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M franktárgyalás első eredménye
Mwlap

Teleki Pál gróf
lemond mandátumáról

„Egy-két ilyen el fiat ár ozás a politikai atmoszféra tisztulását 
eredményezné" — mondták az ellenzéken

n legitimisták Mndrássy Gyula gróf lakásán vasárnap este nagy 
tanácskozást folytattak

A politikai érdkel ődés előterében kizá
rólagosan a frankhamisitási bünper fő
tárgyalásának fejleményei állanak. A 
költségvetés vitája, amely még legalább 
egy héten át foglalkoztatni fogja a nem
zetgyűlést, ma már senkit sem érdekel. 
JA politikusok feszült figyelemmel kísé
rik a főtárgyalói lefolyását és a várható 
fordulatoktól remélik a kiélesedett poli
tikai helyzet tisztázódását. Ellenzéki kö 
Főkben bizonyosra veszik, hogy

a fötárgyalás eseménye! a kormányt 
a politikai konzekvenciák levonása* 

ra fogják kényszeríteni.

iTJnpek első jelei már is mutatkoznak. 
Vasárnap délelőtt ugyanis politikai kö
bökben, az a hir terjedt el, hogy

Teleki Pál gróf, a frankhamisitási 
bünper főtárgyalásának eddigi ered
ményei alapján a politikai konzek
venciák levonására határozta el ma

gát
gg « legközelebbi napokban bejelenti 
mandátumáról való lemondását. Ezt a 
hirt a Hétfői Napló munkatársa előtt az 
egységespárt egyik vezető tagja is meg
erősítette. A kormánypártban még a 
frankügy kezdetén hallatszottak hangok 
Teleki Pál gróf ellon, abból az alkalom
ból, hogy belépett a kormánypártba. 
Annakidején mozgalom Indult meg, 
hogy a kormánypárt ettől a tehertételtől 
xnegszabadlttassék. Ennek a mozgalom
nak a megújulásáról van most szó. Az 
akciót Teleki Pál gróf ellen a kormány
párt úgynevezett liberális szárnya ve
zeti és — mint a Hétfői Napló munka
társa jól informált helyről értesül — ez 
sz akció ezúttal eredményes lösz.

Teleki Pál gróf mandátumáról való le- 
mondásnáak híre az ellenzéki köröket 
nem éri váratlanul,

PAKOTS JÓZSEF
ng-yanig ez ügyben a Hétfői Napló mun
katársának a következőket mondotta:

— Már szombaton este, közvetlenül a 
nemzetgyűlés ülésének befejezése előtt 
hallottam arról a hírről, hogy Teleki 
Pál gróf a franktárgyaláson történt kí
nos álluziók miatt a mandátumáról való 
lemondás gondolatával foglalkozik. A le
mondás oka állítólag az, hogy Teleki 
Pál gróf tehermentesíteni kívánja Beth
len István miniszter elnököt, akinek 

amúgy is egyre tarthatatlanabb a hely
zete. Sajnos, az utóbbi hónapok esemé
nyei nagyon szkeptikussá tettek és igy 
minden okom megvan a kételkedésre az 
iránt ,hogy a lemondás valóban be is 
következzék.

Az egész politikai atmoszféra tisztu
lását jelentené egy-két ilyen elhatá

rozás,

de az ország egyetemes érdeke is meg
kívánná, hogy azok, akik ebben a szo
morú ügyben kompromittálódtak, — 
még ha ártatlanok is — csendben vonul
janak félre. Ez a csendes visszavonulás 
bizonyos mértékig nyugalmat teremtene 
abban a zűrzavarban és lelki összhang- 
talanságban, amely mai politikai hely
zetünket jellemzi.

NAGY VINCE
a következőket mondotta munkatársunk
nak:

—- A politikai közvélemény joggal el
várhatja, hogy Teleki Pál gróf lemond
jon mandátumáról. A frankügy tegnapi 
tárgyalása pgyanis meghozta azt a 
szenzációt, hogy Gerő László teljesen 
megcáfolta Teleki Pál gróf eddigi véde
kezését. Teleki Pál ugyanis úgy a frank
bizottság előtt, mint a vizsgálat során

Vasárnap délután Mndrássy 
lakásán értekezlet volt 

a franktárgyalásról
Hadik János gróf, aki egyéni ve 

leményével egyizben már ötlet
szerűen belekapcsolódott a frank
ügy körül folyó politikai küzde
lembe, a Pester Lloyd vasárnapi 
számában szokatlanul éles táma
dást intéz a legitimisták ellen. A 
cikk tulajdonképpeni témája a 
Briand elleni hadakozás, — a fran
cia kormányelnöknek legutóbbi be
szédével kapcsolatban, amelyben 
Briand a frankügy birói tárgyalá
sát illetően látszatitélet lehetősé
géről beszélt és nemzetközi fórum 
igénybevételének esetleges szüksé
gességét hangoztatta.

azzal hárított el magáról minden felelős
séget, hogy ö hozta ugyan össze Win- 
disohgractzet Gerő Lászlóval, de ennek a 
„lebeszélés" volt a célja. Ezzel szemben 
Gerő László férfiasán előadott vallomá
sában kijelentette, „hogy szó sem volt 
„lebeszéléséről, Teleki egyáltalán nem 
utasította ő arra, hogy kedvezőtlen véle
ményt adjon AVindlsgraetznek a frank
hamisításról. Ellenben azt is eliüofidötts 
Gerő, hogy őt azért hivatta magához 
Teleki Pál, mert egy nagyfontosságu 
„hazafias" ügyben és pedig hamis fran
kok készítésében volt nagy szüksége 
közreműködésére.

— Ezekután
az egész közvélemény nagy kíváncsi
sággal várja magának Teleki Pál
nak egyelőre tanukénti kihallgatá

sát.
Most már megdől a franktigy tárgyalása 
során az egységespárt részéről fennen 
hangoztatott büszke kijelentés, hogy a 
frankhamisításhoz a nemzetgyülég 
egyetlen tagjának sincs semmi köze. 
Kérdem, vájjon

szabad-e Teleki Pálnak ezekután, 
éppen a kormánypárt megállapítása 

a lapján egy napig is megtartania 
maudátumátf

Hadik János gróf cikkében 
Briand beszédét a bírói szuve
renitás ellen intézett támadás
nak minősíti és megállapítja, 
hogy a legitimisták magatar
tása és Briand kijelentései kö
zött szoros összefüggés van, 
aminek következtében természe
tesen a legitimisták állásfogla
lása Is merénylet a magyar 
bíróságok szuverenitása ellen.

A legitimistákat Hadik János gróf 
éles támadása váratlanul érte.

PÁLLÁ VICINI GYÖRGY őrgróf,

akihez a Hétfőt Napló munkatársa 
vasárnap délelőtt ebben az ügyben 
kérdést intézett, kijelentette, hogy 
egyelőre nem óhajt nyilatkozni, 
mert képviselőtársaival előbb ta
nácskoznia kell. Ezt

a tanácskozást vasárnap este 
tartották meg a legitimisták 
Andrássy Gyula gróf lakásán,

ahol ebből az alkalomból Andrássy 
Gyula grófon kívül Sigray Antal 
gróf, Ciráky József gróf, Pali a ci
cin i György őrgróf, Rakovszky 
István és mások jelentek meg. Az 
értekezleten értesülésünk szerint 
foglalkoztak a legitimisták Hadik 
János gróf támadó cikkén kívül a 
frankhamisitási bűnper tárgyalá
sának eddigi ós legközelebb vár
ható fejleményeivel is. A legitimis
ták, mint általában az ellenzék más 
tagjai is, nagy várakozással tekin
tenek a frankügy politikuma szem
pontjából Rába Dezső vallomása 
elé, amire hétfőn délelőtt kerül sor, 
Egyébként a frankügy főtárgya
lása során a vádlottak kihallga
tása — az ellenzék véleménye sze
rint — kevés eredményt produkál
hat,

a meglepetések a tanúkihallga
tások során várhatók,

amikor a tanukhoz az ügy érdemi 
és politikai részleteit illetően a 
védők is intézhetnek kérdéseket.

A legitimisták tanácskozásé, után, 
amely a 'késő délutáni órákban ért 
véget, alkalmunk volt beszélni 
Andrássy Gyula gróffal.

ANDRÁSSY GYULA gróf
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Régi barátságunkra való tekin
tettel nem válaszolok Hadik János 
gróf támadására. Minthogy legiti
mista párt nincs, a megtámadott
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Isyltimiaták nevében nem tehetek 
hivatalos nyilatkozatot. Minden- 
esetre módját keressük, hogy véle
ményünknek e támadással szemben 
kifejezést adjunk.

Hármas véres szerencsétlen
séget okozott egy részeg soffőr
Autójával neki ment egy konflisnak, melynek lova megvadultJ7 kormánypártban 

feszült a helyzet — 
monrlia egy 

kormánypárti 
képviselő

A. kormánypártra In nagy hatást gya
koroltak a franktárgyalÚH eddigi ered
ményit. A'Teleki Pál gróf ellen meg-' 
indult akción kiviil, belső egyenetlensé
gek is jelentkeznek. A kormánypárt ve
zetői cáfolják ugyan, hogy a kormány
pártban bárminő kontraverziák merül
tek volna fel, kétségtelen azonban, hogy

a Kálluy—Bessenyey-—Görgey-csoport 
erős hangolatváltozás érdekében dol

gozik,
A kormánypárti belső akció éle főként 
Jlakovszky Iván belügyminiszter és Búd 
dános pénzügyminiszter ellen irányul. 
Búd János pénzügyminiszter beruházási 
expozéja, amelyet csütörtök este tartott 
ii kormánypártban, kínosan érintette a 
‘párt valamennyi frakcióját. A pórt tag
jai ugyanis nagyszabású beruházási 
programmot vártak és ahelyett a pénz
ügyminiszter csak elenyészően kis jelen
tőségű, részleges problémák megoldását 
helyezte kilátásba berubúzási program
ijában, Erre vonatkozóan

SZABÓ SÁNDOR.
n kormánypárt egyik vezető tagja a 
következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Búr a kormánypárti ogyonetlenke- 
ídésekről elterjedt hírek erősen túlzottak, 
bo kell vallanom, hogy

a kormánypártban valóban feszült a 
helyzet.

rJ helyzet feszültségének oka a frank
üggyel kapcsolatos politikai momentu
mokon kiviil főként abban a tényben 
keresendő, lu>gy a párt túlnyomó több
sége a pénzügyminiszter által előtor- 
jesztett beruházási programot nem tartja 
ki elégi tőnek. A program ugyanig

csak tüneti kezelést tartalmaz, ahe
lyett, hogy átfogó, nagy gazdasági 

koncepcióról tenne bizonyságot.
MI természetesen reméljük, hogy a 
pénzügyi kormányzat minden eszközt 
felhasznál a beruházási program kiszé
lesítése érdekében,

Király Színház

A legnagyobb siker A 
hirályné 
rtzsüla

■ legmulatxágosabb 
sxövegű és lagsxabb 

xenéjü operett.

Vasárnap este 8 órakor izgalmas 
szerencsétlenség játszódott le az 
Andrássy ut elején. A Vilmos csá
szár utón imbolygó cik-cakban ro
bogott egy kis autótaxi s már mesz- 
sziről lehetett látni, hogy

a sofőr nem ura a gépnek.

Az Andrássy úthoz érve a sofőr 
gyors kanyarodással befordította 
gépét a széles útvonalra, de alig ro
hant pár métert az autó, óriási ro-, 
bajjal

nekivágódott egy éppen arra 
haladó konflisnak.

A taxi szétzúzott motorral, össze
tört alkatrészekkel maradt a sze
rencsétlenség helyszínén, a konflis 
kocsis pedig

véres fejjel zuhant le a bakról.

Az összeütközés hevében elszakad
lak a lovat a konflishoz kötöző 
szerszámok s

az. elszabadult kon fi isió vad vág- 
tatással rohant ki

a Vilmos császár útra. Pillanatok 
alatt többszáz főnyi tömeg üldözte 
u menekülő, ijedt lovat, mely az ül
dözök kiáltásaitól még jobban meg
rémülve, folytatta

Csalt és lopott, hogy a 
városligeti koplalómíívész 

elvegye feleségül
Egy úrileány különös szerelme és züllése a nyomor és 

a koplalómüvész miatt
A főkapitányságra az utóbbi időben 

számos feljelentés érkezett egy jómegje- 
lenésü, 20—22 év körüli szép szőke nő 
ellen, aki különböző üzletekben kisebb- 
nagyobb bevásárlásokat eszközölt, a cso
magot hazaküldette azzal, hogy a szám
lál, mert, nincs nála pénz, otthon rendezi. 
Útközben azután a kifutófiutól kicsalfa 
a csomagot és megszökött. Ugyancsak 
számos feljelentést, tettek egy ncvelőnő 
ellen, akt mindenütt néhány napi szolgá
lata ulatt a kezeügyébe eső értéktárgya
kat összeszedte és azután alkalmaztatási 
helyéről megszökött, sőt több ízben gaz
dájának távollétében a teljes lakást is 
kifosztotta.

A beérkezett feljelentések után a ren
dőrségen a megadott személyleirások 
alapján megállapították, hogy ezeket a 
bűncselekményeket ugyanazon személy 
követte el, akinek elf'ogatása érdekében 
megindították a nyomozást, amelyet si
került is vasárnapra eredményesen be. 
fejezni.

Az egyik detektív, aki ebben az ügy
ben nyomozott,

a Dtinakorzón felismerte a személy- 
leírás alapján a csalónőt

és előállította a főkapitányságra, ahol 
a szép szőke nő beismerte, hogy tényleg 
elkövette azokat a lopásokat, amelyekért 
előállították. Elmondotta, hogy Kahul 
Margitnak hivják és a Kenyérmező-utca 
24. szám alatt lakik. Édesapja Bácsalmá
son községi jegyző volt, anyja clszegé
nyedett erdélyi nemes család sarja és ő 
Szegeden >

gimnáziumot végzett,
de szülői elhunyta után kénytelen volt 
egyetemi tanulmányát megszakítani. 
Följött Budapestre, ahol állást vállalt. 
Egy ideig jól ment a dolga, de amikor 
bekövetkezett a B. listák sora, öt is cl- 

eszeveszett száguldását.

A Kálmán ucca környékén ebben 
a percben akart az úttest egyik ol
daláról a másikra átmenni Takács 
Nándorné, 40 éves háztartásbeli nő, 
5 éves Imre nevű kisfiával. A meg
vadult konflisló a kocsiuton haladó

asszonyt gyermekével együtt el
tiporta

s rohant tovább a nyugati pálya
udvar felé. Itt nagynehezen sike
rült a tajtékzó álatot elfogni és 
megfékezni.

Közben úgy az Andrássy úti ősz-1 
szeiitközés, mint a Kálmán ucca 
előtti szerencsétlenség színhelyén | 
nagy tömeg gyűlt össze. Kivonul
tak a mentők, akik a súlyosan sé
rült a tajtékzó állatot elfogni és 
kórházba, Takácsnét és gyermekét 
pedig lakásukra szállították.

Az összeütközés következtében 
tönkrement autótaxi sofőrjét előál
lították a rendőrségre. Kiderült, 
hogy

részegen vezette az autót, 
tehát egyedül ő felelős a súlyos ki
menetelű szerencsétlenségért. A sof
őrt kihallgatása után elbocsátották 
a rendőrségről.

bocsájtottúk és azóta nem talált munka- 
ulkalmat.

Hiába fordult a magántisztviselők szö
vetségéhez, nőm tudták elelyezni. Leg
utóbb öngyilkossági gondolatokkal fog
lalkozott, de amikor a Dunába akart ug
rani, egy rendőr megakadályozta cselo- 
kodetében.

Körülbelül három héttel ezelőtt egy 
ismerős© megkérte őt, hogy intézzen el 
apró bevásárlásokat, a számlát majd 
otthon kifizeti. Kaliut Margit a kifutó- 
fluval haza is vitette a csomagot, de út
közben a Kossuth Lajos-utca déli forgal
mában elvesztették egymást és igy nála 
maradt egy kis csomag, amelynek érté
ket selyem és csipke tartalmát nem vitte 
▼issza az üzletbe, hanem néhány napin 
őrizte, azután jó pénzen értékesítette.

így jött rá erre a pénzszerzési lehe
tőségre,

amolyet azóta rendszeresen — mint ke
reseti forrást — űzött. Később hirdetés 
utján elszerződött nevelönönek, de min
denütt csak egy-két napig volt állásban, 
ezalatt összeszedett mindent, amit csak

tudott, azután a lopott holmival meg 
szökött.

Amikor a rondőrtisztviselő Kahu 
Margit előtt belemerő vallomása utál 
kihirdette az előzetes letartóztatásró 
szóló végzést, a lány sirva vallotta be

— Először azért loptam és csaltam 
mert nyomorogtam, de utóbb azért ih 
lem rendszeresen ezt a bűncselekményi 
mert

szerelemes voltam Gearg Lindcnekbe, 
a városligeti koplalómiivészbe.

Sok pénzt akartam összegyűjteni, hogj 
a művész szép hozományomért elvegye) 
feleségül.

Kaliut Margitot vasárnap délben át 
szállították az ügyészség ^lurkó-utca 
fogházába. (k. j.)

A legolcsóbb tátravldéki gyógyhely 

Stoósgyógyfürdő 
Szanatóriális összár 40 cseh kor ont

A salátával kellemes módon ve
szünk fel magunkba egészséges táp
lálékot. Zöldsaláta a legjobb bőr
ápolószer, azért .egyszer naponta 
saláta. öregneli-fiaialnak egyaránt 
hasznos szokás.

A salátát természetesen a legjobb 
hozzávalóval kell elkészíteni,akkor 
rendkívül egészséges, mert vérfris- 
sítőleg és nedvtisztílólag hat.

Saláta, mayonnaise, máriás stb. 
készítésére legfinomabb olivaola- 
iunkat és valórli.ecetünkelnjánlhi h
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Rába Dezső hercegi titkárt 
hallgatják ki ma a ffrankpörben 
Szerdán Bethlen István gróf miniszterelnököt hallgatják ki 

tanúként
A frankhamisítás! bünpör uiai, 

hétfői folytatólagos tárgyalásán a 
por egyik nagyfontosságu vádlott
jának, Rába Dezsőnek, Windisch- 
gratz Lajos herceg titkárának ki
hallgatására kerül a sor. Rába De- 
toső már a nyomozás megindítása
kor. olyan szenzációs részleteket 
mondott el á frankhamisítás minden 
(részletéről, hogy őt a pör Scharf 
Móricának nevezték.

Rába Windischgrütz bizalmas tit
kára volt, részt vett’ a frankhamisí
tás minden fázisában. Öt küldték 
ki papíranyag és gépek beszerzése 
végett Németországba, ő tárgyalt 
n. hamis bankjegyek forgalomba- 
hozóival s ő volt az, aki politikai 
szempontból is rendkívül fontos le
leplezéseket tett a frankügy nyomo
zása, során.

Amíg Windiscligratz és Nádossy 
a múltbeli tárgyalás alkalmával 
számtalan kérdésre megtagadta a 
választ, Rába bizonyára ennek el
lenkezőjét cselekszi, mert nyilván
valóan

minden elnöki kérdezés nélkül 
összefüggően fogja elmondani 
a frankhamisítás egész anyagát.
Az, hogy a frankhamisítás olyan 

nagy hullámokat vert, hogy a nem
zetgyűlésnek frank-bizottságot kel
lett tkikiildenie a frankhamisítás po
litikai mötiviimainak tisztázására, 
tudvalévőén

szintén Rába Dezső műve,
8 volt az. aki írásbeli memorandu
mot készített mindenről, amiről az 
ügyben tudomással hirt és ezt a me- 
moraudumot eljuttatta védőinek, M 
memorandumot a fnankbizottság 
Ülésén is feltárták.

Emlékezetes, hogy januárban ami
tor még meglehetős nagy titokza
tossággal kezeltek az ügyet, a. világ
sajtó a legképtelenebb támadásokat 
intézte ellenünk. Sokan azt hitték.

A Rójál Orfeum utolsó műsorá
nak nagy sikerére való tekintet
tel, az igazgatóság lehetővé akar
ja tenni mindenkinek, hogy a 
szenzációs in'üsort megtekinthes
se. E colból a mai naptól a nyári 
Jeszállitotjj, helyárakat léptette 
érvénybe. Tekintettel arra, hogy 
a Tcrézköruti Színpad czidén 
több műsort nem mutat be, aján
latos a jegyekről előre gondos

kodni.
•A jegyek 10 előadásra előre 

válthatók.
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Nagy Endre, Salamon Róla, Kát- 
kai Márton, Szokolay Olly, so
mogyi Rogyó, Haraszthy Mid, 
Gárdonyi Lajos, Hcrczeg Jenő, 
Pethes Sándor, Posner Magda, 
Keglevich Marietta, Zahlcr Erzsi, 
Ktiváry Gyula. Szenes Ernő, Síi- 
roasy Mihály. Solymossy Sándor, 
Cznppon Sári, Rónai Géza sth. 

hogy a külföldi sajtó a franciák 
révén Rába 'vallomásából szerezte 
információit. A mai, hétfői tárgya
láson azonban minden bizonnyal ki 
fog derülni, hogy a külföldön meg-• 
jelent támadások sulyós valótlansá
gok s

nem származnak Rába vallomá
sából.

Rába kihallgatásával a bünpör' el
érkezett a kuhninációs ponthoz. A 
hercegi titkár ugyanis olyan körül
ményekről is vallott a. nyomozás so- 
í’hii — s minden valószínűség sze
rint vallani fog a mai tárgyaláson 
is, amelyekről úgy Windiscligratz, 
mint Nádossy megtagadták a val
lomástételi.

Minden valószínűség szerint a 
mai tárgyalási nap egész délelőtt
iét Rába Dezső kihallgatása, tölti 
ki és izgalmas jelenetek várhatók, 
amikor őt majd Windisehgratz La
jos herceggel és Nádossy Imrével 
szembesítik.

Lehetséges, hogy a mai tárgyalási 
napon kerül sor.

Baross Gábor, a Postatakarék
pénztár vezérigazgatójának ki

hallgatására is.
Barossnak elsősorban arról kelj szá
mot adnia, hogy miként folyósítha
tott a Postatakarékpénztár által a 
Tűzhely Banknál Mankovlch. Béla 
által elzálogosított 150 darab hamis 
ezerfralikos kiváltására 400 millió 
koronát.

,Szenzációnak ígérkezik Kovács 
Gézának, Windischgfatz Lajos ko
mornyikjának vallomása, is, aki 
tudvalévőén mielőtt a. hamis pénzt 
forgalomba, akarták volna hozni, a 
hamis ezresekből hat darabot- ello
pott. Kzekhöl egyet Hágába küldött 
kisleánya nyaral tatóihoz, egyet pe
dig egy budapesti cégnél értékesí
tett'.

Kovács Gáspár hercegi komor
nyik kihallgatása után kerülnek 
sorra azok a vádlottak, akik a ha
mis pénz forgalombahozásával van
nak vádolva. Ezek: Schwetz Tibor 
dr., W i n ki ér István, Olchváry Jenő, 
Mankovlch Béla és Varga Béla dr.

A íökapiíányságon sorozatos lopások ügyében kihallgatták 
Szentírey János honvédelmi miniszteri tanácsos feleségéi 

Lopások az úrinők otthonában
A főkapitányság bűnügyi osztá

lyát egy szokatlan és különös eset 
foglalkoztatja, amelyről eddig még 
nem lehetett teljes pontossággal 
megállapítani, hogy tulajdonképpen 
sorozatos bűncselekményekkel ál- 
lunk-e szemben, vagy pedig az egész 
csupán egy előkelő uriasszony ide
geinek-bizonyos irányban való el
változása idézte (4ő.

A főkapitányságon ugyanis az 
utóbbi időben .

több előkelő család tett feljelen
tést, melyben elmondották, 
hogy lakásukból estélyeken és 
tea-délutánokon különböző ér

téktárgyak tűnnek eh

A rendőrség meg is indította n 
nyomozást, mely azonban semmi 
eredményt senl produkált. A detek
tívek minden egyes esetben kihall
gatták a szolgaszemélyzetet, akik 
valamennyien tisztázták magukat, 
a. vendégek pedig, akik ezekhez a 
családokhoz hivatalosak voltuk. 
valamennyien magas társadalmi 
állása emberek voltak, akikhez még 

Töfeky Géza dr. k&riaí bíró, a 
büntető tanács elnöke *ugy psztotta 
be a munka anyagút, hogy

csak «i vádlottak kihallgatása 
után tér át a biinpör politikai 

hátterének megvilágítására,

mert ez a kérdés csak a tanuk ki
hallgatása során tisztázható.

A tanúkihallgatásokra minden va
lószínűség szerint már- szerdán són 
kerül.

Elsőnek gróf Bethlen Istvánt 
miniszterelnököt hallgatják ki,

azután korül sorra Foss József nép
jóléti miniszter, Sigray Antal gróf. 
Pallavicinl György orgtióf és Ká
rolyi Imre gróf.

A tanúkihallgatások már nagyobb 
izgalommal fognak járni, mint a 
vádlottak kihallgatása, mert amíg 
a vádlottakhoz az elnökön kívül 
senki más nem intézhetett kérdést, 
addig a tanuk minden valószínűség 
szerint — valóságos pergőtűznek 
lesznek alávetve a védelem részéről.

A franciák rendkívül élénk és 
éber figyelemmel kísérik a tárgyalás 
minden mozzanatát s miután ma
gyarul nem tudnak, a lapokból le- 
fordittatják a- tudósításokat és ezek
ből jegyzeteket készítenek maguk
nak a hiányokról és hézagokról, 
amelyek nézetük szerint a főtárgya- 
láson felmerülnek.

Értesülésünk szerint Látfer. Pál dr. 
a Banquc de Francé magyarországi 
politikai képviselője a tanúkihallga
tások során

kérdéseket akar intézni a tanuk
hoz,

(fmelyekkel tisztázni óhajtja a 
szembetűnő vallomásbeli hiányokat. 
Kétséges azonban, hogy a büntető
törvényszék megengedi-© neki az 
olyan kérdések feltételét, amelyek 
nem kizárólag a kárra vonatkoz
nak, mert a büntető perrendtartás 
szerint olyan esetben', amikor az 
ügyészség képviseli a vádat, sértet
tiek csak kártérítés kérdésében vau 
jóga- felszólalni, vagy a. tanúhoz 
kérdést intézni. Miután a kérdések 
feltétlenül el fognak hangzani, bi
zonyos, hogy franciák sérelmesnek 
vélik majd a miikor, a tárgyalási 
elnök törvényeink helyes alkalma
zása mellett, egymásután elüti őket 
a kérdezés jogától.

A törvényszéken egyébként úgy 
számítanak, hogy Ítéletre csak má
jus 25-lke körül kerül sor.

a gyanú árnyéka sem férkőzött. Az 
estélyeken azonban olyan érték
telen apróságoknak is lába kelt, 
hogy az ilyenfajta nyomozásokban 
szakértő detektívek arra, következ
tettek, hogy a. lopásokat olyas
valaki hajtotta végre, aki nem any- 
nyira anyagi haszonért, mint in
kább

beteges szenvedélyből követi el 
tettét.

Nemrégiben azután a Magyar 
Urinők Otthona tett ismeretlen tet
tes ellen lopás miatt feljelentést a 
főkapitányságon. A. Magyar Uri
nők Otthonának a József tér 15. 
számú házban van a, helyisége, az 
otthont a népjóléti minisztérium 
alapította és az a célja, hogy a 
jobb családokból származó magános 
uriasszony oknak és leányoknak 
hajlékot nyújtson. A vezetőség a 
feljelentésben előadta. hogy az 
utóbbi időben olyun alkalmakkor,

amikor a személyzet tagjai kö
zül sónk lsem fordulhatott meg

Áztassunk „Asszony
dicséret" mosóporral, 
mossunk utána „Szar

vas" szappannal.
így a fehérnemű 
tökéletes kímélés mellett * 
fáradság nélkül 
a legtakarékosabb módon 
a legrövidebb Idő alatt 
csodásán tiszta lesz.

HUTTER 
MOSÁS

a szobákban, különböző érték
tárgyak és értéktelen aprósá
gok tűntek el a Magyar Urinők 
Otthona helyiségéből, melynek 
valamennyi lakója jobb urinő.

A. feljelentés alapján üzilavcczíóf 
Lajos főtanácsos, a lopási ügyosz
tály vezetője megindította a vizs
gálatot. A detektívek bár minden 
gyanún felülállónuk tartották azo
kat. a hölgyeket, akik az Otthonban 
laktak — beszerezték az Otthon la
kóinak né vsorát, melyen többek 
között ott szerepelt Szendrey János 
dr., miniszteri tanácsos elvállan élő 
feleségének a neve- is. Ez a név' az
után különös kombinációra adóit, 
okot. Szendrey Jáuosné neve ugya
nis nem teljesen ismeretlenül hang
zott a rendőrség előtt. A betörést 
ügyosztály deiektivjei- egy Ízben 
már folytattak vizsgálatot egy ügy 
ben, melyben

Szendrey János dr. miniszteri 
tanácsos betöréses-lopás és élet
veszélyes fenyegetés miatt fel
jelentést tett a saját felesége 

ellen.
Mikor ezt megállapították, a lopási 
ügyosztály útkérette a betörési 
ügyosztályon fekvő iratokat és a 
detektívek most már ennek alapján 
kihallgatták Szendrey Jánosáét.

A vizsgálat folyamán a Magyar 
Urinők Otthonának néhány lakója 
bizonyos célzást tett Szendrey Já
nosáé előtt az ügyről, amin ez any- 
nylra felháborodott, hogy szóvál
tásba keveredett lakótársnőivel és 
a vitának az lett a vége, hogy

uz Urinők Otthonának lakói 
tettleg súlyosan bántalmazták 

Szendrey Jánosáét,
aki azután súlyos testi serié* éw 
becsületsértés chuén feljelentést 
teli cl len tik.

A lokapítányágon a feltűnést 
keltő ügyben most széleskörű nyo
mozást, folytatnak, mely azután 
tisztázza majd az előkelő társasá
gokban és az Urinők Olt honában 
előfordult jelenségek üyyéi.
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BonyomiM n tsoiwííí fölspdn, Szentes városa 
és o Mív Között «y Mlömrannt minit 

A Máv perli Csongrád vármegyét

Madassy

riilet kormánybiztosit iitirutot. Inté
zőit ('songrád vármegyéhez, mely
ben közülié, hogy az árterületen a 
gátmunkálatoknál többfzáz földmű
vest tudna foglalkoztat ni. Madassy 
(iá bor. Csongrád vármegye lois- 
púnjsi kapta kézhez az átiratot es 
nvoinban széleskörű intézkedéseket 
lelt. Maga elé hivatta Szentes város 
polgármesterét, a szentesi rendőr
kapitányság vezetőjét, valamint a 
várost gazdasági tanácsnokot, a 
osongrádmegyei közerő parancsno
kát. A törvénv alapján ugyanis 
éppúgy, mini másutt, (’songrád var
megye területén is országos vesze
delem esetén közmunkára' rendel- 
liető ki a lakosság egyrésze, mely 
azután a közerőt képezi.
főispán utasítást adott a három fő
tiszt viselőnek, hogy 3í ; «■

- n közerő tagjait alarmiroz’zák 
lel . í . 1 « '

t*s szerszámokkal felszerel vet azonnal 
hódítsák utunk az árterületre. A köz
erő parancsnoka és a rendőrkapl- 
Itányság vezetője a Főispán utasítása 
talapján rövidesen talpra is allitot- 
1ák a szentesi közerőt, valamint a 
mindszenti és sz-'gvari kubikusokat, 
akik siK'cialisták az ilyen munká
ban • és különben is tagjai voltak 
U közerőnek. A Főispán utasitására 
rendőrök bejárták sorra az uccukat 
és n környékbeli ’ tanyákat és bar 
iöbh helyen megemlítet ték azt, hogy 
n törvéii.v értelmében a közerő csak 
a saját vármegyéje területén elő
forduló veszedelemnél vehető igény-. 
be-t—■ egy nap jilutt
I? kélsziíz ember állt készenlétben - 

nsókkal. ■ kapákkal és . talicskákkal 
ellátva. Madnssy főispán még- azVn 
htf napon utasítói la a szentesi állo- 
inás főnökét, hogy a közerőt külön- 
vonallal szállítsa el az árterületre.

Alikor azután a közerő tagjai meg
érkeztek Békésmegyébe, ott Kora

ROTH BANK
Budapest, V., Vilnius császár út 43. sz.

Alapítva: 1906. évben 

Készpénzét Kihelyezzük 
első helyi jelzáloghiztositek mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyan
ezeken kockázatmentoson s logjövodol- 
mezöbben gyiimölcsöztetjtik. Törlesztó- 
ses és kamatozó jelzálogkölcsönöket 
folyósít u n k mezőgazdáéi g i földbirtokok - 
rn. b ó r és családi ház a k r a. 
Pénztári órák: 9-töl 5-ig

vessek SZÉKELY EMIL. Vll., Király
u< ca 51. Toróztemphnninal szemben 

a

Este* Icö'flmányhiziíW legnagyobb 
meglepetésükre kijelentette, hogy ő

k ö ze r ő m u n k á b a á 11 í t á s á r ól 
nem rendelkezett,

csupán munkásakat keresett az ár
területre, megfelelő napszám ellené
ben. A közerő tagjainak egyrésze 
el is vállalta a napszámosmunkát, 
sokan azonban nem voltak hajlan
dók erre, azzal az indokolással, hogy 
őket legsürgősebb és halaszthatat
lan munkájuk elvégzésében zavarta 
meg a közerő talpraállitására vo
natkozó parancs és kérték a kor
mánybiztost, hogy utaljon ki szá
múkra vfuat költse get, amellyel visz 
szautazhatnak városukba. A kor
mánybiztos arra hivatkozva, hogy 
neki erre a célra nincs utalványo
zási joga, természetesen megtagadta 
a kérésüket, mire ezek az emberek,

gyalog vágtak neki az útnak

' Új névvel és új programmal 
a jövő héten megjelenik a „Világ (6

i
A Világ ujb'oli megindításának 

engedélyezéséről illetékes helyen 
minden nyilat kostáitól tartózkod
nak. Bethlen István gróf miniszter
elnök a nála járt újságíró-küldött
ségnek azt válaszolta, hogy egye
lőre nem tehet konkrét Ígéretet a 
lap megjelenésének, engedélyezé
sére. Mértékadó, jól informált kö
rökben úgy tudják, hogy a kor
mány bizonyos jobboldali tényezők 
nyomása alatt , * v

a Világ megjelenését többé en-

Magyar-olasz-román antantról 
tárgyal Bánffy Miklós gróf 

Kolozsvárott ?
Fajvédő kOrdkben új külpolitikái orientáció hírét 

kolportálják
különbözőbb kombinációk merültek 
fel, sőt akadtak politikusok, akik 
Bánffy Miklós gróf elutazását és 
jelenlegi romániai tartózkodását is 
a magyar-olasz-román antant híré
vel hozták összefüggésbe.

A Hétfői Napló munkatársa ezek
ről az ellenőrizhetetlen, híresztelé
sekről, amelyek legutóbb már kon
krét formában is jelentkeztek,

a kormányhoz közelálló helyre 
fordult felvilágosításért,

ahol a következőket mondották:
— Akárkitől származik is a ma

gyar-olasz-román antantról szóló 
hir, az nem egyéb önkényes kitalá
lásnál. Bánffy Miklós gróf ezidő- 
szerint Kolozsvárt tartózkodik, 
tdiol Maskara című darabját ren
dezi.

Bánffy Miklós grófnak nincs 
semmiféle politikai megbíza

tása,

Fajvédő oldalról a nemzetgyűlés 
egyik legutóbbi ülésén erősen tá
madták Bánffy Miklós volt, kül
ügyminisztert abból az alkalomból, 
hogy román állampolgárságot 
szerzett állítólag azért, bőgj’ ez
által megmentse, erdélyi birtokaik 
Most ugyanabból a forrásból az a 
hír terjedt el, hogy

Bánffy Miklós gróf román ál
lampolgársága mögött messze
menő külpolitikai célok húzód

nak meg.

A beavatottak ugyanis tudni vélik, 
hogy Bánffy Miklós gróf azért sze
rezte meg feltűnően rövid, idő alatt 
a román állampolgárságot, mert a 
román kormányra ebben az irány
ban Mussolini nyomást gyakorolt, 
amely elöl a román kormány -nem 
térhetett ki. De indokolják Bánffy 
M>klós román állampolgárságát az
zal a hírrel is, hogy

a volt külügyminiszter lesz hi
vatva az olasz-romáii-magyar 
antant megalakításának előfel
tételeiről tárgyalni Bukarest

ben.

E hir körül fajvédő oldalról a leir-

és sötaií Eoziiliilf ösaE esx Két múl
va jutottak haza. t

Ezzel azonban' mép- nem) fejező 
dőlt be ii közerő alnrmirozása kö
rül keletkezett bonyodalom. Néhány 
nappal ezelőtt ugyanis, a. Már.,sze
gedi iizletvczotőségo átiratot inté
zel t Csongrád vármegyébe?, mely
ben kérte, hogy a Szentesről Békés- 
metlllébe indított ktilönvonat. költ
ségeit, negyvcníiéaytnilUó koronát 
utolják át a Idáé, pénztárába. Ma- 
dassy főispán a Máv. átiratát át-, 
küldötte Szentes város tunáesúiuik, 
mely azonban szintén megtagadta 
a fizetési, azzal az indokolással, hogy 
a közerő talpraállitása, valamint

a kiilönvonat elindítása ügyében 
Madassy főispán intézkedett,

a város tehát semmiféle költséget 
sem vállal magára. A Máv. üzlet- 
veze,tősége természetesen nem elége
dett meg ezzel az elintézéssel és igy 
most az a helyzet állt elő, hogy az 
árterületre indított különvonat költ
ségei fejében ,•* -

a Máv. perli Csongcád váriuc-
$. »i m gyét.

3 gedélyezni nem fogja.

Ezzel szemben a szociális szem
pontokra való tekintettel a. kor
mány hajlandónak piutatkozik egy 
politikai napilap engedélyezésére, 
ami azt -jelenti, hogy

a Világ új néven és új program
mal fog csak megjelenhetni.

Döntés még nincs, nenx lehetetlen 
azonban, hogy a kérdés ilyen ala
pon már a jövő hét folyamán meg
oldást nyer. e ;U....

kizárólag mint magán egyén tar
tózkodik Erdélyben. Egyébként is 
hivatalos helyen még nem is tud
ják bizonyosan, hogy Bánffy Mik
lós gróf volt külügyminiszter -meg
kapta-e a román állam polgárságot,

Mégis engedélyezték abe-tiltott 
„Nyeregben" 

című filmet, amit 

A princ 
cimtt R. Barthelmess filmjével együtt 

mutat be az

UFA filmszínház
Voltak akik nem hittek abban, hogy; 

az UFA Filmszínház első két-húrom 
műsora után is birja-o azt a rohanó 
startot, amellyel megindult Budapest 
legszebb és lcgflatalubb színháza rácá
folt a kételkcdökro és az Ufu igazgatója 
Daróezy, József alezredes

fclállUotta a zsúfolt házak rekord
ját. ’ |

Az UFA e héten ogészen különlegeseit 
összeállított speciális műsort mutat be. 
A főattrakció a First Kationul super- 
fllmjc:

. * » ■»■ A Pr'nw, 1 •
moly n közelmúlt egyik nagyon érdekes 
királyi szerelmét dolgozza tel. A lösze- 
rcplőjc: Rlchard Bariból mos.

A műsor második aílrakciója a Ber
linben készült magyartúrgyu Ilim;

a „Nyeregben**,
amelyet a cenzúra pár hátid ezelőtt be
tiltott, <lo most újból engedélyezett. A 
főszerepet Verebes Ernő a csodás kar
riert befutott fiatal magyar színész 
játssza.

Az UFA 
megével is

I
a népszerű ...... ______
friss és ötletes beállítású remek jazz- 
szúm keretében, Ha beszámolónkhoz 
hozzávesszük, hogy a zenekart Stephu- 
nidesz Károly vezényli és a műsor dra
maturgiai összeállítása Pásztor Béla ér
deme, azt hisszük^az UFA o héten is 
megtalálta a mótfflft a .közönség elisme
résének elnyerésére.

uj műsorával színpadi mo- 
kedveskedik:

Szakalap Ü/yt
szőke yzubrett lép fel egészei!

X Lón Ohaney, mint a excnvedí! nulrtlc' 
ember eposza ól a közölj úgr szivében. Aki 
luttu régcbl'i filmjeit, különösein Aki a pofin 
nokat kapja eimiit, az biztosan cgv komoly 
élménnyel gazdagabban. hagyta cl a. mozit. Leg
újabb filmjében, amit a Mitikus Emília, Imik' 
megnyitóján mutatnak be a. Sing-Slng ffgth:i<5 
rabjai elmen, az alakitúniiivészot legtöbbjét 
nyújtja ez a kiliiuö rzinész azoknak, akik 
magasabb miit é^z.-trt is keresnek a filmben.

Bámulatos 

olcsón 
vehet

frPRfí KÍmUCC"UJjllU nél .* saroküzlel

Foulant-selyem tlivatriihák 

Cfivercoat kabát. . . . . . . .
Burherry köpeny. . . . . . . .
Crep He Chine

Magyar Királyi Folyam- és ~Tengerh'ajó< 
zási Részvénytársaság,

8585. D. I. 926. ;>i müv.
HIRDETMÉNY, ' *'

Csehszlovák Duna-átrakodásI (lijmhá«J 
Pozsonyon és Komáromon út. Árudljsza- 

bús II. rész.
Dijpótlék bevezetése h lei ér
tékben esedékes fuvardíja kuni.

Volpú évi május hú ávtiil további iir> 
tézkedósig fentnevezett díjszabásban a. 
vlaiutra lei értékben megái lapított díj- 
tételek alapján esedékes fuvardijakhoz 
(boloértve a díjszabás alapján bosac- 
dondő fuvardíjpótlékokat is) 15%-os díj
pótlék szzániittatik.

Budapest, 1926 május lió.
./ Magyar Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási Részvénytársa
ság igazgatósága, a részes hajó*
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levél e$y közrendörhöz
Nyilván még emlékszik rám biz

tos ur: én vagyok az a felháboro
dott „illető", akivel pénteken éj
szaka két óra tájban a Rákóczi út 
és a Nagy* körút sarkán egyoldalii 
vitája támadt. Azaz, a maga, kissé 
merev álláspontjával szemben be 
akartam bizonyítani a magam iga
zát ~ <lc pléhszáinos, kardos tekin
télyével torkomba fojtotta a szót. 
Így kénytelen vagyok az akkori 
vitánk 1U0--150 főnyi közöuségc 
helyett nagyobb nyilvánosság előtt 
megírni, hogy nem volt igaza, sőt*.

Az történt előbb ugy-e, hogy a 
Keleti felől — ismétlem, két óra 
múlhatott pár perccel — száguldva 
jött egy kis autótaxi. A kis autó
taxival pedig versenyt vághatott 
egy jó'.élű kcnflisló. Nagy publi
kuma támadt a különös cuueours- 
nak, mert látszott, hogy pillanatok 
múlva hevesen összeütköznek. A 
gé/kocsi fékezés nélkül repült át a 
nagykörúti haláJsarkon, do ott meg 
nem történt baj, hisz ebben az idő
ben beálltak máv a villamosok és 
Csöndes a járműforgalom is.

Alig pár lépésnyire ezután -— a 
Nemzeti Színház elülső frontjánál 
történhetet — hirtelen recsegés-ro
pogás zaja rázza a levegőt; az 
emberek rémülten állnak meg. Jó
formán nem is látni, mi történi, 
csak gondolni lehet, hogy a két 
tébolyult versenyző egymásnak 
szaladt. Az autó áll, hűtője csupa 
roncs, karosszériája összetört, oldal
ablaka ezer szilánk. A konflis mel
lette ugyanúgy.

Re-en-dő-őr!
| Ezt a 
Mőször. 
j Maga, 
gyorsan 

'történt.
arcú férfi ült, akinek a 
helyen szántotta fel a ; 
ablaküveg. Nagy, kövér ember volt 
sebesült, csak úgy buggyant a 

(vére, ki-kinézott a betört ablak ke
retén segélyt kérve, kétségbeeset
ten. (Jsupa rémület volt a tekintete 

lés fulladt hangja, amint felsírt: 
j — Segítsenek! 
í Előtte a sofőr, részegen és mog- 
' szeppenve, oldalt a konflis kocsisa, 
* körülöttük pedig szorító gyűrű
iképpen a hirtelen cgybesereglett 
í kiváncsiak és a bajban résztvevők. 
| Maga biztos ur, ott állt mellet- 
: tem, közvetlenül a vérző autóutas 
J mellett, hallotta is segélykérését, de 
ahelyett, hogy intézkedett volna, 

h,vigyék gyorsan a Rókusba" — 
[nyugodtan előhúzta a, zubbonyából 
a könyvecskéjét, és tempósan, be- 

i osztott gesztusokkal előkészítette 
irónját.

Közbe kellelt szólni, biztos úr. 
b— Ugy-e, emlékszik? -- én voltami 
'az. „Vigyék hát gyorsan, hisz itt a 
Rókus, száz lépés az egész. Vigyek, 
mórt rosszul van", 

i Ékkor már mögöttem is súgtak: 
■^.Elvérzik!'* A sebesült is ezt su- 
Isogía halkan: „eltérjem". De maga 
j volt az intézkedő, nem lehetett te
hát mozdulni sem addig, amíg 
maga, biztos ur nem nyilatkoztatja 
ki, hogy szállítsák át a szomszédos 
kórházba.

| Magának nem az volt a szándéka, 
hát újra beszélni akartam, talán 

■nzt, hogy az egész hivatalos forma
litás ráér, no írjon most sértettet, 
panaszost, tanút. Fontosabb és sür
gősebb, hogy vattát, karbolt, gézt 
kapjon az a szerencsétlen, aki meg
halhat, elvérezhet előttünk.

Bizonyára azt akartam elmon
dani, de nem lelietctt, mert maga 
— ellentmondást nem tűrve — 
reánk kiáltott, hogy no avatkoz
zunk dolgába.

És valóban előbb’ isteni nyuga
lommal „felirt" mindenkit s csak 
aztán szállíttatta át. a sebesültet a 
kórházba, aki addig a vér literes 
.vizitkártyáját liagytu/ mán az autó 
olcsó huzatán, . *

k. - ----- ----- - .

sikolyos hívást hallottuk

biztos ur, ismerjük el, 
ott termett, Láthatta; mi 
Az autóban egy bevérzett 

akinek a bőrét tiz 
szertcliulló

a

A walesi herceg 
Thomas munkásvezérnél

Újabb összeütközés a rendőrök és sztrájkolok között
London, május 9

(Reuter) Tegnap este ismét összeütközésekre került a sor a 
sztrájkolok és a rendőrség között. A sztrájkolók megtámadták a gép
kocsiszállítmányokat, A rendőrség közbelépett és 18 embert letartóztatott.

London, május 9.
A Chicago Tribüné tudósítójának értesülése szerint befolyásos 

személyiségek kísérletet tesznek arra, hogy a kormányt ós a munkás
vezéreket rábírják, hogy Reading lord volt indiai alkirályt fogadják el 
döntőbírónak az általános sztrájkkal felvetett kérdések dolgában.

Ugyanennek a lapnak jelentése szerint a walesi herceg megjelent 
Thomas munkásvezérnól és Baldwin miniszterelnöknél, hogy engedé
kenységre bírja őket, fáradozásai azonban sikertelenek maradtak.

Lötidon. májils 9. A vasárnap nyu
godtan telt el.

A British Gazette hivatalos hely
ről származó Icözleméuyo szerint az 
élclmiszei> és egyéb szállítások le-

hetet lenné tételéro irányuló akciók 
mind hatásosabban kiküszöbölhetők 
A londoni dokkok területén teljes 
rend uralkodik. Skóciában szintén 
javult a helyzet.

„Békebeli" hercegek, bankvezérek, 
grófnők és színésznők seíymes-bundás 
tömege előtt futották le vasárnap a 

Milleniumí dijat
két órakor hossza 
indultak a Kerepesi 

ló'vcr-

'nemzetgyűlést köpvlselij, I3-lcí
sajtófőnök ős Prónay államtitkár képvw 
selték n. politikai világot. .

Mozgalmas képet mutatott '■4( . *.
az udvari páholy ’■

is. Horthy Miklós kormányzó érkezett 
meg elsőnek nejével cs Jlával, Istvánnal 
együtt. Csakhamar megérkezett Izabella/ 
főhercegusszouy, majd Auguszta főh'’--* 
cegnö és József főherceg is. Kívülük sö-* 
tét .színű ruhakiibátbaa Horthy l’olett e.g 
lerjo Fáy László, valamint az, udvartar
tás néhány tagja foglalt helyet a Pá
holyban.

A. múzsáiéban, a boxokban, a ringben, 
a büffében és az. istállókban egyaránt 
nap favorltjíi Slgray Antal gróf Nap-é 
topója körül forgott a beszélgetés. \a. 
lamt hihetetlen bizalom avatta favorittá 
képlopót. Ez n hangulat lóként a ring, 
ben mutatkozott: a régi nagy létek 
miatt egyetlen, tétet scnl fogadtat.- (>l 
■\aplopóra. Sigray Antal gróf már lm< 
lekkel ezelőtt egy ízben l:2-ro fél niil- 
Iiiirihlal, majd 2:'.-ro szintén let mik 
liarddal fogadta meg lovát. Így azután 
érthető, hogy mikor az első két futam 
illan a .starthoz állt a Király díjért ver
senyző négy paripa, mindenki szemo 
■\aptopóra irányult, akinek nyergében 
(jutat üli. Fél öt után 'J perccel volt

WHTs a start ’ t

mely Naplopó fölényes győzelmével vég- 
ződöít. Még három-futam, -- kevesebb 
érdeklődéssel — azután a csepegő esőben1 
megindul vissza a város felé az. 1926 oá' 
magyar epsoml derby közönsége.

Sági Pálbúróné, Károlyi László grófné, Prónay 
bárónő gyönyörű kosztümjeikben, s 
Schwarczenbcrg Ernő hercegnő a Víg
színházt mágnásest hősnője lila, Csáky 
Adorjánná pedig rózsaszín selyemben 
állták a hódoló szempillantások és a 
fotográfusok ostromát. A legvúlusztéko- 
sabb egyszerűséggel az egész első osz
tályú tribünön Apponyi Antal grófné 
öltözött.

Nem maradt cl azonban elegancia te-' 
kintetében a mágnásoktól

az első hely
közönsége sem. Itt azután valóban úgy 
látszott, mintha a tavaszi tszél elfojt 
volna a páholyok nyitott kirakatablaká
ból néhány kellemetlen fotográfiát. A 
mai nap ugyanis a Szabadság-térhez 
tóttá hasonlóvá ezt a helyet: innen ig el
tűntek néhányar. sőt so.

A bankárok
ég a pénzügyi kapacitások 
rassy-Beck Marcell báró, 
pót, Schiffer Miksa, Biró 
iiiaiiit bárók, Fellnc 
sereg ismert ember 
lak a tiszavirágélctü igazgatók és „ve
zérek*4.

Vusúrnap délután 
kocsi- és autósorok 
utón: tizer ember vonult az uj 
senytér felé, ahol a Milleniuml dijat, a 
magyar epsoiui derbyt futották.

A Király díj futásakor hagyományos 
-eső az idén is megkísérelte, hogy 
ijesszen a közönségre, szerencsére 
den eredmény nélkül. A hölgyek 
törődve a fenyegetően tornyosuló 
hőkkel, csábító és pazar tavaszi toalet
tekben indultak az cluiurudhatailan ta
vaszi divatbemutatóra. Igaz ugyan, hogy 
a gyepet és a tribünöket tarkító fájdal
masan puha és meleg selymek, a pasz
tellszín marokénak között ezüstróka, 
csikóbör és csincsilla, bundák villogtak 
és sötétlettel:, de a harmóniát meg lehe
tett találni abban, hogy a toalettek 
egyformán elegánsak és szépek voltak 
és ezt a harmóniát még jobban kidom
borította az, hogy az idén már végkép
pen elmaradtak a páholyokból azok, 
akiknek nagyrészo még tavaly is ott 
„alkalmatlankodott4*. Így történt azután, 
hogy az idei Király díj közönsége, ha 
számban nem is. de választékosságban 
messze felülmúlta az utóbbi esztendőket: 
ez inár a béke idejére emlékeztetett,

Az egész pályán talán

a mágnások
páholyai mulatták ezt legjobban. Úgy
szólván teljes számban felvonultak a 
Lovarcgylct körébe tartozó mágnások. 
Elsőnek Csekonics Endre gróf érkezett, 
kezében elmaradhatatlan esernyőjével, 
majd a Festetlek. hercegek jöttek, aggo
dalmasan kémlelve az esővel fenyegető 
egot. A legitimista mágnások is félre
tették egy napra a harcot: Pallavicini 
György őrgróf, Slgray Antal gróf, , 
iáky József gróf, Almássy Pál gróf, a 
Széchenyi, a Pejacsevich, az fírdödi gró
fok, majd fiatal feleségével angolul tár
salogva feltűnt Apponyi Antal gróf nyú
lánk alakja. Nem hiányzott a Lovar- 
egylet tribünjéről 'Andrássy Gyula és 
Andrássy Géza gróf sem, sőt közvetlen 
mellettük foglalt helyet Berchtold Lipót 
gróf és fla. Elegáns osztrák hölgyek tár
saságában jöttek Hcrberstcin gróf és az 
Odescalchi hercegek, akik a IVenckhebn 
grófokkal ültek közös páholyban Harká
nyi János báróval együtt. Az idén kü
lönben az arisztokrata hölgyek vitték el 
a divatbemutató pálmáját. Skerlccz Iván ci.......................... ,

rú- 
niin- 
nein 
fel

közül Mada- 
Horváth Ta
tái, az üli- 

■ Henrik és még egy 
volt ott, de hiányoz-

A mii vészek

világából feltűnően kevesen jöttek el. 
Hatvány Lili bárónő Khuen-Héderviiry 
gróf társaságában sétált a tribün előtt. 
A Hatvuny-családot különben Lili báró
nőn kívül, Ferenc, a festőművész is kép
viselte. A legtöbb hódolója Mészáros 
Polcttnek és örökfiatal szép mamájának 
volt. Péchy Erzsi is azok közé tartozott, 
akik bundában jöttek. Rajtuk kívül még 
néhány színésznő volt a Milleuiumi dí
jon, do teljes számban elmaradtak „a 
grand cocottqk. A niűvésztársaságban 
tartózkodtak Nalusinszky Imre, Nádas 
Sándor, Tarján Vili és nehány Ismert 
í ..ortember*

Ettől a társaságtól mintha láthatatlan 
fonál húzódott volna

a diploma Iák
felé. A követek közül Durini di Monza 
őrgróf és Bareeley angol követ, vala
mint a követségekhez, tartozó külföldi 
urak jöttek cl, „feltűnően kevés külföldi 
hölgy társaságában.'1 Magyar részről 
Zichy Iluhido gróf. Bárc:y István mi
niszterelnökségi államtitkár, egy-két

Legjobb minőségű 

háló, ebédlő, 
úri- ég loányszobaberendezések olcsó 
gyári árban részletfizetésre kaphatók a

Hazai Fafermelö R.-T. 
butorUilelíban 

VII., trx*«bat-k6rai 37, 
Telefon: lözief 143 73.

Ugyanitt szabadalmazott „XYLOS* ágybetétek 
Nyári lakások részére kiváló minőségű ágyak 

a legolcsóbban

19JS. május hó 12-án

nagy divat revü 
a Ssent.Cieiiérl Szálló nagy tér.- 
sian (kodvozotlcn idő esőién a bel.-- 
tcilott termőkben) eredeti francia 
modelokal »"y ruhákban, mint kala
pokban. (Worth, Martjai A. Annáiul, Dopeot,

Snsanno Talbot stb.) 
ben’u,a,ónak kUlön ere. 

det'iege az, hagy mint mannequl. 
nek a legdlsOngvállabb úri tár.

saaág hölgyei szerepelnek.
Kezdete d. u. 5 érakor az ötórai tea kereten beliV

újonnan modernül felszerelve 
vizgyógyinttat, oloktrotherapia, 
Röntgen- és orvosi laboratóriuma, 

Üdülök, pihenők, tel- is idegbetegek részére 
I., Hidegkúti út 78 
Tol.: ZugUgot 03 

Előszezonban igen mérsékelt árak! 
A nyári idényben szobák olűjegyezheluk

Nem' tudom, ml lett a szerencsét
lennel, bizonyúja néni halt meg*, 
az orvosi segítség nem késett el 
tőle — ez azonban nem változtatja 
meg a kis történet erkölcsi ered
ményeit, mert ha nem is halt meg, 
meghalhatott volna.

Maga biztos ur megérdemli ezt 
az enylio pellengért* amelyet min
den részvétet érző és más fájdalmát 
is érezni tudó ember nyilván meg 
ítél magúnak.

É9 a sötét történetet egyedül az

enyhít f, hogy miiiden bizonnyal 
egyetlen bajtársit sem cselekedett 
volna úgy n maga helyében. Mórt 
azt nem kell szegyeim, hogy nem
csak polgári zakkónk, hanem a 
rendőrbluz alatt is emberszív dobog. 
Pontosan ama notesz alatt, amelybe 
először maga listát jegyzett műve
letlen ákombákomjaival; ahelyett, 
hogy, egy emberélet gyors megmer- 
léséért „intézkedett volna".

. > Lukács István*

— Első Dunaxőzhfljúzási Tárán a ■•íjuf tugal .z.einélyla rzeriut n hajói orgn liftenként szombaton m vauból Linzi menet Linzi) órakor. Helyliiajóhirgulom 1 naponta, hétfő kivételével, lníl—Pa.«sAubn május hó 1.’ menet l’as-auból-l.inzbe n óraikor. Személy ha jóimnál(Wm-Jiaw» - Kroms Wien menet W lenből l.lir/.bo i Első menet Linzből U órak or. (I yor sliajófm-gal<> háromszor hetenként felfelé minden hétfőn, ezerdji szór hetenként lefelé vasárnap, kedden " lenből Liu/bu május nmnet I.inzhól U lénia óial>ur. A ímicyaiorsíi'
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HÍREK
— Vizuniérfekezlet Genfben. A 

jövő heten Genfben nugyjeleníő- 
h<\ü nemzetközi értekezlet lesz ö 
v i zu n í k é u y sze r megszűnt e 1 é sé rő 1.
Az értekezleten a magyar kiilügy- 
és kereskedelmi minisztérium is 
1íéj>viselteti magút. Walko Lajos ke
reskedelmi miniszter ezzel az ügy
gyei kapcsolatban kijelentette a 
Hétfő Napló munkatársának, hogy 
;i kormány a 'szomszédos államok
kal való összeköttetés kiépítése 
bevételekről lemondani. A kormány 
engedékenysége alapján remélhető, 
hogy Géniben lényegesen módosít
ják a vizűm- és útlevélszabályzatot 
az egyes államok között, ami az ide
genforgalom növekedését fogja ered 
ményezni.

— .Va temetik a Lóránt ffy Zsuzsanna 
kórház (lhalt főorvosát. I)r. Clirapek J. 
Edgár, n Loráutffy Zsuzsanaa-kórhúz. se
béi- zfőorvosa lölyó hó 7-én délután 1 
órakor u Loráutffy Zsnzsannu-kórházban 
műtétre való készülődés közben szivbó- 
nnliis következtében 89 éves korában, vá
ratlanul elhunyt. Dr. Ghrapek a Ivgszé- 
Jesebh köri! és leginogalapozottabb or
vosi tudással bíró sebész és hivatásának 
fanatikusa volt. Orvosi körökben sokat 
emlegetik egy esetét, amidőn orvospro
fesszorok tanácsa ellenére egy súlyos 
operációt sikerrel hajtott végre. Bár tel
jesen tudományának élt, szabad idejét a 
művészettörténetnek szentelte. Többször 
kint járt Rómában cs a Vatikáni könyv
tárt tanulmányozta. Mint főorvos súlyos 
szívbaja dacára az olasz fronton műkö
dött. a világháborúban. Temetése 
május 10 én délután 4 órakor lesz a régi 
kerepeli tüntető halót tárházából.

- A beveri ablakok súlyosan mégse- 
késhettek egy részeg embert. Ágoston 
( .villa 30 éves fémcsiszolóscgéd vasárnap 
csto illumiuált állapotban tért haza Fny 
ucca 31. szám alatti lakásai n. A felesége 
ezért szemrehányással illette, amin- 
Agoston annyira felbőszült, hogy dühé
ben összetörte a lakos berendezését, az
után öklével beverte, az ablakokat, mely
nek szerlehulló szilánkjai súlyos sérü
lési pjtattek a részeg ember kezelőjén és 
kerján. Értesítették a mentőket, akik 
Ágostont a Ilókus-kórhúzbu szállították.

— Betörés egy nagjmarosi villában. 
8‘örj Béla budapesti gépészmérnök beje
ién letto a rendőrségen, hogy ismeretlen 
tettesek behatoltak nagymarosi villá
jába és onnan tizennégy millió korona 
értékű ruha- és ezüst neműt loptak el. A 
rendőrség megindította a nyomozást a 
tettesek kézrekerltéso érdekében.

— Buda pesten eltűnt egy debreceni 
tanító. Bejelentették n rendőrségen, hogy 
Ács József 21 éves debreceni tanító né
hány nappal ezelőtt elutazott Debrecen
ből, azzal, hogy Budapestre jön. Azóta 
ucin I itták. Valószínének tartják, hogy 
u fiatalember Budapesten öngyilkos lelt.

— J.ríertóztatott körözöttek. A főkupi- 
fáhysúgon letartóztatták Tombor József 
30 éves színészt, akit a budapesti biiu- 
tetőtörvónyszék sikkasztás miatt körö
zött. — Ildii Izidor 47 éves asztalos
segédet igazolás végett előállítót Iák a 
főkapitányságra, almi megállapították, 
hgoy a pcötvidéki büntotőtörvényszék 
lopás miatt körözi. Letartóztatták.

Bölcsöt nuiuka köztien. A kispesti porccl- 
árban Fékkor István, 31 < vc> gyárimun

kás munkakőz-bcu egy latrom méteres létráiul 
le(.-il|. A szerencsétlen embert súlyos oérülé. 
sehol p uiontök a fízent István l’.órházbu r í ál
lították.

— Bot urdu cay ólolniiszcrüzlulbe. V;: ."űrnap 
éjszaka l.bslnsz.ki Hezsú. Torbágy ut 2. ezúm 
alatti ólclmlsterhódéjiibu Ismeretlen tettesek 
buliatoltuk és onnan 10 millió korona értékű 
üiut loptuk el. A iivoniozx* megindult.

Romlott liuulól mórgo/ost kapott, Szabó 
Andrúe. 19 éves bognársogódet súlyos mérge* 
i-i liüKoki.ti n Iloku--korliazlm szállították, 
nliol megállapították, hogy romlott liust evett. 

Mis Hí ParliMaó 
ünnepélyes megnyitás; május IS 
PROLÓG. Elmondja P. MÁRKUS EMÍLIA

, fathé híradó
PIROSKA ÉS A FARKAS

A puszták számUzötije
6 lelvonásban, főszerepben HüOT ÜIBSON

LOM CHANlYt leyujabb alakítása 

Sins-slns fegyház rabja
A megnyitó hét előadásainak kezdete 

“AS és ’«K) órakor — Telelőn: József* 152—87

Leleplezett a rendőrség 
ejy csempésztársasájoi
Bécsbőt ékszert szállítottak Budapestre

A rendőrség hosszas megfigyelés 
után leleplezett egy csempésztársa
ságot, amely Ausztrián keresztül

Parisból nagymennyiségű ék
szert, parfümöt cs selymet csem

pészett út a határon
és ezzel tetemes kárt okozott a 
kincstárnak.

Néhány héttel ezelőtt ugyanis a 
főkapitányság bizalmas értesülést 
szerzett arról, hogy öt fiatalember
ből álló társaság érkezik meg Becs
ből és elrejtve különféle vámárut 
hoznak magukkal és ezeket be akar
ják csempészni a fővárosba.

A detektívek a Keleti pályaudva
ron tényleg lefogták és igazolásra 
szólították fel a fiatalembereket, 
névszerint Halmos Béla. Ábel Pál, 
Barabás János, Sziics Géza és Ber- 
ger Dánielt, akik a főkapitánysá
gon beismerték, hogy hosszabb idő 
óla csempésznek Bécsböl különféle 
árukat, azután elmondották, hogy 
valamcnyien állásnélküli tisztvise- 
lök es egy 

Bedö Mór és a Deszkái*. Nagy zaj- 
lás volt az elmúlt héten. Világszen
zációként futott széjjel a hir, hogy 
a Betakar egyik túlbuzgó fötiszlvi- 
sclöje a legkevésbbé hivatalos utón 
aktákat prezentált a Bcszkár felül
vizsgálatára kiküldött bizottság 
egyik tagjának: Bedö Mór doktor
nak. A nagy eseményhez, amely vé
gül a bizottság hivatalosan kiadott 
kommünikéje szerint értéktelen 
apró kis epizóddá zsugorodott, harci 
riadóval, különböző kommentárokat 
fűztek hozzá politikai pártállásuk 
szerint, az egyes lapok. Így többek 
között az egyik konservativ lup az 
ügyhöz azt a megjegyzést fűzte, 
hogy a. kellemetlen incidens derék
ben törte kelté Bedö Mór doktornak 
a Bcszkár igazgatói és jogtanácsosi 
állása iránt táplált reménységeit. 
Mi, kik első perctől fogva, láttuk az 
egész nagy hűhónak komolytalansá
gát, csupán azért tartjuk szükséges
nek ezzel a kevésbbé kellemes izü 
aktaügy gyei foglalkozni, mert épen 
laptársunknak födi kommentárját 
tartjuk különösnek. Sem ezen ügy
gyei kapcsolatban, de egyébként 
sem tartjuk elképzelhetőnek, hogy 
Bedö Mór doktor úr tényleg csodá
latraméltó ügybuzgóságát arra kí
vánná felhasználni, hogy ezen ke
resztül igazgatói, avagy jogtaná
csosi stallumot szerezzen magának. 
Szükségesnek tartjuk, hogy ezt a 
képtelenséget, azt hisszük — teljes 
joggal — nemcsak a magunk, hanem 
Bedö doktor nevében is visszauta
sítjuk.

-■-Mezőgazdasági Ipar R<. küzgy ülés? a 
részvényiükét 9 millió, tiikctaiíalékat 11 millió 
pengőben állapiíotta meg. Jlúsxvényéuck név
értékét 15 pcosőro emelte, Osztalék: 160.000 K 
(l.tíS pengő.)

— A halalontavl gözhaiózás forgalma f. Iió 
(i-íu megindult. A hajúslárKaídg a uwnetdija- 
kat a Balatou-kultuaz érdekében rendkívül 
mu'r.»ál<cltcn Állapította, meg. A ’ menetrendre 
nézve ielvilágoeitö.’t nyújtanak a kifüggesztett 
lilrdcléáck és a társaság igazgatósága. Buda
pest, telefon uó—11, valamint u siófoki kiren
deltség. 1

— A mull hóton rendezőit « olcsó kabát
ős Tulianapot c liéton megismétli Molnár Gyula 
női divatháza (VII., Hűkével ut 22.). ahol se
bem*, burhury. és covcrcoat-köpcnyck, vala
miül a legújabb divntu tavaszi és nyári ruhft- 
ujdon.'ágiik pazar választékban hihetetlen olcsó 
árakon álluuuk a t. bölgykőzünsvg rcndclkc-
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budapesti ékszerész megbízásá
ból

utaznak hetenként Becsbe, onnan 
Parisba és Berlinbe.

A detektívek átkutatták a bőrön
döket és annak belsejében nagy
mennyiségű ékszert és összehajto
gatott lyoni selymet, azonkívül né
hány kis üveg valódi francia par- 
fömeszenciát találtak.

Miután a fiatalembereknek beje
lentett lakásuk van a főváros terü
letén és pontos adatokat szolgáltat
tak arra nézve, hogy kik voltak a 
csempésztársaság finanszírozói és 
kik a társaság többi tagjai, a rend
őrségről valamennyiüket elbocsá- 
lották, az eljárást azonban megin
dították ellenük vámkihágás címén. 
A rendőrség a kapott értesülések 
alapján tovább folytatja a nyomo
zást és valószínűleg holnap fogják 
a finanszírozó ékszerészt is kihall
gatni, aki mozgatója volt az egész 
társaságnak.

— Négy értékes órát loptak el 
egy orvos lakásáról. Kern Géza dr. 
főorvos Eskii-ut 3. szám alatti má
sodik emeleti lakásából vasárnap 
este 7 cs 8 óra között ismeretlen tet
tesek három antik és egy modern 
aranyórát loptak el 60 millió érték
ben. A vakmerő betörő, mint a hely
színére kiszállott rendőri bizottság 
megállapította, álkulcscsal hatolt 
be a főorvos dolgozó szobájába s 
az íróasztalon levő üvegszekrényt 
felnyitva, magához vette a négy 
órát, ellenben a mellettük fekvő ki
sebb ckszertárgyukat otthagyta. 
Kétségtelen, hogy a betörést csakis 
a helyzettel ismerős egyén követte 
cl. A detektívek az üvegkazettán 
férfikéztől származó, kitünően lát
szó ujjlenyomatot fedeztek fel, me
lyekről daktiloszkópiai felvételeket 
készítettek.

— A kőbányai Takarékpénztár IlT. 
(a Pesti Hazui Takarékpénztái* érdekelt
sége) vasárnap délelőtt tartotta intézeti 
szókhúz.úbau kögyülését Horváth A. Já
nos ejnöklésévcl. Háttér Károly vezér
igazgató az. igazgatóság nevében indít
ványozta, hogy az alaptőkét 180.000 
pengőben és a tartaléktököt 90.000 pen
gőben állapítsák inog, valamint a rész
vények 25:1 arányban vonassanak össze. 
Osztalékul 1400 koronát indítványozott. 
A. közgyűlés a vezérigazgató összes elő
terjesztéseit egyhangúlag tudomásul 
vette és két részvényes felszólalása után 
a;.; igazgatóságnak működéséért elisme
rését fejezte ki. A kilépő Haggenmaclier 
Harry, Alch György és Moirct Lajos 
igazgatósági tagok helyébe egyhangúlag 
'lóik György, Marúthy Lajos ny. ezredes 
és dr. Ambrus Gyula ügyész választat
tak meg.

— A Hungária Egyesüli Gőzmalmok Rl. 
l'üzgyülÚGC. az 192ű jauuúr 1-i mcg|U’itúmérlcg- 
bcn a.-, alaptőkét 1.200.00(1 pengővel, a tüketar- 
lalckot 3,<20.000 pengővel állapította meg. A:-. 
1925. cii részvény•zelvényt 2 pengővel ■: 
25.000 koronával ür ízevont részi Milyenként (te
lét régi rész,vényenként lü.OiM), - koronával n 
Hitelbank péuztára folyó évi május bú 3-tól 
kezdődőleg beváltja.

— Az Egyesüli Budaposli Fővárosi Taka
rékpénztár ez év május hó 19-én délután négy 
órukor központi székhazában (Dorottya ucca d.) 
rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napi
rendjére az alaptőke felemelése, u Fővárosi 
Bank és Váltóüzíct Ut. g’l ús a Standard Bank 
e.t Takarékpénztár Jtt.-gal való egyesülés, az 
alapszabályok módosítása, uj igazgatóság és 
egy folügyclőbizottsági tag választása van ki
tűzve.

— A Iratlkossorsjeíty húzása. A Do- 
hánykisáruBok Szövetségo a Trakflkos* 
tors jegy második húzását vusárziup tar
totta meg. A szcrecsckerékből a követ
kező sorsjegyek számait húzták ki: 1 vá
rosi kisautót nyert 60 millió korona ér
tékben A sorozat 96.172 számú sorsjegy, 
1 hálóuzobuberendezést 10 millió korona 
értékben a U sorozat 6039 számú sors
jegy, 2 kerékpárt nyert, egyenként 
2,500.000 korona értékben az E 1910, s a 
B 17.9/1 nz., 1 karkötős női aranyórát 
pedig a C 49.512 sz. sorsjegy. Ezüstciga- 
rettatsreát nyert a D 71.915. u C 3779, 
li 11.172, E 17.597, I) 91.711. B 15.555, 1) 
13.333, A 33.586. B 3971. C 10.594, A 7106 
D 62.663, E ütl,127, C 61.431, E 49.107 számú, 
sorsjegyok. Kisebb nyeremény tárgyakat 
nyert minden sorozatból a 61.226, 38.113, 
16.112, 92.976, 55.186, 87.514, 72.313, 81.013, 
38.251, 19.068, 70.612, 82.509, 1336, 91.92!, 
71.790, 37.461, 31.478, 73.519. 11.821, 76.595. 
Június hó 30-án lesz a Traflkossorsjegy 
következő húzása. Ezen a húzáson ját
szanak az eddig kihúzott összes sorsje
gyek is.

— Egyniillirádszázegj millió koro
nát gyűjtött a Gyermekvédő Liga. 
Vasárnap reggelig tartó számlálás 
után állapították meg az Országos 
Gi’erniekvédő Liga kétnapos urna- 
gyüjtéscnek eredményét. Egy mil
liárd és százegymillió koronát 
gyűjtött a Liga. A legtöbb pénz, 170 
millió, gróf Bethlen Istvánná urná
jában gyűlt össze. Neugebauer Vil
mos, a Gyermekvédő Liga igazga
tója, kijelentette előttünk, hogp a 
atvalyi gyűjtés eredménye 1 mil
liárd 455 millió korona volt s a 
mostani rossz gazdasági viszonyok 
ellenére, az idei gyűjtés eredménye 
csak azért volt kisebb a tavalyinál, 
mert a rossz időjárás károsan befo
lyásolta az uccai gyűjtést..

Helyreigazító nyilatkozat. A' Hétfői 
Napló 1926 május 3 iki számába^ „A ren
dőrségen kihallgatták a Kogsz vezér
igazgatóját a szénaügybeu“ címmel cikk 
jelent meg. melynek helyreigazítását 
a következőkben kérem. A valóság
nak meg ne < felel már a cikknek fel
tűnően nyomtatott felírása sem, hogy a 
rendőrségen kihallgutták u Közalkalma
zottak Országos Gazdasági Szövetkezeté
nek vezérigazgatóját a szénapanama 
ügyében és hogy átvizsgálták a szövet
kezet könyveit. Ugyancsak a valóságnak 
meg nem felel a cikknek azon további 
állítása, hogy Dr. Bartha Gyula rendőr
tanácsos szükségét látta volna annak, 
hogy a Közalkalmazottak Országos Gaz
dasági Szövetkezetének vezérigazgatójá
tól a szállítások ügyében bizonyos fel
világosításokat kérjen. Ugyancsak a 
valóságnak meg nem felelő állítás az, 
bőgj- Bartha tanácsos f. hó 2-án be
idézte és részletesen kihallgatta volna a 
Közalkalmazottak Országos Gazdasági 
Szövetkezetének vezérigazgatóját és 
ugyancsak nem áll meg, hogy nevezett 
tanácsos ur a kihallgatás után nj'om- 
bau intézkedett volna, hogy a szcuaügy 
referense átvizsgálja a szövetkezet köny
veit.

Ellenben a valóságnak fele! meg az, 
hogy a Közalkalmazottak Országos Gaz
dasági Szövetkezőtc sím Haas Bélával, 
sem a szénapanama ügyével semmiféle 
vonatkozásban nem áll. Ennek következ
tében a Közalkalmazottak Országos Gaz
dasági Szövetkezetének vezérigazgatóját 
a szénupanamu ügyében nem hallgatták 
ki és hogy a szénaügy referense a b’zö- 
vetkezet könyveit nem vizsgálta át.

Ugyancsak a valóságnak megfelel a 
cikknek azon állítása, hogy a Honvé
delmi Minisztérium a Közalkalmazottak 
Országos Gazdasági Szövetkezetét niesz- 
szemenö erkölcsi támogatásban része
síti. hogy vezetőségében előkelő .emberek 
foglalnak helyet és hogy a, szövetkezet 
legiiagyobb részjegyzője az 1921. évi 
XXXIT. t.-e. alapján létesült m. klr. 
Honvéd Nyugdijjárulékalap.

Hitelintézeti Rt. pengő alaptőkét 7iö.u,t
pciipótnrlRiélíot mutat ki é.s alaptőkéjét a fú
zió folytán sa.iút tulajdonába került 0,134.225 
darab résnényénels nicgscuimisltésévul lcyz.il- 
lltja.

— A Rudape^li Takarék és Vásárpónzálr 
Rt. kőzgyüléfü egybaDalian clfrianűta hz. Igaz
gatóság 0ssr.es javnsfutaif és elhatározta, hogy 
a. I,60n.0ú0 drb. n'siLvétiyt: öasxovoujn és bü.OOU 
drb. uj darabonként JO peugö núvértókli résx- 
vénflycl cseréli Iki. A f. Ló jö-étöl koríjvc ínin- 
den régi rcsr-véti;.re bifirctopdő ft()0 K oyr.talék 
alapján ar. u.l 10 peuyü uéicrfékü résíréuy ér
téke 4ö rcxúJü*

0ssr.es
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KISS FERENC esti' há
rommillióért mái leszel*’ 
ződött a Budai Színkör
höz, hogy ott a Muzsikus 

, Ferkó címszerepét eljátszó. 
Szerződése alapján felvett előlegé
ből Olaszhonba utazott és itt piheni 
ki gége és szerelmi bántalmait. Kiss 
Feri magával vitte az uj Zerkovitz- 
bperett Szövegkönyvét és partitúrá
ját is, hogy pihenője közben felké
szüljön legújabb szerepére. Ez teszi 
érthetővé a következő táviratot, 
amelyet a napokban a Városi Szín
ház kapott:

„Zerkovitz. Városi Színház”.
Tanulásom közben környezetem 

eltanulta a Muzsikus Ferkót. Italia 
megmételyezve.

* Feri.
KILENC ÉVIG feküdt Martos 
Ferenc fiókjában a Kitty cs 
Kati librettója, mert Martos
nak kilenc évig volt önkriti
kája és maga som találta jó

nak ezt a munkáját. Az előadás igazolta 
Martos aggodalmait, mert amim példa 
még nem volt, a Király Színház történe
tében, most hekövetkezett: liét előadás 
utáu lo kellett venni a miisorról a Kitty 
és Katit, amit pedig olyan márkás szer
zők, mint Martos és Rényi alkalmi tár
saság cég jelzett. A Király Színháziak 
ebből levonták a tanulságot, hogy So
mogyi Nu&i groteszk humora és bája 
nem tarthat el egy egész operettet és 
hogy Farkas Imrét nem olyan könnyű 
leröpiteni a műsorról. Megismétlődött 
tehát a Fővárosi Operetiszinház esete, 
amikor a Nótáskapitányt századik elő
adása után levették a műsorról, hogy 
ez a Pompadournak adjon helyet. A 
népszerű Farkas-operett azonban nem 
került a lomtárba, hanem a Pompadour 
rövid pályafutása után újra reaktivá
lódott. Farkas Iliire a Királyné rózsája 
„felújítása" alkalmával azt mondta:

— Azt hiszem a direktorok már félni 
fognak tőlem darabot előadni. Nem ke
rülhet le a műsorról — vagy utánam 
az özönviz jön,

A NÉPSZERŰ KABARÉ
ÍRÓ és a magas, karcsú, 
szőke szubrett szerelme 
már-már ügylátszik a há
zasság biztos révébe eve

zett volna, ha egy különös nagy 
virágcsokor meg nem bontotta vol
na a szerelmesek harmóniáját. A 
virágcsokor naponta délben a mű
vésznő hotelszobájába érkezett s 
küldője a góthai almanach egyik 
tagja, egy gróf volt. A kabaréivá 
egy ideig tűrte a virágcsokrokat, 
amíg lassan már minden helyet, el
foglaltak a művésznő szobájában, 
de egyik nap elfogyott a béketürése. 
Parázs szemrehányások után a ka
baréivá a következő levél kíséreté
ben küldte vissza a grófi 'csokrot^ 

Kedves gráf ur!
Legyen szives ne mollesztálja a 

menyasszonyomat, mert ügy meg- 
rugom, hogy kiesik a góthai alma- 
tiachbó1.

tekötelező tisztelője 
N. N.

kezdő író.

S
 VARSÁNYI IRÉNRŐL,
erről a csendeséle tű, halk- 
szavu művésznőről, rend
szerint halgatnak a szín
házi krónikák. Nem keresi 

a nyilvánösságot és ijedten, mene
kül a kérdezősködő riportéi; elől. E 
héten mégis szomorúan aktuális 
lett Édesanyja akit színházi világ
ban egyszerűen Llna néninek hív
nak, oly súlyos beteg, hogy a zsidó
kórház tanárai lemondtak az életé
jről. Varsányi hetek óta a zsidó
kórházban lakik és éjjelt nappallá 
téve, ápolja édesanyját Az a sok
sok ember, aki a művésznőt szivébe 
zárta, mély megllletődéssel osztozik 
Varsányi nagy síamfirü®ágában.

SZÍNHÁZ
„Az Operánál egy hónapra 

kínálnak annyi fizetést, amennyit 
a Paganinival egy este keresek - —

mondja Alpár Gitta, aki

Péntek este a Városi Színházban 
uj operettsztart avattak. Ezúttal 
azonban a közönség. Tapsoltak és 
ujráztak úgy és annyit, hogy Alpár 
Gittának — aki Vsak éppen egy ki
csit kirándult az operett „kies lige
tébe” — háromszor, kellett végigéne
kelnie a szerepét

Tipikusan öperettprimadönnaí öl
töző. Sok virág, egész virágerdő, a 
falakra, kályhára, földre és a szé
liekre is jut belőlük. Alig lehet le
ülni a sok pompázó virág között, 
amelynek illata még a folyosókat is 
elönti. Virágerdöben tükre előtt ül 
a szőke Alpár Gitta. Kivágott, pa
zar estélyi ruhájában trónol, az 
operettdiva koronája alól merész és 
érdekes arc ágaskodik ki. Szemei, 
kezei, derékhajlása és minden moz
dulata beszél. Egy pillanatig sincs 
nyugta. Szemei, amelyek most a jó 
kedvtől mosolyognak nyugtalanul 
újra és újra bekalandozzák a nagy 
öltözőt. Az az impresszióm, hogy 
nem érzi magát otthon. Megkérde
zem.

— Dehogy nem! — válaszolt gyor
san —- csak a siker ilyen mérete ká
bít el egy kicsit. Ez nyugtalanít. 
Mert tudja, ma oste elértem min
dent, amire vágytam. Szinte gyerek
leány voltam még, mikor az Opera 
már a legkomolyabb feladatokat 
bízta rám. Operettben is játszottam. 
Tavaly a Király-Színházban. De ez! 
Nem tudom, meg tudja ezt érteni: 
a hatalmas Városi Színház zsúfo
lásig tömve. A sok ember úgy tap
sol, mint az orkán és éljeneznek! 
Nekem harmincszor is a függöny 
elé kell jönnöm! Ebben még soha
sem volt részem.

És összecsapja kezét, mint egy kis 
gyerek, ha örül valaminek.

— Tartós vagy gyakori lesz ez az 
elkalandozás a könnyebb múzsához? 
— kérdem.

— Isten ments! Ezt a szerepet 
csak azért vállaltam, mert eléneke- 
lése operai feladat. Bécsben és Ber
linben is operaénekesnők játszották. 
Hogy nekem speciálisan szülésznői 
képességem is van, ez csak szeren
csém, de nem akarom kihasználni.

— És mit szól ahoz, hogy sztár 
lett?

— A szó nemes értelmének örülök, 
de megnyugtatom, akiket illet,

gr---- •"■HÁT LEZAJLOTT A VIG-
I íOí pZINHAZI nagy premier is. 
1 |ka nom iö w'ű^e11 izgalom és
L Bv* Jdrnkk nélkül — de sikeresen. 
"■ -"“Külöuösen a harmadik felvo
násnak volt sikere. Nem érdektelen te
hát, ha elmondjuk, hogy ez a harmadik 
felvonás volt a legbizonytajauabbul fel
építve. Az eredeti Lengyel kézirat sze
rint ugyanis a harmadik felvonásban 
nem Fedáknak kellett volna zongoráz
nia és énekelnie, hanem egy kis csoda
gyereknek, akit a zenebolond Seybold 
asszonyság, mint attrakciót hivott meg 
estélyéro. Ennek a csodagyereknek Cho

Párizsi Kirakat
■ legmerészebb és legmulatságosabb operett

operettstar lett

nem akarok operettprimadonna 
lenni

Én maradok csak az öfeg hűséges 
férjnél — az Operánál.

— Itt Pesten?
— Ezt nem tudóm még. Ha rész

leteket kérdez, elárulom, hogy
tavaly az Operánál egy hó
napra volt annyi fizetésem,
mint amennyit a Paganinivel 
egyetlen este kerestem: nyolc 

millió.
Az is igaz, hogy Radnai igazgató 
erre a szezonra

havi tíz millió koronát kínált.
— Az Opera kommünikéi azt je

lezték, hogy az összes tagokkal meg
állapodott Radnay igazgató, aki 
azóta Olaszhonbán üdül, ön aláírta 
a szerződését?

— Nem! Radnay igazgató csak 
nagyon nobilisán vendégszereplésre 
engedett át a Városi Színházhoz,

ahol a bruttó bevétel 10 száza
lékát, de legalább esti három 

és fél millió gázsit kapok.
Lehet, hogy ezzel akar kárpótolni a 
kis operaházi fizetésért, amely egy
szerűen nevetséges. Mert kérem 
vagy érek valamit, vagy nem!

— Ha nem állopodik meg Radnay 
igazgatóval, mit csinál?

— Berlinbe hívnak. Ott fényes 
szerződést ajánlanak. De nagyon 
fájó szívvel hagynám végleg itt az 
Operát — amely felnevelt és ahol 
az első sikereimet arattam.•

Mélyen tisztelt Radnay igazgató 
ur! ön egy állítólag befejezett mun
ka után nyugodtan üdül az Adria 
partján. Én nem lennék olyan nyu
godt, ha az ország legelső színháza 
élén állnék. Gondolnék például 
arra, hogy a kis Alpár Gitta is a 
többi nagy után itthagyhatja az 
ön Operáját, mert nem tud megélni 
abból, amit az ön budgetje részére 
kijelöl. Gondolnék arra is, hogy a 
tél folyamán vitám lehetne a Né
metországból pár napra vendégsze
replésre érkező Alpár Gittával afe
lől, hogy esti tizenöt vagy húsz mil
liót engedélyez önnek a vendégmü- 
vésznő részére Klebelsberg minisz
ter, ur,

Stób Zoltán.

pin: Noeturnoját kellett volna játszania 
— azzal a céllal, hogy az érzelmes han
gokon ellágyulva megtalálják egymást 
a két zeneszerető ember: Seybold asszony 
és Vladár ur. Hosszas kutatás után ta
láltak Is egy ilyen csodagyereket, akit 
anuak a rendje és módja szerint beállí
tottak a darabba. A csodagyermek játé
kának azonban már a próbákon is ak
kora sikere volt, hogy teljesen háttérbe 
szorította a főszereplőket. Ezt pedig iga
zán nem lehet tűrni. Fedák tehát inkább 
ogycdiil énekelte össze magát Vladárral, 
Meg kell állapítani: pompás művészet-, 
tel ós őszinte nagy sikerrel.

A hét bemutatói
1 Seybold (Ulgulnház)

Lengyel Menyhért péntek este újra 
meghajolt a Vígszínházban a függöny 
előtt. A közönség lelkesen hívta és Fe
dák karon fogta „szerzőtársát" Lengyel 
Menyhértet és így kettőn, mosolyogva, 
büszkén és a sikertől kissó mámorosán 
köszönték meg az ovációt. A Fedák-Len- 
gyel premier meghozta a Fedák-kórdés 
megoldásút. A nagyszerű asszony és a 
még nagyszerűbb színésznő életét lát
tuk vonaglani, örülni, könyezni, húrom 
felvonáson keresztül, és ha a közönség 
(a színházi lapok jóvoltából) nem is
merné olyan jól Fedák életének minden 
intimitását, eseményét és reménytelen
ségét. úgy csodálkozva és bután hallga
tott volna egy-egy aktuális célzásnál, 
amely kizárólag Zsuzsa életére vonatko
zik. De nem hallgatott — hanem őszin
tén éa jól mulatott. Fedák tehát meg
nyerte a csatát. De csak Fedák, akinek 
sikerében Hegedűs. Ilosvay Rózsi óa 
Vaszari Piroska osztozkodtak.

2. Paganini (üárosl Színház)
Lehár Ferenc személyesen dirigálta 

a Városi Színházban a Paganini cimü 
operettjét, amely Berlinben és Bécsben 
rossz auspiciumok között múlt ki. A 
pesti premier mintha meghozta volna a 
sikert Lehárnak, aki valóban komoly 
és értékes muzsikát irt, do nem a 11b- 
rettistának, aki bizony nagyon gyakran 
közhelyekkel traktálla és untatta a 
közönséget. Az előadás egyedüli értéke 
Alpár Gitta fellépéso volt, akit tüntető 
melegséggel fogadott a közönség és igazi 
nagy sikert aratott.

3. Darázsfészek (Betoárosi Színház]

Az Ismeretlen angol írót Zdgon 
István fogta kézen, hogy el ne botoljon 
u pesti színpadon és csak neki köszön
hető, hogy a Belvárosi Szinház renals- 
saneeja jóval biztat. A Darázsfészek 
nagyon jól szórakoztatta a közönséget 
(kedves és pajkos leányok csoportja) 
és ennél többet még az angol sconnú- 
rium-iró sem akart. Gaál Franci, Turay 
Ida, Bállá Zsuzsi és Bercy Géza min
den dicséretet megérdemelnek. Üdék, 
frissek és fiatalok voltak. s. Z.

NAGYBAN FOLYNAK a tár
gyalások Biller Irén és a Ma
gyar Szinház között, amelyek, 
ha eredményesen végződnek. 
Biller Irén rövidesen a Magyar

Szinház színpadán fog játszani. A Ma
gyar Szinházbau már előkeritctték a kö

vetkező újdonságot.: Bús Fekete László 
—Zerkovitz „Csuda Mihály szerencséje" 
cimü zenés vígjátékét, amelyben egy 
tizennyolc éves parasztleány szerepét 
eddigi tervek szerint Gaal Francinak 
kellene játszani. Ez az énekes naiva sze
rep azonban nem tökéletesen „fekszik,, 
Franci törékeny alakjára és igy gondol
tak Billerre, akinek úgyis nagyon régi 
vágya, hogy paraszti ár gyű vígjátékban 
játszók. A vígjáték nagyon ötletes. Az 
olőjátékban (amelyben Rózsahegyi fia
tal parasztlogényt játszik) a falu egyik 
leánya (Biller) arra kéri Rózsahegyi 25 
éves legényt, hogy vegyo cl feleségül, 
mert ő az apja gyermekének. A paraszt
legény nem hajlandó hitvesül fogadni a 
leányt, aki erre hirtelen ötlettel azt 
mondja, hogy a grófó a gyermek. A 
legény ekkor boldogan veszi feleségül, 
n leányt. A darabban mindenki azt 
hiszi, hogy a gyerek a grófé — ezért 
nagy karriert csinál. A gróf még adop
tálja is. Csak az apa tudja az igazsá
got, hogy a gyerek uz Övé — tudta mái 
első percben is.

—Nagy dzsungel film:

Az őserdők leánya
Univonal Mmattrakdó — STAIí fiiul
Főszereplők: Normann Kerry ós

Patay Rulh Miller

A Kamarában, Corvinban és 
a KBrfmozIban

A NÖGY0LÖLÖ KÉT GRÁNÁTOS
■ Corvinban a Kamrában
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Az Ex I-hűlnie Budapesten 
trdakei német vendégjáték 

a REnalssancs-szfnházhan
A Jlannlssance Színházban májúé 

fVáiiVP érdekes társulat kezdi rucg 
Bzereplcsét Exl Fcrdhitind igazgató 
Blatt.

EXL-BUHNE

E
lnevezéssel, egy immár világhírű társulat járta 
c a világot, kiket a külföldi sajtó « ..Mcinln- 
Ueniokkd" és az orosz J-ztiiulszlavazky-tár- 
aulattal hasonlít össze. Ez a kitűnő együttes, 
mely különösen népies drámákat ért vígjátéko
kat jóiszik. 1902-ben alakult s azóta szorgal
mukkal, művészi akarásukkal és teremtő ere
jükkel méltán küzdötték fel magukat a legel
sők közé.

Gazdag műsoruk, mely az. öwzes Schön- 
herr, Anzeiigrubcr cs a neves tidrli drámaírók 
összes darabjait felöleli, lehetővé teszi, liogy 
naponta más és más darabot játrtszanak. Mü- 
aoriik a következő: Vasárnap. 16-án: ..krde" 
(Schönhcrr-vigjáték.) Hétfőn. 17-én: Dér Ehc- 
Btrc.lk. (l’ohl falusi vigjútéka.) Kedd. 13-án: 
Dér Weibsteufel. (Scliönherr-diáma.) Szerda. 
Ifl-én: Dér Krcuzclscbreiber. (Anzengniber
énekes paraszt vigjátéka.) Csütörtök, 20-án: 
Volk in Nőt. (Scliünhcrr-dráma.) Péntek, 21-cn: 
Dér GwlMeuswurin. (Anzengruber paraszt vig
játéka.) Hzombat, 22-én: Glaube und lleinuit. 
(Schörtberr-drilma.) Vasárnap 23-án: Dic J-unr 
Karatékéi. (Polli bohózata.) Hétfő, 21-én: Die 
1-robeimcht. (l’ohl faluM törteim e.) Rom cs 
liclyárak. .legyeket keddtől (11-től) árusítják.

* A Vigszinbiz jövő hótól n azinház két 
legújabb óriási sikere, a éoybold és az Alvó 
férj váltakozva tölti be. Hétfőn, szerdán, pén
teken, valamint a következő vasárnap '
főn a Hoybold. Lengyel Menyhért uj vigjátéka 
kerül Bzinro Fedák Hárl szereplésével. Ked
den. csütörtökön ért szombaton az Alvó férj 
folytatja diadalmas útját az ötvenedik clö- 

AblNedhal-balíot a Fővárosi Oporeltszin- 
bázban. Szerfalán, csütörtökön és pénteken ját
szik a pozsm.y-pnigal Imllot-társMáp ‘
fVzkár igazgatásúi al és vezénylésével a lövú- 
rosl Opcrcttszinházban. Az Andersen me-t1
vimil nagy Hallottét adják, amely nyolc re., d- 
ktvül érdekfeszitö. színes és mulatságos kép
ben sorakoztatja fel a nagy dán mc.se ;olt<>t < « 
legismertebb figuráit. A jegyeket rendes holj- 
tárakon már árusítják.

•Paganini minden ősin — péntek kivAtc- 
lévcl - a Városoi Színházban. Ma mar min- 
'leiücl « V,IT«I s.iniaií lómból*. MkOfli ’
„jdon.tairól. ..Vngwto.‘e“2’
A VIB r.«voKy vU.lK .irU bompoorotó toolv 1OS- 

loa. A ..Pn'ganini" molódinbosóge minden eu 
digl Lehár müvet túlszárnyal, romantikus szú- 
vége mindvégig érdekes és mulatságos. A 
Városi Szinitúz. parádés előadása 
snénv: Alpúr Gitta, Nádor .lenu. V toh Ma™«. 
Stiklav József. Cselényi föorussegci » Párját 
ritkító cgviiitcsnck. A rendkívül aiagy « 
Htmaraszlnltu Lehár ‘•‘•’-oncet. ki n eme jak a 
mai. vasárnapi, hanem a hétfői <« keddi 
Mdást la BTcniólycsen vezényli.

r

Xpapirformdnak 
megfelelően végződte fi 
a bajnoki mérkőzések

I Az FTC—MTK ro'érkő^B mellett csak 
feaebb jelcntősógückké törpültek a többi 
ébőosztályu mérkőzések, bar látogatott
ság tekintetében örvendetes eredmény
nyel végződtek. A meccsek a papírfor
mának megfelelő eredményeket hoztak, 

m UTE nagy gólaránya győzelme n
III. TVE fölött.

' UTE—III.TVE 7:0 (2:0). Váratlanul
Magy gólerányu vereséget szenvedett a 
III.TVE az otthon játszó UTE-től. A 
■mérkőzés az UTE nyomasztó fölényének 
'Jegyében játszódott le, míg a UI« kerti
jét lek csak egyéni lorobanásokkal klsór- 
'letcmtek. A gólok közül négyet Török, 
hármat pétiig Groszmann rúgott.
pk BEAC kiengedte a kezéből a már 

megnyertnek létező mérkőzést.
BlöAC—Törekvés 2:2 (2:0). A BEAC 

nem várt ellenállásra talált, a Törekvés 
részéről, amely haláltmogvető bátonwig- 
gul próbált védekezni az őt fojtogató 
kiesés veszélye ellen. A vezotő gólt Ker- 
tter, lőtte, akinek góljára Kantoky vála
szolt. majd Stoffián gólja már-múr biz
tosítottnak engedte tekinteni a BEAC 
győzelmét, mikor a második félidőben a 
Törekvés belefeküdt és Szántónak tizen
egyesből lőtt góljával kiegyenlített.
.'A KAC—VAC-mérlíőzés egyenrangú ol- 
,lenfelek küzdelme után döntetlent hozott.

KAC—VÁC 2:2 (0:0). A KAC és a VÁC 
^találkozása — mint nz előrelátható volt 
— egyenlő ellenfelek játékát mutatta. A 

iKAC góljait Fürstuer és Gulyás lőtték, 
'inig a VÁC góllövői Engl II. és Engl I. 
[voltak. ■
lÉlvcz.hetctlon, gjönge játék után győzte 

te na ETC a 331-T-t.
| ETC—33FC 8:1 (1:0). A Harmincbúrma- 
■fcok a Kuba Rsig/'téro lúvozott Pipa és 
Btruusz nélkül vették fel a küzdelmet a

SPORT
Döntetlenül végződött 

az FTC—MIK mérkőzés 
FTC—MTK 1:1 (1:1)

Az örök riválisok állottak szemben 
vasárnap ismét egymással. Azok, akik a 
múlt vasárnapon kudarccal végződött 
magyar—osztrák mérkőzésről lesújtva 
távoztak a Hungária úti pályáról, szent 
fogadalmat téve, hogy soha ez életben 
be nem teszik a lábukat futballpályara, 
vasárnap teljes számban kint voltak a 
meccsen — családostól.

Harmincezer kipirult arcú néző a tri
bünön, a pálya bejárói előtt hatalmas 
autó- és kocsipark, a becsukott pénztá
rak ólőtt kétségbeesett, jegyekért kö
nyörgő emberek: ime, az FTC—MTK- 
mérkőzések megszokott képe. A nagy
számban felvonult lovasrendőrök alig 
győzik a folyton szaporodó tömeget szét
kergetni, mig a gyalogosrendőröknek a 
jegykészletüket magas feláron kínáló 
jegyüzérekkel akad elég bajuk.

A tribün már a nagy meccset meg
előző 88FC—ETC-mérkőzésen megtelt 
Az unalmas, nivótlan meccset alig fi
gyeli a közönség. Csak a sűrűn kötött 
fogadások keltenek érdeklődést Min
denki az elkövetkező mérkőzés esélyeit 
latolgatja. A tribünön egyszerre zaj tá
mad: pofonok csattannak el a felsőbb 
régiókban. „Kiegyenliteni“, — hangzik 
fel nagy derültség közepette a sajtópá
holy környékén. A következő pillanat
ban azonban már a bejárat felé kon
centrálódik a figyelem: az FTC csapata 
érkezik meg dresszbe öltözve, autón, a 
zöld-fehér hívek tapsvihara közepette.

Észro som vettük, hogy az unalmas 
előmérkőzés közben befejeződött. Még 
néhány perc és a két csapat a pályán 
van. ' •

A mérkőzés sportbeli részéről elöljáró
ban annyit, hogy az FTC bizonyult jobb
nak mindkét félidőben, inig a bajnok
csapat — bár játékán határozott javu
lást észleltünk — nem tudta még leg
bensőbb híveit sem kielégíteni. De sokat 
hibáztak a zöld-fehérek is, akiknek a 
győzelemről már akkor kellett lemonda- 
niok, amikor az első félidőben javukra 
megítélt .tizenegyest nem tudták értéke
síteni. A küzdelem egyébként rendkívül 
heves, gyorsiramu volt mindkét részről. 
Ennek volt köszönhető azután, hogy a 
második félidőben mindkét csapat visz- 
szacsott, nem bírván végig a tetnpót.

Iilug Frigyes hiró sípjelére a két csa
pat a következőképpen • állt fel: FTC:

komplett ETC-vel. A csonka fekete-fehér 
csapat még így is fölényben volt egy 
teljes félidőn keresztül, gólhelyzeteit 
azonban képtelen volt kihasználni. Emel
lett még a balszerencse is melléjük sze
gődött Zloch súlyos fejsérülése folytán, 
akit közben kórházba is szállítottak.

1IITVE 20, 
ETC 15, 10.
Törekvés 9

Az eteőszfályu bajnokság állása, 
a vasárnapi mérkőzések után a követ
kező: 1. FTC 32; 2. MTK 28, 3. UTE 25,
4. Vasas 24, 5. NSC 22, 6......... .........
7. KAC 19, 8. 83FC 17, 9. 
BEAC 18, 11. VÁC 12, 12. 
pont.

X Megdőlt egy hatéves Ifjúsági gya
logló-rekord. Gyalogló- és országúti sta
féta futóversenyeket rendezőit vasárnap 
délelőtt az MTE a népligeti nagykörben. 
A szakadó esőben, minden érdeklődés 
nélkül lebonyolított 5000 méteres gya
loglóverseny váratlan eseménnyel szol
gált, amennyibon Jánosira Rezső, a 
MÁV-gépgyárak jeles fiatal futója az 
eső és a 8ár ellenére 26:28 mp-es idővel 
győzve, megjavította Hóra Ferenc (FTC) 
1920 óta fennálló 26 perc 39.4 mp. ifjú
sági rekordját. A régi rekordor maga is 
jelen volt rekordjának temetésén. Máso
diknak Szeszler Béla (MTE), harmadik
nak Garf linkel (MTE) futottak be. A 
szeniorversenyt Happ Béla (MTE) nyer
te 27:582 mp. alatt, Juhász Ferenc 
(MÁV) és Fehér Dezső (ESC) olőtt. A 
gyaloglóverseny előtt, futották lo a 
8X2500 méteres ifjúsági országúti stafé- 
taversenyt, amelyet az MTE A) csapata 
(Gremspergor, Németh, Huszár) nyert 
meg 24 perc 33 mp. alatt, az MTE B), a

UJSAGt’ZEM Bt Budapest Vili., Bükk Szilárd uooa *.

Huber—Takács I., Hungler—Fuhrmann, 
Müller, Blum—Mácsay. Varga IL, Pa
taki, Sándor, Kohut. — MTK: Remete- 
Kocsis, Senkey I.—Rebro, Kiéber, Nád
ler—Braun, Molnár, Opata, Károly HL, 
Jony.

A kapu választása  ál Hiúmnak kedvez a sze
rencse. Az első attakot az MTK intézi. Az első 
percek a kölcsönös fapogatódzúa jegyében tel
nek cl. Blum szöktetö-labdáját Kohut fogja, a 
lövést azonban elvéti. A kitűnő (tatárnak ezt 
kővető két akciója sem sikerül. Jeny lendüle
tes támadását Takács rontja le. ló perce folyik 
már a játék és ebből J3 perc a zöld-fehéreké. 
Végre Braun Csibihez kerül a labda. Lefutása 
pompásan sikerül, a labdát azonban kiengedi. 
Most egymásután két nmlcg helyzet adódik az 
MTK-kapu előtt, amelyeket Rcnícte és Nádler 
tisztáznak.

A 20. percbon Senkey I. kézzel üti le a 
labdát. A bíró tizenegyest Ítél. Az MTK tilta
kozik. Kohut labdáját Remete kornerre védi. 
Majd Mácsay lövése süvít ol a léc fölött. Sán
dor lövését Nádler védi.
Az FTC nagy fölénye a 30. percben termi első 
gyümölosét. Varga György Kohut labdájával 

megszerzi a vezotö gólt.

A bekapott gól fokozott munkára serkenti 
a bajnokcsapatot. Sorozatos támadások után 
Braun (,'slbi komoré eredménytelen. Majd Pa
taki kitörése okoz izgalmat. Magos labdáját 
azonban Remete könnyen védi.

A 44. percben Braun headott labdáját Jeny 
fogja, helyezett lövése gélt eredményez.

Szünet után
ismét az FTC támad. Remete, egymásután két 
nehéz labdát kénytelen védeni. Kohut kome.ro 
nem hoz eredményt. Majd egy tévesen meg
ítélt szabadrúgás frontba hozza az MTK-t, a 
zökl-fehércket azonban Fuhrmann szabadítja 
fel. Varga lövését Remete kornerre védi. A 
közben megemelt cső folytán a pálya talaja 
csúszóssá válik, úgyhogy a kombinációk mind
két részről csak a legnagyobb nehézflégok árán • 
válnak lehetségessé. A 20. perctől kezdve az ' 
MTK kerül frontba. A Molnár, majd az Opata 
által teremtett gólhelyzetet ejidegeskodték a 
csatárok. Az első félidő Ijevcs Irama folytán 
kifullad mindkét csapat. Az utolsó öt j ere nz 
MTK-ó. A heves szélvihar is a kék-fehéreknek 
kedvez, az adódó helyzetek azonban kihaszná
latlanok maradnak. Á mérkőzés csaknem tel
jes sötétségben ér véget.

Az MTK-ban elsősorban Rebrot kell ki
emelnünk. nkl egyben ti mezőny legjobb em
bere volt. Mellette Klébcr érdemel dicséretet, 
aki sérült lábai ellenére is kitünően irányította 
a mérkőzést. Remete ismét csak a magos lab
dák vedóeóben mutatta képességeit, jók voltak 
ellenben a hátvédek. A csatársorban Braun a 
régi fényében tündökölt. Molnár és Opata a 
mérkőzés egyes fázisaiban nyújtónak clfogad- 
htót. Károly III. ellenben rosszul debütált.

Az FTC-ben Kohut tetszett legjobban. Sán
dor kitörései veszélyesek voltak. A fedezetsor
ban Blum és Fuhrmann voltak jók, mig a hát
védek közül Hungler volt a jobbik. Huber ki
fogástalanul látta cl feladix-át.

Vasas és a?5 MTK csapatai olőtt. A sta
fétaversenyen kilenc csapat állt start
hoz.

X A másodosztályú bajnokság vasár
napi küzdelmének eseménye, hogy a 
BAK kiesett a bajnokaspiránsok sorából, 
miután a Zuglói AC-tól 0:1 arányú vere
séget szenvedett. A FövTKör csak nehe
zen tudott boldogulni a MÁV legénységé
vel, amelyet l:0-ra győzött le. Az UTSE 
a Világosság felölt aratott győzelmével 
már biztos favoritja a bajnoki cimnek. 
A többi eredmények: BSE—URAK 3:1. 
—KAOE—Testvériség 5:1. — UMTE— 
EMTK 8:1. — ETSCJ-RAC 1:0.
X A BBTE atlétikai kozdővorsenyo. A 
szénatéri pályán rendezte vasárnap a 
BBTE atlétikai kezdő versenyét, amely
nek főbb eredményei a következők: 100 
méter: 1. Pintér (MAC) 11.8 mp. 1500 mé- 
tor: 1. Welller (MTK) 4 p. 28.6 mp. Ma
gasugrás: 1. Bíró (MAC) 160 cm. 200 mé
ter: 1. PintóivíMAC) 23.9 mp. $u,lydobás; 
1. Halni (MTK)1201 cm. Távolugrás: 1. 
Vajda (MTK) 622 cm. 400 méter: 1. Kő- 
rössy (KISOSz) 53 mp. Helyből magas
ugrás: 1. Vajda (MTK) 185 cm. 200 mé
teres gátfutás: 1. Ráday (BEAC) 29.6 mp. 
Diszkoszvetés: 1. Hahn (MTK) 3850 cm. 
4X200-as staféta: 1. MAC 1 p.. 40 mp. 
5000 méter: 1. Welller (MTK) 16 p. 41 
másodperc.

X A honvódelmi r»inÍMtórlum vándordíját 
az MTK nyárié, ötödítór korült vasárnap ki
írásra a honvédőim! minisztériumnak 5 X 20 
kilométerei országúti ker*kpAro«-jtafétavor- 
sonyre kiirt vándordíjé. A gödöllői országúton 
lebonyolított nagy stafétnvörsonvt meglepetés
szerűen az MTK csapata nyerte 3 óra 41 perc 
36 mp.-cs idővel. A további »»ef itók rrerdje 
a következő: 2. Postás. 3. BSE. 4. UTÓ. 5. 
Nagykőrösi MOVE. 6. MPO. 7. Vasom. 3. Lehel 
KK. ». KAC. 10. UTE 11. 11. Főv. KE. 12. 
FTC. 13. UEKK. — TTC-t • líürl dlszkvali- 
flkdltn.

X Magyar atléták sorozatos győzelmei 
Bécsben. A Hakoah nemzetközi atlétikai 
versenyén — mint az . előre látható volt
— a vendég magyar atléták sorozatos 
győzelmeket arattak. A gerelyvetést 
Szepcs (MAC) nyerte 5761 cm-cl Wessely 
(Bécs) ellen. 110 méteres gátfutásban 
Piispöky 16 mp. alatt győzött ugyancsak 
Wcesely ellen. A távolugrást szintén 
Püspöky nyorte meg 660 cin-el. A disz
koszvetést Egry 3950 crn-es dobásával 
nyerte. 10 kilométeren Belloni győzött 
34 p. 10.36 mp. alatt, mig a 4X100 méte
res staféta a MAC zsákmánya lett.

Bécsi futballeredmények. Amateure— 
Rapid 5:0 (4:0). — Vionna—Simmering 
3:3 (1:1). — Wacker—Rudolfsliügel 1:1.
— Hertha—Sportclub 4:1..

LŐSPORT
Naplopó
(Gutát 2^.

nvevte a Milíenlumi dijat
2, Kovái (Sxaóó 6)
3, Mont alt o (Séfbal G)
4, Guzman (Rojik 3)

Ragyogó külsőségek mellett futott'Jk az idei 
Milleneumi-dljat. (F.rröl lapunk más helyén 
írnak.) A nagy díjban Korái (b’zabó), Sacher- 
torte (Szokolai), Gyi lovam (Eseli), BujiáJS 
(Hcfbauer), Tandl (Gulyás), Guszman (Rojik), 
Naplopó (Gutái) és Montalió (8ejbál) Indultak. 
A parádénál Naplopó. Guzman és Montaltó 
néztek ki legjobban. A ringben és a kassák
nál kizárólag Naplopót fogadták tétre, mig 
Guzinant csak helyre, a többi rc>szXvevőt telje
sen elhanyagolták. A start csak hosszú kísér
letezés után sikerült. Sachcrtorte vezet Tandl 
és BajfArs előtt, az cgyenca elején a vezető 
verve van, Naplopót lovaEa, Gutái, a hetedük 
helyről az élre hozza és a mén rögtön hosszak
kal vezet. A távnál Korái támadást intéz el
lene. de verve marad. Nuplopó biztosan nyerte 
a_ versenyt, ha nem is oly könnyen, mint a 
Nemzeti Hazafi dijat a múlt héten.

I A versenyek részletes eredménye a kő
vetkező: I. Poét.- (Rojbal 2 és fél re). 2. Utolsó 

I (Szokolai 8). 3. Kaloda (Szabó 31. 2 b. 2 1>.
I 10:12. — II. 1. Harczos (Szabó héttized reá). 2. 
i Mausika (Szokolai C). 3. R. I’umpernikel (Raj- 
i csík 2). Fm. Flip, Blctndian. Erdökincse. 2 és 
fél h. Fejh. 10:20, 17. Sö. — III. Mllleniuml dij. 
1. Naplopó (Gutal 2 és fél reá). 2. Korái (Sza
bó C). S. Montjütó (Sejbal 6). 4. Guzman (Ro
jik 3). Fm. Gyi lovam (Esch 8) Bajtárs (Hof- 
bauer C), Tandl (Gulyás -8), Sachcrtorte (Szó
kéiul 20). 2 h. 1 és fél 11. 10:13. 12, 16. 15. — 
IV. 1. Armálla (Sajdik 1 és fél). 2. Virradat 
(Szabó 1 és fél). 3. M. Pompádour (Müller 10). 
I'm. Vorvitz, Bonheur. Arbogast, Borgia, Pim- 
po. Felperes. 1 h. ötnegyed h. 10:28, 15, 15, 17. 
-- V. 1. Didó (Szabó). 2. Tallús (Gutái 10). 3. 
Anikó (Nagy 1 egynegyed). Fm. bag warum, 
Bolj-gó. Jtepcze, Hárviz, Tilalom, Vadrózsa. 1 
h. 2 és fél h. 10:49. 17. 28, 1G. — VI. 1. Nádor 
(Szokolai 2). 2. Lőttre . (Péter 4). 3. Ravigote 
(Rojik 6). Fm. Lilitor, Felkelő, IC. Pascha, 
Cartonete. Stoppade, Szatmár. Maladroit.

A bécsi ügető dorbyt tegnap futották óriáfit 
közödisúg elölt. A nagyversenyt I’atronesse 
(Barton 2) nyerte Aprilseherz CHofbauer 8) és 
Ilaripona (Ryerson) előtt. A győztes ideje t.Sl.á 
volt, ami elég gyenge, de egész utón fölény
ben volt 6s így nem kellett kifutnia legjobb 
idejét. A nagydijbnn az utolsó fordulóban, ka
rámból is volt, Fregoli (Itajner) és Kiphias 
(Hafaer) összeütköztek és igy mind a két lovat 
hajlójuk feltartotta. Patronossc és Ilarieona 
biztos indulók, a magyar ügető dorbyben.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.

Fogadni lehet
és fel világosi fást kaphat a bookmakerek 

fogadó Irodáiban ■
IV. Kossuth Lajos ú. 14-18. T. 23-38.
VI. Andrássy ut 45. T. 63—35
VI. Váci ut 1. - t. 8C—92.

< hököli-ut 28 (Garal bazár) T. |. 92-93 
X I Rák.ÓC2‘ ut 5,1 T- I- 55-01.
Vili. Baröss ucca 53. T. J. 139—12.

MARIPOSA 
A TÁNCOSNŐ 

tilmjiték 7 felvonásban
A főszerepben: POLA NEGRI 

Radiuc-Paramount attrakció 
és

Jack London regénye filmen!

Fehérek«. Feketék
Tóm Moorrol

Tavamat attrakció

A Royal Apolló, Omnia Corso
mozgúszínhíiakban

Üzemvezető: Puskás litván.

kome.ro

