget ér a félidő.

Helycsere után
Stofflán pompás akciója önt leieket a csa-, 
patba. Majd két kitűnő magyar gólhelyzetet a

M gyönge magyar kapus miatt 
csaknem elvesztettük 

Krakó elleni mérkőzésünket
Budapest—Krahó 4:3 (3:1) — 6000 néző 

Bíró; Mór  ár Teofil dr. (Nagyvárad)
Sziiuet utűu

a lengyelek kerülnek frontba. Támadá
saikat már az ötödik percben siker koro
názza:

Kalóza labdája a Bcrcczky által 
üresen hagyott kapuba utat talál.
Az eredmény most már 3:2 a javunkra. 

A magyar kapus lehetetlen játéka most 
utár kétségbeejtő, úgy, hogy senki sem 
bízik már a győzelemben, aunak elle
nére, hogy hosszantartó magyar fölény 
keletkezett. Sajnos, a gólhelyzeteket csa
táraink sorra el Idegeskedik. Amitől fél
tünk, rövidesen be is következett.

Kovásznay a büntetési területen 
bellii liands-et vétett és a jószemü 
bíró azonnal meg lg ítélte a tizen

egyest.
3:3. Egál. A magyar csapat észbekap és 
heves iramot diktál a győztes gól érde
kében. A gyors játék az utazástól fáradt 
krakói legénységet csakhamar kifárasz
totta, a fedezetsor visszaesik és

Hungária úvl pálya közepén felállí- 
r ingben még Javában püfölik egy-

A 
tott 
mást az osztrák cs a magyar válogatott 
ökölvívók, mire, lassan-lassan benépesül 
a tribün. Az újonnan érkezett meccslúlo- 
gntók íb érdeklődéssel szemlélik a vértől 
elborított arcú boxolók küzdelmét, sőt a 
tapsokkal sem fukarkodnak. De a tribün 
főtémáját mégis csak a szombati és a 
vasárnapi nagy futbullatrakció képezi.

A boxviadainak vége és a pályasze
mélyzet sürgősen szedi széjjel az ideigle
nes jellegű boxringct, mialatt a pálya 
bejárójánál láthatóvá lesznek a dresszbe 
öltözött lengyel futballisták. Rokonszen
ves taps köszönti őket. Az öltöző-folyosó 
kljúrójúnál a mozioperatőr gépje berreg, 
mikor sorrendben elsőnek a magyar fut
ballisták, majd a krukóiak lépnek a pá
lyára. Erőteljes taps köszönti a meccs 
bíráját, a nagyváradi Morúr Teofil dok
tort, a BEAC egykori félelmetes bajnok- 
súlyatlétáját Kissé elhízott ajóta, mióta 
az „EM botüs atlétadrcsszt felcserélte a 
bírói öltözékkel.

Az első paccor Senkey II. volt, aki 
kezdés után a második percben Stofflúu 
Ideális passzát a kapu mellé rúgta. A 
következő percben újabb alkalom adó
dik a góllövésre, mikor is Pesovnik sza
badrúgását Stoffióu fejjel továbbítja a 
kapura, Folga azonban kornerro védi. 
Hogy a válogató-bizottság hibázott a 
kapus kiválogatásánál, az már a 6. perc
ben kiderült, mikor is

a lengyelek első lefutása sikert ho* 
zott löszünkre. Raluza lövéso a 
hallatlanul romául helyezkedő Be* 

reczky mellett a hálóba jut.
A következő percben újabb hibát követ 

el az ETC kapusa. Kaluza élesen kapura 
lőtt labdájára kifut, szerencsére az utol
só pillanatban a veszedelem színhelyére 
ugrott fíaguly elhárítja a bajt

A tizenhatodik percben benn van a 
klegyenlítő-góL

A Stofflán által szöktetett Senkey II. 
átadásából Bémay II. pompás gólt rúg.

Most már mindenki tisztában van az
zal, hogy a meccs hőse a BEAC hosszú
termetű középcsatára.

Stofflán, aki a következő három 
perc alatt két gólt szerzett a ma

gyar csapatnak.
Az elsőt tizenhat méterről védhetetle- 

nül lőtte, míg a másikat fejjel továbbí
totta a hálóba a pompás csatár.

Rövidesen kiderül, lfogy Bereczkyn kí
vül Szentmiklóssynak, de Kovásznaynak 
sípos sok keresnivalójuk a válogatott 
csapatban. A lengyelek is jón éllány gól 
helyzotet teremtenek a kupu előtt. Az 
lniciativa a lengyelek gyorslábú szélső
jétől, Sporlingtől indul ki. aki nem egy
szer teromtett veszélye® helyzetet a ma
gyar kapu előtt. A félidő befejezése 
előtt néhány perccel Kotlarcik megsérül 
és kiviszik a Páljáról. > , 

balszerencse hárít el. Kohut alj dója korúért 
hox.

A 10. percben Papp vérfagyasztó gixoré- 
bői a lerohanó Cuttl belövi az osztrákok 

harmadik gólját.

A gól után Stofflán óim lövését Algner csak 
elvetéssel tudj* védeni. Do nehezen védte ax 
osztrák kapuvédő Koliut husxméteres szabad
rúgását is. Rövid ideig tartó magyar fölény 
következett ezután, miközben Stofflán és Ta
kács több eredménytelen gólhelyzetet teremte
nek. Kohut szép lövését, majd Stofflán fejesét 
kénytelén Aiguer védeni. A Játék moet már 
huzamosabb ideig folyik az osztrák kapu 
előtt, a kitilnö osztrák védelem azonban bln- 
tosan teszi ártalmatlanná a veszélytelen táma
dásokat. A mérkőzés magyar támadásuk kö
zepette véget ér.

a 36. percben Réinay fejese meg
hozza a győztes gólt.

A meccs teljes sötétségben ért véget.

3:6 arányú 
magyap győzelmet 
hozott a magyar- 
osztrák válogatott 

boxvladal
-VA vároBközi futballmérkő
zés előtt szombaton került eldöntésre a hato
dik magyar osztrák válogatott boxolómórkö- 
tés & Hungárla-uti pályán fölállított rlnmbon.

A mérköxó* as erövliiocyoku*.k megfele
lően, o magyar reprezentánsok 8:6 arányú 
Igazságos győzelmét hozt*. A. mérkőzés sport- 
"ikeré blastositotta egyrészt az, hogy a vezetö- 
,5? EfrHn AIBerikaI őrnagy, u

sdlt Államok budapesti követségének titkára 
**’ f munkájában Sigray

Antal gróf, Salm Hermann gróf és Kan- 
kovszky Artúr buagólkodtak.

A verseny eredménye a kővetkező:
Légaulyban Kocsis (ITC) győz Dezső (Wle- 

*Jlau« ~ Bíintamsűlyban Spunner 
Beregi (TTC) ellen. — Pehely

súlyban Öelb (N£C) ?yöx Krawagnw (Vlanuk) 
ellen. -- Kdnnyüsulyban Balázs (TTC) győz 
Notntschny (Vienná) ellen. — Weltersulyban 
Zechetmayer (Herthn) győz Birltz (TTC) el- 
winT Kösépsulyban a Cstexár (BTK) Kraus 

(vVSC) mérkuzéa döntorlen. — Klsnehézauly- 
Im .i Z«mba (TTC)—(Hertail.. Gr.«) 
mérkötéa döntetlen.

Végeredmény: 8:6 IfogyarorsMbg jwrára.

X Az UTE veresége Prágában. Az 
UTE vasárnap mérkőzött a prápal Spar- 
tával,.amolytől 8:1 (1:1) arányú veresé
get szenvedett. — Az UTE szombati el- 
h'nü'le Brünn \áro» válogatott csapata 
volt, amelyet á:l (1:1) arányban le
győzött.

X A BEAC Pozsonyban. A BEAC po
zsonyi mérkőzései során a Ligeti SC-ot 
6:1 (6:0) arányban győzte le, míg a Bra- 
tlslavától szombaton 8:1 , (8:0) vereséget I 
szenvedett. |

X Vidékre került a 15 kilométeres 
bajnokság. A Margitszigeten rendezte 
a MABZ vasárnap Magyarország 15 kilo- 
méteres bajnoki versenyét. A verseny 
Szenzációja, Jiogy a bajnoki cím vidékre 
került és a helyezettek is vidékiek. Cse- 
key László ötödiknek futott be. A baj
noki verseny keretében bonyolította le a 
MASZ első ujoncversenyet is. Főbb ered
mények: Magyarország 15 kilométere* 
bajnoksága. Bajnok: Galambos József 
(Kisvárda) 54 p. 04.2 mp. 2. Gégény 
(Nyíregyháza) 55 p. 51 mp. — Ujoncver- 
senyek. Magasugrás: 1. Szeitl (BBTE) 
155 cm. — 100 méter: 1. Osztián (BBTE) 
12.2 mp. — 1000 méter: 1. Szabó (Postás) 
2 p. 54.8 mp. — Súly dobás: 1. Nyirády 
(MTK) 1005 cm. — 100 méter: 1. Gittek II. 
(MTE) 57 mp. — Diszkosz: 1, Jancaó 
(BBTE) 3100 m. — Távolugrás: 1. Mohtw 
(BTC) 546 cm.

X A Pécsi Atlotlkai Club tegnapi Jubilárü: 
törvivö versenyének helyezései: Tóth (MAC), 
KaJnlczkv (Dobrc&enl BVO), Dunay (BBTE), 
Kontra (PÁC). Dávid (PÁC), Gfellner CEuda- 
pesti TVC).

X A Nemzeti Vívó Club kizárásos tőrvarss- 
nye. Az NVC a siker jegyében rendezte_meg 
háromnapos országos kizárásos türversenyét. 
A helyezési sorrend a kővetkező: 1. Kován* 
György dr. (Tisza István VC) fi győzelemmé 
2. Gábor József (NVC) 4 győzelemmel. 3. Gá
bor Ernő (NVC) 3 gy. 4. Hehs László (MAC) 
2 gy. 5. Hehs Béla (MAFC) 1 gy. 6. Demel dr, 
(BBTE) ü gy.

X A Vasasok Kassán. A Vasasok a Kassai 
AC fölött aratott ö:i (2:0) arányú győzelme 
utáu a kassai Slavia csapatától l;0-ia kikapott.

X A TTC 100 km motorversenyének ered
ménye. Szólógépok öOO kcm-Ig, 1. l'eledy Pál 
dr. (Eunbeam) 1 óra 7 p. — 350 kcm-Lg. 1. F. 
Mcssner (New-Tmporial) 1 ó 15 p. — 250 
kcui-ig. 1. Méray László (Méray) 1 ó 31 mp. 
— 175 kem-ig. 1. PuchJánoK (Puch) 1 ó. 35 
mp. Oldalkocsis gépek 600 kcin-ig. 1. Kr&uas 
János (Henderson) 1 ó 38 p.

X Az ÜTE molorstadion nemzetközi kerék
párversenyének eredményei: &X1000 métere* 
verseny. 1. Einsidl (Lelpzlg). 2. Grimm (Edi
son). 3. Mayer (Drezda). 10 km nfotorovezeté- 
bea üldözövorseny 10 futamban. 1. Max Dobé 
(Boriin) 12 p. 2. Bartos. 3. Bánicxky. 4. PirltL 
ö. Scliröder (Drezda). 3Xiooo méteres vándor
díjas nemzetközi verseny. 1. Einsidl 15 p. J. 
Grimm. 3. Mayer. 4. Eigner. 40-körös nemzet-, 
közi párosverseny. 1. Velvárt—Vida 41 p. J. 
Einsidl—Mayer 40 p. 3. Havel—Székács. 4. 
GriuinvEigner. — 4-órás nemzetközi motor- 
vezetései verseny. 1. Dobé 72.430 m. A Bar
tos 07.080 m. 3. Bchröter 0G.780 m.

párosverseny.
Idl—Mayer 40

LÓSPORT
Naplopö feltartva 
5 hosszal nyerte a 

Nemzeti Hazat dijat
A régi budapesti pálya elevenedett fel ls» 

nap kint az u| lóversenytéren. Idén uiég nem 
látott nagy közönség lepte el a versenyteret. 
Egész Budapest kint volt. Az arisztokrácia, a 
pénzvilág és a művészet is nagy szalmmal volt 
képviselve. A nap főszáma a Nemzeti Hazafi 
díj volt, amelyben Naplopó (Gutái), Kénye* 
(Hofbauer). Vadító (Sejbal) és Pricl (Eech) 
Indultak. A versenyt Naplopó nyerte feltartva 
öt hosszal Priel és Vadító előtt. A győxtoa 
győzelmi stílusa oly Imponáló volt, hogy azt 
hisszük, hogy nálánál jobb ló, Pázmán óla 
nem futott nálunk. A jövő heti Millencumi dij 
és a magyar-osztrák derbyk lefutottnak tekloit- 
hotük. Ilyen könnyedséggel régen nem nyer
tek nálunk klasszikus versenyt. A start a 
nagy díjban gyorson elkerült. Vadító vcwt, 
Kényes elölt. Naplopó fokozatosan felnyomul, 
a vezetők visszaesnek és a mént lovasa. Gutái 
cloredo'bja és igen könnyen nyer a végen jövő 
Priel lesz második. A verseny után a ló tulaj
donosát és tenyésztőjét, gróf Sigray Antalt, a 
túrt közönsége hatalma* óvAoióbaa részesí
tette. A részletes eredmény a kővetkező: 
I. 1. Lázadó (Szabó 1%). 2. Andoás (Sejbal p) 
8. Natascha (Timpauer 10). Fm: ármalis 3 h., 
háromnegyed h. 10:2J. -■ II. 1. Lyfoier (Gu
lyáé 1%). 2. Sierra (Rojlk 8/10 reá). 8. Ka
darka (Szabó 10). Fűi: Sátán, Forrná*, Ko- 
lompoe, Merész, Apor, Hokóbál, Almáét. LttU 
Bandavetér. Sehonnai. i és fél h., fél hotto. 
10:24. 18, 14, 26. - III. 1. Napiopó (Gutái 8 r.) 
2 Priel (Esch 6). 3. Vadító (Sejbal 2). Fm: 
hényte (Hofbauer 8). 5 h., nyak h. 10:18. — 
IV. 1. Rajna (Sajdik 4). 2. Virradat (MümIoh 
vica 8), 8. Muaette (Sejbal 1%). Fm: Küzdő, 
Pomvagll. Mucsal, Delila, Uzsok. 2 és fél h., 
ötnegyed h. 10:117, Ifi. sí 1«. V. 1. Cartouoh* 
(Sejbal 2 ós fél). 2. Glhla (Saabé 1 és fél). 8. 
Fenld inda (Stenzl 2 ás föl). Fm. Ohó, Hancan, 
Evőn, Dombó, 1 és fél h., ötnegyed h. 10:21, 
12, ti 12. - VT. 1. Krlkrl Parin (Rajaik 1 
és fél? 2. Froudonau (Tóth fl). 8. P. Ll«*t 
(Sejbal 1 é* fél). Fm: Saatmár, Teless, Nept- 
htw. Roagonyi, Cunctolor, Maros, Etamény, 
Damoklész.

A Trial Stakest, a szombati béc*i veroe- 
nvek föfutnmát Wood-screw (Takács) nrert* 
kantból (Janók) és Parlo* (8zabó) előtt. A 
nap egyik kisebb versenyét Poéta (R»aí>ó) 
nyerte. Wood-ocrsv biztos Induló a Széchenyi 
emlékversenyben.

Szerkesztésért felel;
Ör. ETjEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Vjságvállalat

CzonnOzetö; Puskás Iitvin.


