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Vázsonyi Vilmos holtteste 
autún, leólmozott koporsóban 
ma reggel érkezik Budapestre
Vasárnap éjjel Győrbe érkeztek, ahonnan hajnali négy 
órakor indulnak tovább a koporsóval ~ Vázsonyi 

Vilmosné zokogva diktálta férje gyászjelentését

Kedden délután 3-kor temetik a városházáról
Szombatba reggel Badenben el

hunyt a magyar, demokrácia vezé
re, Vázsonyi Vilmos. A haláleset 
híre mély megdöbbenést keltett 
mindenfelé nemcsak azért, mert a 
magyar politikának vezéregyénisé
ge költözött el az élők sorából, ha
nem legföként azért mert ezt a pu
ritán embert, ezt a nemes szívet, ezt 
A gondos és szerető családapát a 
politika ölte meg.

Az aljas merénylet, amelyet elle
ne elkövettek, megadta a végső lö
kést a politika izgalmai által 
Bgyonsanyargátolt testnek.

Vázsonyi Vilmos azok közé a ke
vesek közé, tartozott, akik nemcsak 
ésszel, de szívvel csináltak politikát. 
A politika ölte meg a szívét.

A gyászbaborult, család, a vezér 
nélkül maradt bajtáTsak és barátok 
búcsúztatásra készülnek.

Mi, akik Vázsonyi ■politikájának 
harcosai voltunk, a döbbenet hatása 
alatt képtelenek . vágjunk arra, 
hogy ezekben az izgalmas percek
ben kivegyük részünket abból a fel
adatból. amely Vázsonyi Vilmos 
halhatatlan . egyéniségének és soha 
el nem múló alkotásainak méltatá
sa tekintetében a sajtóra vár. Né
mán, zokogva, megrendültön állunk 
a koporsó elöl és ajkunkon elhal a 
kérdés:

„mi lesz velünkT
rA mindent elnémító fájdalom lett 

úrrá lett felettünk.
Szombaton délután 1 órakor a 

csatád és a legszűkebb környezet 
Badcnbe utazott, hogy, jelen legyen 
a holttest beszentelfsénél. . ~  -------

A badeni eseményekről és Vazsö- udvarra. Félnyolc után pár perccel 
nyi földi maradványainak hazaszál- futott be a gyorsvonat. Az egyik

lefon.jelentése.) Vasárnap délelőtt 'rWfiídeniiniien összesereglenek az 
lü órakor a szanatóriumból u ba- 
deni szentegylet szertartástermé
be szállították Vázsonyi Vilmos 
holttestet. A. szertartás után, teszik 
meg az intézkedéseket a hazaszállí
tásra. Minthogy a nemzetközi meg
állapodás értelmében 36 órán belül 
a holttestet leólmozni nem lehet, a 
koporsóbahelyezésre és a koporsó 
leólmozására csak vasárnap este ke
rül sor, ha időközben nem sikerül 
feloldást kapni a nemzetközi sza
bály alól.

A gyászszertartás befejezése 
után Vázsonyi Vilmos koporsóját 
átszállították Becsbe és egyidejű
leg a gyászoló család és környezete 
is elhagyták Badent, hogy Becsbe 
érve vonaton Pestre utazzanak.

Vrfzsonyf Vilmosné megérte- 
rése a keleti pályaudvaron
Vázsonyi Vilmosné, Vázsonyi Já

nos és a demokratapártnak Ba- 
denbe utazott tagjai délután 4 óra
kor indultak el Becsből. A l écsi 
gyorsvonatot a. keleti pályaudva
ron félnyolc órakor hatalmas tö
meg várta. A demokratapárt ye- 
zetőtagjai teljes számmal megje
lentek a pályaudvaron, hogy a 
hazaérkezőket fogadják. Mar ne
gyednyolckor ott várakoztak: Pa- 
kot8 József, Baracs Marcell, Bedő 
Mór, Ehrlich G. Gusztáv, Leder- 
niann Mór, Molnár Gyula, Dcutsch 
Lajos, Gajdusek Marcell, Erdélyi 
Dezső, Rcisz Dávid és mások. Fér
fiak és nők vegyesen, több mint 
kétszáz ember jött ki a pálya-

lítúsáról a következő' tudósításunk 
számol be;

Baden, május 30. d. o. 11. óra. 
(A Hétfői Napló tudósítójának te-

olsőosztályú kocsiból kiszálló Vá
zsonyi Vilmosnét- egy pillanat, alatt 
a könnyezők százai veszik körül.

Percekig fart a zokogás.

utazók. Szem nem marad szárazon. 
Pákots József úgy sír, mint egy, 
gyermek. Vázsonyiné után szálla
nák ki a kocsiból fia, Vázsonyi 
János, Fábián Béláné, Fábián Béla,* 
Bródy Ernő, Csergő Hugó és Nobel 
Árpád, Vázsonyi Vilmos egyik 
legmeghittebb barátja. A gyásznak 
és részvétnek ez a spontán meg
nyilatkozása csakhamar áthat min
denkire, aki a jeleneteknek szem
tanúja. A forgalom megáll, végül 
is megindul a szomorú menet a ki
járat felé. A pályaudvar érkezési 
oldalán

újra kezdődik a zokogás.
Csak hosszas rábeszélés után sike
rül elindítani a tömeget. Bródy 
Ernő hangos zokogással Baracs 
Marcell karjaiba borul. Fábián 
Béla sorra autóba ültet, mindenkit. 
Vázsónyiné fiával és Telek György 
ügyvéddel az egyik ott várakozó 
autóba akar szállani, de a rendőr 
rászól, a sofőrre,, hogy álljon odébb, 
itt néni lehet az utat elállani. Erre 
újabb zokogás következik. Már 
nyolc óra is elmúlt, mire Vázso- 
nyiné autója megindul az elárvult 
Bulyovözky-uccai ház felé. Baracs 
Bed#,. Fábián, Pakots és a többiek 
követik.

FÁBIÁN BÉLA
útközben elmondja a Badenben 
történteket:

— Szombaton1 éjjel 11 órakor játszódott 
le a legmegrázóbb jelenet. A szanató
riumból késő éjszaka kísértük ki Vá
zsonyi Vilmos holttestét a badeni teme
tőbe. Hatalmas tömeg haladt a koporsó 
után. i i . -

Olt volt az egész szanatórium.
Ápolók,, ápolónők, apácák, betegek és 
egészsógpsek zokogták végig uz utat a

egylet 'szertárié szemében. A beszentolés 
aktusánál jelen volt. « bécsi hitközség 
alélnöke és a badeni polgármester is, 
Zsui'olásg megtelt a szertartásterem, az 
őszinte mély részvét nyilvánult meg 
rokonokban, barátokban és idegenekben, 
egyaránt.

A Bulyovszky-uceai lakásban ez
alatt az özvegy köré gyűltek a ro
konok és barátok. Buracs Marcell 
és neje, Pakots József es családja, 
Bedéi Mór, Fábián Béla és u fele
sége, Reisz Dávid, Telek György 
és neje Bóih Klári, Molnár Jenő, 
Csergő Hugó, Bródy Ernő és neje, 
vigasztalják a folyton könnyező 
özvegyet.' Vázsónyiné ' Fábián Bé
lát kéri fel arra, hogy diktálása 
alapján, írja meg a gyászjelentést 
PazsoHj/t és a felesége ugyanis 
megállapodtak egymással abban, 
hogy amelyik túléli a másikat, 
maga fogja megírni élettársáról a 
gyászjeléníést. Minden mondatnál 
zokogva áll meg percekig, ámíg 
lediktálja Fábián Bélának a gyász
jelentést:

Vázsonyi 
fia János 
<le Iptcu 
godva jeleiVik, hogy a legneme
sebb ember, ura, illotvq apja

Vilmosné és egyetlen ' 
uugy tzoiuonkággaU 
akaratában- uicgnyu-

nagyméitáságú
Dl*. Vázsonyi Vilmos 
ügyvéd, Nagymagyarország volt 
Igazságügy minisztere, IV. Károly 
király titkos tanácsosa, Budapest 
székesfőváros díszpolgára, a Te
rézváros 25 éven át képviselője, 
a Magyar Nemzeti Demokrata 

Fúrt megalapítója
folyó hó 29-én, reggel 8 órakor Baden- 
ben visszaadta testét a Teremtőnek,

A- szoinorúaágos gyászban osztoznak 
fivér© Vázsonyi Jenő, a Magyar Állam
vasutak volt elnöke, felesége és gyer
mekei: Vázsonyi Paula, nővéro; sógora1.11 a.\ie, uuc * sta uou •» ......... ■

8za,,f’tóriumtól a temetőig, A beszelitelés ‘-Bdd&r Jakab; szálkái Szclkay Zoltán, 
v r • ai^déMőt^voltabaden^zent-felesege^éfi^gyermekei^özwBgy^R^^Dc-
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y.sönó és gyermekei, unokahugal és unó- 
kaöcsei. Temetése június hó 1-én dél
után 3 órakor lesz a központi város
háza udvaráról.
, Adjon neked az ír Isten békét és 

örök nyugalmat.
Fábián Béla, miután leírta , n 

feyÚH/Jelentcst, felolvasta a száz- 
Uúm ra é rkezet t rész vét 1 ávi ratoka i. 
'l’öbek között a következők fejezték 
ki táviratilag részvétüket: Ugrón 
(tábor, Sztankovics Szilárd, Miklós 
'Andor, Kálmán Henrik. Fleisslg 
Sándor, Sebess Dénes, Grátz Gusz
táv, Jlainprecht Antal, fíottlik J<»- 
y.sel', Kreutzcr Lipót, Sümegi Vil
mos, Désy Géza, Baross Jánosáé, 
Béniit Dezső, Szilágyi Lajos, Sitin 
Emil, P. Abrahám Dezső, Éber An
tal, Wolffncr Tivadar, Mándy 
fcJamu,

RAKOVSZKY IVÁN 
belügyminiszter

p következő részvéttáviratot küldte: 
t ,.F(5rjr elhunyta alkalmával fanadja 
[legmélyebb részvétem őszinte kifeje
zését."

HEGEDŰS LÓRÁNT:
„lilélycn megindulva siratom Vilmos 

halálát. Ké .csókoló híve. Hegedűs Lo- 
Mint."

ZSITVAY TIBOR:
„Váratlan lesújtó gyászában fogadja 

énugy méltóságod mélyen átértett részve- 
Ife/u őszinte tiszteletteljes kifejezését."

Rengeteg1 rész, véttá vívni érkezett 
vidéki szentegyletektől és hitköz

ségektől.

; Tanácskozások a városházin
| Vázsonyi Vilmos irmot ősének részle- 
lifit, vasárnap délelőtt tárgyalták meg 
(részletesen a főváros, a főkapitányság 
és a demokratapdrt képviselői.

A temetési szertartás végleges he
lyéül a központi városháza K a in mer* 

; mayer Károly uccal oldalának ud
varát jelölték meg.

’A harmadik számú pavillon előtti asz
faltozott udvaron, vasárnap délelőtt hosz- 
fczabb holysziui szemlét tartottak, me
lyen megjelent Búzáik János ulpolgár- 
Sinwter. Szfszlér Hugó főkapitány. Pa
kol s József képviselő, Kovács Ernő, 

éKakujoy Károly bizottsági tugok. Ha- 
Ikwr Józbef főigazgató, a városháza 
[gondnoka, a demokrata kör és az izra
elita. hitközség képviselője. A pontos 
fhclyeziui szemle alapján elhatározták, 
rhogy uz udvart kordonnal két részre 
pszt ják s

a ravatal köré csak a hozzátartozó
kat, a nemzetgyűlés, a főváros, a tör
vényhatósági bizottság, a demokrata 
párt, a vidéki küldöttségek és a sajtó 

tagjait engedik,
akik az Igazolásul szolgáló .jegyek fel
mutatásával lesznek csak a Kiunmor- 
'nmyernccai kapun bebocsájtvn.

Az udvart körülvevő épületek abla
kait szintén a gyászoló közönség 
rendelkezésére bocsátják s ide is je

gyeket adnak ki.
A ozortartás színhelyét, az ösz- 

RZi’s épülőtöket fekete drapériával von
juk b<» « a ravalal köró hatalmas égő 
kandullábcreket állítanak. A főkapitúuy- 
bág úgy intézkedett, hogy

a halottas és koszorús kocsik a Kant- 
mermayer Károly uccában sorakoz

zanak.
Eií az útvonalat s az oda torkoló uccd- 
l.nl a temetés idejére a rendezőség el
zárja a forgalom elől. A temetési menet 
it Kammermayer Károly uccán. a Ká
roly körúton. Dohány uccán, Síp uccán, 
llákóczl Utón át vonni végig n Salgó- 
tarjául úti izraelita temetőig.

ball elzárják a közönség elől
A temetőt kedden már a déli órák-

E csak a legközelebbi hozzátartozókat 
fogják bebocsú jtani.

Fázsonyi Vilmos holtteste n főváros 
által küldött fonrgonban valószínűen 
hétfőn dólelőtt érkezik Budapestre.

Buzáth János alpolgármester Intéz
kedett, hogy amint a holttestet szál
lító autó átlépi a határt, uzounal te

lefonon értesítsék,
Á párt vezetőtagjai a város ha

tárában. a bécsiúti vámnál várják a 
nagy halottat a onnan bekísérik az 
8< utót a Terézkörútl Központi Demokrata 1 
Korba, Itt a koporsót felravatulozzák. |

Kedden délután fél 3 órakor autón a 
városházára szállítják a koporsót.

Hevesi Simon főrabbi a zsidó hitközség 
összes papjainak segédletével tartja a 
17 nyes gyászszertartást ók gyászbezédet 
mond a koporsó felett. A városháza ud
varán a nagy halottat a főváros nevé
ben llipka Ferenc főpolgármester, a 
nemzetgyűlés ■ nevében Szcilovszky Béla, 
a törvényhatósági bizottság nevében 
Bárczy István, a demokrata párt részé
ről Bakots József, a demokratikus blokk 
nevében Baracs Marcell, a Központi 
Demokrata Kör részéről lirődy Ernő, 
az Ügyvédi Kamara nevében Papp Jó
zsef fogja búcsúztatni. Ezenkívül a Ke
reskedelmi és Iparkamara még meg nem 
nevezett képviselője tart gyászbeszédet a 
rurálátnál. A temetői program összeál
lításút hétfőn fogják elkészíteni.

Hétfőn délben 1 órakor Sze&zlér 
Hugó főkapitánynál a közlekedési 
rendőrség vezetőjének és a demokra- 
ta párt megbizottalnak bevonásával 
újabb értekezlet lesz az ucea rendjé

nek biztosítása érdekében.
Itt beszélik meg, hogy a temetésen részt 
vevő küldöttségek, testületek, iskolák és 
intézmények tagjai és növondék*'* mely 
útvonalon álljanak sorfalat.

Gydn&rte kazlat 
a Demokrata Körben

A Központi Demokrata Körben 
vasárnap délután értekezlet volt, a 
melyen di; Pető Ernő közölte, hogy 
u arvatalt a kör dísztermében állít
sák fel, ahová hétfőn délután 5—8-ig 
és kedden délelőtt 8—12-ig zarándo
kolhat a közönség, hogy lerójja ke
gyeletét a demokratikus eszmék 
niagy harcosának teteménél.
A holttestet a koszorúkkal együtt 
beden délben szállítják át a város
háza udvarára.

Az értekezleten bejelentették, 
hogy a temetés napján délután 3 
órától az OMKE és az OKISz tag
jai, tehát az összes kereskedők üz
leteiket zárva tartják, hétfőn és 
kedden pedig a kivilágított kiraka
tokban Vázsonyi gyáazfátyolos arc
képét helyezik el, egyben intézkedés 
történik, hogy minél több házban 
tűzzék k a fekete lobogót.

A temetés soha nem látott ará
nyú lesz. Budapest népe felekezeti 
különbség nélkül ott lesz Vázsonyi 
Vilmos temetésén, hogy áldozzon az 
új Budapest megteremtőjének ko
porsójánál. A temetés ideje alatt az 
iparosmühelyekben és a kereskedé
sekben szünetelni fog a munka, a 
házakat gyászlobogók ezrei lepik el. 
Budapest hű fiát siratja kedden.

Vázsonyi Vilmos haláláról a de
mokrata párt a következő gyász
jelentést adta ki:

A Nemzeti Demokrata Párt és a 
Központi Demokrata Kör megren
dült fájdalommal jolenti, hogy bál
ványozott vozére, 

iguzsdgiigy miniszter, nemzetgyű
lési képviselő, Budapest, székes fő
város törvényhatóságána tagja, 
Budapest díszpolgára, a budapesti 
ügyvédi kamara vád. tagja stb, ez 
évi május 29-én reggel 7 órakor 
Badenben, ahol közéleti harcokban 
megtört egészségét akarta vlssza- 
szorezul, váratlanul elhunyt,

Sirjutok lostvérok, mert elhidc- 
giilt az atyai szív, aki miértünk 
dobogott, 8 ellobbaut a fenkölt, ne
mes lélek, aki szeretettel, védőn és 
oltalmazón terjesztette fölónk ra
gyogó szárnyait

Elsötétült fölöttünk sorsunk ég
boltja g úgy órozzük, hogy az ő 
mosszi utakat bevilágító, tündöklő 
szellcmo nélkül vak éjszakában bo
torkálunk.

Légy velünk nagy bánatunkban 
árvák atyja, jóságos Istenünk:

Útban
a nagy halott

Győr, 1926 május 30. 
(Éjjel 12 óra.)

A Vázsonyi Vilmos holttestét 
szállító autó most érkezett meg 
Győrbe. Az utat itt félbeszakítják 
és reggel 4 órakor indulnak tovább 
Budapest felé. Az autó Vázsonyi 
Vilmos holttestével reggel körül
belül 8—Vaj) órakor érkezik meg 
Budapestre.

6«JpÉ evfieszhöz
24 darab, elegáns kazettával, reklám ár

Reisz-Aruház
VII, Király ucca 47 
Csányi ucca sarok és

láng-Aruház
IV, Múzeum körút 43

korona Aúzeutn u. szemben

maradt, azonban a jelenlegi 
párizsi divattól lényegében

Mlürt 
elkülönített osztályainkban, 
túlhalmozott raktár miatt

kerülnek eladásra.

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorsyára

Sxünyeg, pokróc, Uggóny, Agy- és
* »asztalterítők, gyermekkocsik, nyngsr.úkok, 

leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és s&trak minden kivitelben kap}* tők

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.

Az uccaközben I evő, naponta 
változó kirakatsorozataink 
szemléltető képet nyújta
nak úgya nagy választékról, 
mint az azelőtti és mostani 
árak feltűnő különbségéről.

Mini.lörnhiinim 1MU.«.Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

az átka a mai üzletembernek. Minden lépés, amit 
a kemény bőrsarkon teszünk, kis kalapácsütés
ként hat agyunkra és idegeinkre és tűrhetetlenné 
íokozza a szenvedést. Kímélje meg szervezetét 
a felesleges rázkódtatáslól és hordjon PALMA- 
SARKOT és TALPAT. Egyszeri kisérlc 
meggyőzi, hogy viselésük mily jótéte
mény és pihenés megkínzott idegein!' 
nek. — Elegáns forma. — Énen! 

illőbb és olcsóbb a bőrnél.
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Nemcsak házat épít a főváros 
Matuska alpolgármesternek, 
de a házbért is fizeti helyette

/ fil

Nagy szenzációt keltett az. a le
leplezés, mely a főváros egyik ti
tokban történő vlllaépítkezéséro 
derítőt világosságot. A közgyűlé
sen egyik interpelláló bizottsági 
tag általános érdeklődés mellett el
mondotta, hogy a főváros az 111, 
tékes bizottságok és a közgyűlés 
megkerülésével az egyik márton- 
hegyiúti telken vlllacpítkezésre 
határozta el magát, nem is a saját, 
hanem Matuska Alajos volt alpol
gármester számára. Az építkezési 
költségekre 170 millió koronát ki is 
utalt s szokatlan gyorsasággal 
szükköril versenytárgyalást is hir
detett a villa megépítésére.

Móltár-oljuk és elismerjük Ma
tuska J* 'JÓS volt alpolgármester 
he-vadhatatlan érdemeit, akinek 
ig. n sok és értékes alkotást kö
szönhet a főváros polgársága. Nem 
is azért foglalkozunk ezzel az ügy- 
gvel, mert egy nyugdíjas köztiszt
viselőről van szó, beszélnénk róla 
akkor is, ha más számára építene 
villát a főváros. Az egész ügy attól 
a titokzatosságtól nyerte különös 
érdekességét, amellyel a tiszteli 
tanács ezt a kérdést kezelte s az 
illetékes fórumok megkérdezése 
nélkül kívánta végrehajtani. A köz
gyűlésen választ kértek a tanács
tól az építkezés hátterét illetően, 
de az interpellációra valamennyi 
tanácstag és alpolgármester „mint
ha semmiről sem tudna", rázta a 
fejét s cl akarták hitetni a közgyű
léssel, hogy az egész villaépitkczést 
nem a tanács, hanem valami lát
hatatlan szellem mozgatja, 
nyitja.

A Hétfői Napló munkatársa 
zel szemben kiderítette, hogy

mindeu egyes tanácsnok tudott 
a villaépitésröl, sőt hozzá is 
járult különböző eszközökkel az 

építés előmozdításához.

Néhány héttel ezelőtt az egyik ta
nácsülésen került szóba, hogy Ma
tuska Alajos volt alpolgármester 
nehéz anyagi viszonyok között kiiz- 
kiidik és attól fél, hogy jelenlegi 
lakásából kilakoltatják. A tanács
ülésen ekkor azt indítványozták, 
hogy a Mártouhegyi úton a Ma
tuska által bérelt telken, az ott 
lévő régi mezőőri házat építsek ki, 
modern, fürdőszobával is ellátott 
villává s a volt alpolgármesternek 
bocsássák rendelkezésére. A tárnics 
a javaslatot elfogadta s hogy az 
építést, mennél kisebb költséggel 
lehessen végrehajtani, felszólítot
ták a tanácsnokokat, hogy ji_z , ola
juk i«..-----------
ócska építési anyagokat Krre az
után t„. ...
ócska téglát, « y—, 
tetőcserepet, n harmadik egy 
leges cserépkályhát, takarok uz- 
helyet, faanyagot és egyéb 
zési anyagot szállított a villaepit- 
kezéshez. Az anyag tehát teljesen 
ingyen jutott a főváors birtokába s

csak az építési muukadij elő- 
eremtéséröl kellett gondos

kodni.

éz

végi’ob a j t an ’, f elszól 1t ot- 

tartozó üzemektől kérjenek

a& egyik üzem néhány száz 
a másik hasznait

Erre a colra

470 milliót

Végül még

utalványozott ki a 
tanács.

, azt jegyezzük meg,
hogy Matuska Alajos a Márton- 
hegyi út 10373 helyrajzi számú, kö
zel 3000 négyszögölnyi területért 
ós a rajta levő házért

egy fillér bért sem fizó.
a fővárosnak, ellenben

a tanács a kisajátítási alap 
nénzéböl minden negyedévben 

Matuska helyett kifizeti

az I. kerületi elöljáróságnak azt 
összeget, amely a telek bérlete le
jében járna. Összesen

A belügyminiszter két héttel 
meghosszabbította a választói névjegyzék 
közszemléjét és a felszólalások határidejét

Vasárnap délben járt volna le az Izékkel szemben tanúsított figyel met- 
1927. évi képviselőválasztók ideigle-1 fenséget azzal magyarázzák, hogy az 
nes névjegyzéke ellen benyújtható

Iszólalások határideje, azonban a 
belügyminiszter vasárnap leérke
zett rendeletével úgy a felszólalások 
beadásának határidejét, mint a név
jegyzék közszemléjét 2 héttel meg
hosszabbította. A terminusok meg
hosszabbításának oka az, hogy a 
közszemle qsak elkésve kezdődött s 
a névjegyzékek ellen alig nyújtott 
be nehány polgár felszólamlást. Más 
években az elöljáróságokon tízezré
vel nyújtottak be észrevételeket a 
jogfosztott választók, ez alkalommal 
azonban alig tanúsítottak érdeklő
dést a kifüggesztett választói lista 
iránt. Illetékes helyen a i:évjegy

Petrichevich-Horváth Emii bárói 
felmentik államtitkári állásától 
A lefolytatott házi vizsgálat nem Igazolta az ellene emelt 

vádakat, a báró azonban távozni óhajt
ni in iszter

Horváth

Vass József népjóléti 
azoknak a támadásoknak során, a 
melyeket Petrichevich
Emil báró ellen indítottak, érdemi 
nyilatkozatot tett, melyben kijelen
nie, hogy államtitkára ellen meg
indítja a vizsgálatot. Ennek a vizs
gálatnak elrendelése egyértelmű 
volt a fegyelmi eljárást megelőző 
vizsgálat megindításával. Most

teljesen beavatott helyről 

úgy informálták a Hétfői Napló 
munkatársát, hogy

a Petrichevich-Horváth Emil 
báró népjóléti államtitkár ellen 
megindított házi vizsgálat ér
demi része befejeződött és pe
dig az államtitkárra kedvezően.

zf vizsgálat során ugyanis semmi
féle olyan momentum nem merült 
föl, amely gyanúra szolgáltatna 
alapot aziránt, hogy Petrichevich- 
Horváth Emil báró hivatali mulasz
tást, Vagy szabálytalanságot köve
tett volna el, iletve hivatali műkö
déséből magának anyagi hasznot 
szerzett volna. A lefolytatott eljárás 
tehát nem igazolta azokat a váda
kat, amelyeket Petrichevich-Hor-

Idagrohamában kovetta &l 
öngyilkosságát Várkonyi bankár

il rendőrség nem boncoitatja fel a holttestet
'A főváros társadalmában, külö

nösen pedig a tőzsdei körö/ben ál
talános feltűnést keltett Várkonyi 
Lajos Öngyilkossága. Teljeesen ért
hetetlenül állt mindenki a megdöb
bentő esettel szemben, mert semmi
féle adat nem volt arra vonatko
zóan, hogy n)i késztette végzetes 
tettére Várkonyi Lajost.

A 61 esztendős öregúr teljesen 
rendezett anyagi körülmények kö
zött élt, családi életében semmi za
var nem. volt. Négy felnőtt fiával

az

7000 aranykorona évi alapbért 
Özet igy - a főváros Matuska 

helyett
egyik zsebéből a másikba, azon
kívül még

az évi 345 aranykorona vízdíjat 
is a tanács fizeti.

Negyedévenként tanácsi határozat 
utalja ki a kisajátítási alapból az 

,1.5 milliós bért.

új választói listába az idei össze
írásnál mindenki belekerült, akinek 
jogcíme volt a választói jogra. Nem 
történlek jogtiprások, tehát nem 
volt ok a felszólalásokra. Az idei 
névjegyzékben 401.131 választó sze
repel, míg Wolffék jogfosztó ural
ma alatt csak 304.272 választó jutott 
be az 1925. évi névjegyzékbe Közel 
százezer polgár szerezte tehát vissza 
választójogát a községi választások 
óta eltelt egy esztendő alatt. A mi
niszter rendelet© szerint uz új név
jegyzék június 11. helyett június hő 
27-ig maard közszemlén s a felszó
lalások benyújtásának új határide
je május 30. helyett június 13.

érelmeszesedés az agy fele is kitelj 
jedt és kisebb V /

agyvérzést okozott.
Ebből kifolyóan azután könnyebben' 
előfordulhatott, hogy pillanatnyi! / 

idegroham támadta meg 
és szinte öntudatlan állapotban kÓ* 
vette el tettét.

A tőzsde vezetőségének intézke
désére az utóbbi időben kialakult 
gyakorlat szerint a zsíróban felül
vizsgálták a Várkonyi Lajos-cég 
által kötött üzletüket, azonban sem
miféle rendellenességet nem fedez-, 
tek fcL

A család átvizsgálta a cég 
könyveit, 

de itt is mindent rendben találtak, 
így azután kétségtelenné vált, hogy 
nemi anyagi, vagy családi ügy, ha
nem kizárólag betegsége kergette a 
halálba a szerencsétlen véget ért 
bankárt.

A család vasárnap azzal a kérés
sel fordult a rendőrséghez, hogy a 
holttest boncolását mellőzzék. A’ 
rendőrség méltányolta a család kí
vánságát és megadta a temetési en
gedélyi, úgyhogy a. család a mail 
napon fog intézkedni az öngyilkos 
bankár temetésére vonatkozólag.

vátjj Emil báró népjóléti államtit
kár ellen emeltek.

Petrichevich-Horváth’ Emil báró 
azonban annak ellenére, hogy a hi
vatali eljárás őt igazolta,

távozik állásából.

Az államtitkár ugyanis már az el
lene megindított példátlanul éles 
támadások idején elhatározta, hogy 
csak addig marad a helyén, amíg 
tisztázza magát. Miután tehát a 
házi vizsgálat véget ért,

Petrichevich-Horváth Emil báró 
közölte Vass József népjóléti 
miniszterre], hogy nem szándé
kozik továbbra is megmaradni 

állásában.

Jól Informált helyről szerzett ér
tesülésünk szerint

a legközelebbi napokban hiva
talosan is közük Petrichevich 
báró államtitkári állásától való 

felmentéséi.

Politikai köbökben úgy tudják, 
hogy Petrichevich-Horváth Emil 
báró utóda a népjóléti államtitkár
ságban Drclir Imre lesz.

sz.együtt a Vilmos császár út 74. 
házban lakott. Az öngyilkosság nap
ját megelőző estén

fiával Várkonyi Lászlóval órá
kon át teljesen nyugodt han

gon, jókedvűen beszélgetett.
A szerencsétlen véget ért bankár 

öngyilkosságának okát az utóbbi 
időben nagyon elhatalmasodott 
szervezetén az érelmeszesedés és 
emiatt orvosi kezelés alatt állt. Ke- 
zelőorvpsa megállapította, hogy az

Mesébe Illő .

es mégis bebizonyithatóan igaz, hogy 
évente közel

5,0MJ00 palaekj' 
fogy'ol a világhírű .valódi 

tea 
sősterszesx{ 

néven közismert' páratlan hatású 
házlszerból, mert — tnlzús nélkül —, 
nincs olyan ház, ahol no ismernék és, 
úgyszólván naponta no használnák*"

a titka , 
ennek a bámulatos sikernek ? y 

Az, hogy a valódi 

Diana ^terasz 
nemcsak papíron, bánom a valóság
ban islegbiztosabb hatású,legerősebb 
s legolcsóbb egószsógápoló háziszor

K 
K 
K

... 16.000 

... 45.000

... SC.000

Kis üveg .. 
Középiivog 
Nagy üveg

Mindenütt kapható!

ROTH BftNK
Budapest, V., Vilmos császár út 43. sz.

Alapiiva : 1906. évben 

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzálofllnztositék mellett 

fővárosi és környékből! házakra, ugyan
ezeken kockázatmentesen s logjövedel- 
mozöbbon gyümölcsöztotjük. Törloszté- 
sos és kamatozó jelzálogkölcsönökot 
folyósítunk mezőgazdasági földbirtokok
ra, bér- és családi házakra. 
Pénztári órák: 9-től 5-lg
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Politikusok o iioíiköl- 
tsönkölviny ísíilften 
A vasárnapi gyűlés Is a 
kötvényügy sürgős ren

dezését követelte
A nadikülcMÖnchnlet- tulajdonosok Or

szágos akciója vasárnap délelőtt a régi 
képviselőhöz zsúfolásig megtelt helyisé
gében gyűlési tnrtoti. melyen dr. Aty/t/ 
Vince, Várnai Dániel. Szilágyi Lajos, 
Szabó József és Kiss Menyhért nemzet- 
gyfllósl képviselők is megjelentek. A 
gyűlés mindvégig izgatott és elkesere
dett hangulatban folyt lo.

A gyűlést Mattciwovszky Aladár nyi
totta meg, majd dr. Páczncr Jenő ügy-1 
véd követelte, hogy a kormány hívjon 
össze egy szakemberekből álló nnkélut, 
mely hivatva lenne a hudikölcsöntuluj- 
donosok sérelmeit orvosolni. A megol
dást emelkedő kamatfizetésben latja. Ez
után .Vor/.v Vince hangsúlyozta, hogy 
amikor az állam nmgúnlelcknek egymás
sal özemben fennálló követeléseit valo
rizálja, a saját adósságát nem akarja 
elismerni. Visszautasítja ígéretét,
mert alamizsnát nem fogadnak el. Szabó 
József a kcrcsztéiiyszoriálisták támoga
tásút helyezte kilátásba. Kiss Menyhért 
azt a megoldást ajánlotta, hogy a kor
mány azt az ötszázezer hold földei, ami
hez a földbirfokrelorm révén jutott, for
dítsa a hadikölcsöntulajdonosok kárta
lanításiba. Nagy Béla dr. ügyvéd a 
házvagyonváltságból kívánta a kártala
nítást. Ezután Várnai Dániel hangoz
tatta. hogy az emberekből kiölnek min
den hitet és bizalmat és lm az államnak 
egyszer ismét u nemzőihez kell majd 
fordulnia, senkisem fog az. állam segít
ségére sietni. Végül Szilágyi Lajos ki
jelentette, hog.v azt az elkeseredést, amit 
a hadikölcsöniigy teremtett, egyik párt 
sem fogja politikai célokra felhasználni, 
lehűt a kormánynak is loyálisan kell 
viselkednie. , , ,

l A gyűlés Mattdwovszky Aladár zaro- 
ezavaival ért véget.
4MM óm

SOS!
„AZEMBER“

Nemzetközi Embervédelmi 

kiállítás 
a városligeti Ipnrcsarnokbnu 

4*
Érdekes és 

tanulságos látnivalók 
mindenki számára

4-
Nyitva: naponta ‘/,9-7 óráig
A kiállítás ,Szúrakozó-psrk“-.jában: 
Hangversenyek! — Étterem 

és kévéházt

MAGYAR LÉGIFORGALMI RT
Budapest VII. Eriiül ,1 Virul I (Hlw-Yurk palola)

Teleién lózsef 83—87
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Közvetlen csatlakozások:

Az autó a New-York palotától 6.20 és 
15,20 órakor indul 

Jegyváltás, felvilágosítás az igazga 
lóságnál és az összes menetjegy 

irodákban
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Lédererné rablógyilkossági ügyét 
ma tárgyalja a ítélőtábla 

Lédercrnét újból szembesítik férjével

Ma hétfőn újabb állomásához érkezik 
cl az utóbbi, évek egyik legnagyobb 
bünpere a Ledirer-félc gyilkossági ügy. 
Lédercr Gusztáv feleségét, a szökő Mi
éit, Kodelka Ferenc heutesmester gyil
kosát. ma vonja felelősségre másodfo
kon az igazságszolgáltatás. A törvény
szék Lédercrnét a rablógyilkosság ügyé
ben mint fclbújtót mondta ki bűnösnek 
és hutáira ítélte. Az ítéletet a tábla 
megváltoztatta és az asszonyt életfogy
tiglani fegyházra ítélte el. A Kúria is 
foglalkozott az üggyel s feloldotta az 
ítéletet és utasította a táblát bizonyos 
ténykörülmények újabb megállapildsára.

A mai táblai tárgyalás célja lesz a 
rnblógyilkossági ügy egynéhány tény
állásának tisztázása, illetőleg egyes 
tényköriilményekro vonatkozó bizonyító
kok kibővítése.

Miután a katonai törvényszék által
WWW'

Beszélgetés Abd el Kriminél
„Nem adhatom meg magamat harc nélkül**

Párizs, május 30.
A Maiin marokkói tudósítója 

beszélt Abd el Krímmel, a riffek 
eddigi vezérével A tudósító azt 
kérdezte tőle:,

— Miért nem fogadtad el Ud- 
zsában a feltételeket?

Abd cl Krím: Nem adhattam meg 
magamat harc nélkül. Tudtam, 
hogy meg fognak verni. Most min
den feltétel nélkül bocsátottam 
magamat a főrezidens rendelke
zésére és én bízom Franciaország 
na gy 1 el k őségében.

— Ki lesz az utódod?
Abd. cl Krím: Nincs utódom.
— Miért viseltél ellenünk hábo

rút? - •
Abd cl Krím: Franciaország- 

kezdte a háborút.
— Fivéred tavaly azt mondotta 

nekem, hogy te egy külföldi hata
lomtól pénzbeli támogatást kaptál. 

Végrehajtást vezettek az üveg
szekrényben az angolparki 

koplalóművész ellen
Vasáriiap délelőtt különös szenzációja 

akadt a Városligetnek. Az Angol Park 
bejáratánál szolgálatút teljesítő rendőr- 
őrszemnél jelentkezett egy akta táskás 
ur, aki Kiss János artista után érdeklő
dött. A rendőr a park igazgatóságához 
utasította az illetőt. Az igazgatósági 
irodában azután kiderült, hogy az akta
táskás ur

a központi járásbíróság végrehajtója 
és Kiss János, aki után érdeklődik, nem 
más, mint Leó mester, az ismert mágikus 
fenoméu, aki most az Angol Parkban 
Agrippa úrral mint koplalómíivész lép fel. 
Leó mester és Agrippa tanár ur számára 
egy mutatványos bódét épitottek a park 
területén és itt egy üvegfallal elkerített 
színpadon kezdtek meg az ötvennyolc
napos koplalást.

A végrehajtó bezörgetett az üveg
táblán és a járásbíróság hivatalos 
végzését felmutatva közölte a köp- 
lalómiivésszel, hogy ötmillió korona 
tőke és kamatai erejéig foglalni akar 
nála. A bíróság ugyanis Leó mester 
elvált felesége számára Ítélte, meg 

nőtartésdlj fejében az ötmilliót.
Leó mester természetesen tiltakozott a 
végrehajtás ellen, melyet különben nem 
lehetett foganatosítani, mivel a nem 
volt mit lefoglalni. Hosszas tárgyalás 
után végül Is a végrehajtó clőkerlteltc 
Leó mester impresszárióját és annál

letiltotta a koplalómíivész jövedel
mét.

Az ügy azonban ezzel még nem fejező
dött be, mert Loó mester Jövodolme kö
rül bizonyos bonyodalmak keletkeztek. 
Leó mester ugyanis százalékos részesc-

halálra ítélt Lédercr Gusztáv ügyének 
újrafelvételét kérte s azt hangoztatta, 
hogy szcreleniféllésbtil öllé meg Ködei
kéit szükségesnek látszik, hogy őt. a 
táblai tárgyalás során újból kihallgas
sák. s esetleg szembesítsék feleségével.

A táblai tárgyalás a kihallgatásokkal 
s az ügy újabb vizsgálatával el akarja 
dönteni azt. a főbenjáró kérdést, hogy 
a rablógyilkosság ügyében felbujt ás cí
mén itéihetö-e. el Lédercr Gusztáváé s 
a büntetés ilyen címen szabható-o ki 
reá.

A budapesti kir. ítélőtábla tárgyalása 
előreláthatólag három napon át fog 
tartani. Az ügyet Kállay dr. ítélőtáblái 
bíró tanáeselnöklete alatt tárgyalják. 
Előadó bíró: dr. Pogonyi Nándor lesz. 
A vádat dr. Vargha főügyész képviseli, 
a védelmet pedig dr. Lévay Tibor ügy
véd látja el.

Honnan vetted a pénzt az utolsó 
harcok költségeire?

Abd cl Krím: A spanyolok vere
sége után a foglyok válságdíja fe
jében két millió pezetát kaptam.

— Mi lett a te idegen tanács
adóidból?

Abd el Krím: A német Kleins 
megsebesült, a többiekről nem tu
dok semmit, sem.

— Mi a véleményed a mi kato
náinkról? Miért adtad meg maga
dat nekünk és nem a spanyolok
nak?

Abd cl Krím: A ti katonáitok 
Franciaország!

Még tovább is harcoltam volna, 
de jobbnak véltem, ha törzseim bé
kességben élnek veletek. Ezért ad
tam meg’ magajnat Franciaország
nak és nem Spanyolországnak. Vá
lasztottam. Legyen meg Isten 
akarata.

dúst kap az impresszáriójától. Az eddigi 
tapasztalatok szerint

a részesedés napi egymillió koronát
tesz ki.

A koplalási olimpiász 58 napra van ter
vezve, összesen tehát 58 millió korona 
jövcdelemro számíthat. Erre azonban 
mar harmincmillió előleget vett fel, úgy
hogy csak 28 millió jár még neki. Ezzel 
szemben Leó mesternek egész sereg- hi
telezője van és ezek

a hitelezők, most, hogy n nőtartás 
ügyében folytatott végrehajtásról ér- 
tesillnek, sorra végrehajtást folyiut- 

mik a koplalómíivész ellen,
Baj vau azonban Leó mester társával, 

Agrippa János tanár úrral is. Agrippa, 
aki nyugalmazott gimnáziumi tanár, 
tudományos előkészültséggel fogott hoz
zá Leó mesterrel cgyidőbon a koplalás
hoz. j

A hatvanötévé® Agrippa tanár 
ugyanis az ötvennyolcnapos kopla
lástól várja a Woronoff-operácló nél

küli megfiatalodást
Agrippa tanár örömét azonban elron

totta valami. Mint nyugdíjas tanár, 
minden elsején fel szokta vénül fizetősét, 
2,800.001) koronát, amit azonban csak sze
mélyesen vehet fel. Most azutúu, hogy n 
koplalást megkezdte, nem jöhot ki az 
Üvegketrooből és így nem veheti fel a 
pénzt sem, amire pedig otthon vár a 
felesége. Ezen a bajon azután úgy se
gít Agrippa tanár ur, hogy kérvényt 
küld Klcbelsberg Kuno grófhoz és

kéri a kultuszminisztert, hogy az el
sején esedékes nyugdiját kézbesítsék 

ki az angolparki Uvegketrecbc.
Sági Pál

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

.4 salátái természetesen a legjobb 
hozzávalóval kell elkészíteni,akkor 
rendkívül egészséges, mert vér/ris- 
sítöleg és nedvtisztítólag hat.

Saláta, mayonnaise, mártás stb. 
készítésére legfinomabb olívaola
junkat és valódi ecetünket njánliuk, 

Meinl Gyula
Budapest széKesföv rjs 

1910. évi 4%-os, 191i. évi 
4%-os és 1914. évi 4l/s%-os 

Kölcsöne! neK Kötvény
tulajdonosaihoz !

Budapest székesfőváros fenti kölcsönét
nek. végleges rendezése ügyében 1925 au
gusztus bú l|-éu Oostendében a kötvény
tulajdonosok képviselőivel egyezményt kö
tött, melynek több reililcikezúbci értelmé
ben:

1. az. 1925. óv vegéig hátralékos szelvé
nyek egy legalább. 45Ö.OCO augol fontot ki
tevő átalányösszegből fognak kiegyenlítést 
nyerni.

2. a) az 1926—1930. óvekben esedékes 
kamatszelvények az. eredeti érték 75%-ával,

b) az 1931. évtől kezdőilőleg esedékes 
kamatszelvények pedig 100%-b:ui fognak 
bevállalni

8. a kölcsönök tőketörlesztése 1931. évben 
kezdődik » az eredeti törlesztési időtartam 
20 évvel megliosszabbíttatik.

Azok a kötvénytulajdonosok, akik az, 
egyezményhez hozzájárulnak, kötvényeiket 
az összes szelvényekkel és szelvény utal
ványokkal együtt a kővetkező külföldi 
bankoknál tartoznak bemutatni: 
r.uo. évi kölcsönre vonatkozólag a Lloyds 
Bank Limitcdué1, Londohban,

az 1911. évi kölcsönre vonatkozólag;
a Banque de Paris ct dós I’ays-Bas, 
a (.‘umptoir Nutioual .d Eönompte, 
a Credit l.yonuais.
a Suciété Generál?.' 
párizsi pénzintézeteknél;

az 1914. évi kölcsönre vonatkozólag:
a Dresdner Bank;
a l.'onimerz- und Privatbiiuk A.-G., 
a Darmstfidtcr und Natiónálbank. Koin- 

mundit.gescllscbaft auf Aktién, berliui pénz
intézetek nél.

a Dcutsche Effekten- und W cchselbauk- 
nál. Frankfurt n-M.

M. M. Warburg & Co.-uál, Hamburg.
a Schwclzcrischcr ,BankvcrclunéI, Básel- 

ben és
a Morgau, Grenfcl & t'o. baukcéguél, 

Londonban,
a Banque de Bruxcllüfi és
a Credit Auvcrsois 
brüsseli pénzintézeteknél, 
a Credit Anvcrsóis-uál, Anveraben és 
a l'Assuciation Belgc székhelyén.
A kötvénytulajdonosok helyzetét meg- 

könnyítendő, a székesfőváros központi pénz
tára elvállalja az. osztendcl egyezményhez 
való hozzájárulás bejelentésének közvetí
tését. Ebből a célból a székesfőváros ta
nácsa felhívja azokat a kötvénytulajdono
sokat, kik az egyezményhez hozzájárulnak, 
hog.v kötvényeiket az összes hozzátartozó 
szelvények és szelvéflyütah ánuyal együtt 
ez évi június hó 1-étöl,-15-ig bezárólag, a 
szókestöváros központi pénztáránál, az ott 
rendelkezésre álló nyilatkozatnak két pél
dányban való kitöltése piciiéit, helyezzék 
letétbe.

A hátralékos szelvények beváltását szin
tén közvetíti a központi pénztár és ugyan
csak a pénztár fogja az ez évtől kezdődő 
(izei vényekből álló uj Szel vényeket a régi 
szolvényiv és szelvény utalvány ellenében 
kiszolgáltatni.

A központi pénztár úgy az egyezményre, 
mint a. követendő eljárásra uézvo minden 
további felvilágosítást megad.

Magy. kir. 46. Ah||W államsorsjáték
870B nyuremfiny 1 jutalom
1 sorsjegy ára 30.000 korona, mellyel több 

száz milliót nyerhet készpénzben I

Húzás június 10-én 
A nyeremények összege: *.100,000.000 K 
azaz egymilliárd és százmillió korona készpénz 

Egy sorsjegyre 2 nyeremény ie eshet!
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

500,000.000 
bibz ötszór. millió korona készpénzben 
A főnyeremény 200 mi.llö. A jutalom 300 
millió. Azonkívül kisorsolnak 50, 30,10, több 
5 és 1 milliós nyereményeket, melyek mind 

készpénzben fizettetnek ki 
Sorsjegyek kephatók bank- és sors- 
játéküzletekben, dohúnytössdékben. postahiva
talokban stb. - Postai rendeléseket a pénz 
előzetes beküldése után azonnal teljesít a 
Székesfővárosi magy. kir. oénzügyigazgatóslg 
lottóosztólya, tíudanest, IX. ken, Fövamhíz
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Holtponton a rendőri nyomozás 
a Rottenbiller uccai titokzatos 

holttest ügyében
A Rottenbiller uccai titokzatos 

holttest ügyében a rendőrségnek 
Hiúra sem sikerüli eredményt elér
nie, búr a helyszínre kiszálló rend
őri bízollsúgnak az roll az első cs 
legfontosabb teendője, hogy szigorú 
Utasítást adjon lei a megrémült húz* 
belieknek, a házmesternek arravo- 
natkozólag, hogy az érdeklődő új
ságíróknak nem adjanak semmine
mű felvilágosítást. Csak ezután 
kezdték meg a vizsgálatot, melynek 
során megállapították, hogy a lép
cső emelkedése alatt épített gázóra
fülkében egy oszlásnak induló fér
fiholttest fekszik.

'A házmester, elmondotta,, hogy e

hó 21-én vizsgálták felül legutoljára 
a gázórát és így

a holttest 21-ike utáu kerülhe
tett a fülkébe.

Ezenkívül még számos kihallgatást 
eszközöltek, do az áldozat kilétét 
nem sikerült megállapítani, pedig 
ez a körülmény volna a legfonto
sabb, mert enélkül

a nyomozás csak vak tapogató
zás a sötétben.

Á rendőrség Helyszíni vizsgálata 
után az ismeretlen férfi holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították és a nyomozást toyúbb 
folytatják.

Ma kezáll meí a vizsgálóbíró 
a sznWoltiamlsftásI ügyben 

a kibaugaiásokat
A szókul hamisítási 

hétfőn kezdődik meg
új vizsgálata, 
kapcsolatban 
ríc/í István 
nyilvánosan 
1922-ben maga 
kolkliséket cs

ügyben ma, 
a törvényszék

A frankhamisítással 
tudvalevőleg Fricd- 
volt, miniszterelnök 
hangoztatta, hogy 
is látott hamis szo- 
hamisítványokat s

megnevezett másokat is, akik ebben a 
hamisításban résztvettek. A lapok 
regisztrálták l’riedrich István ki
jelentéseit és az ezekhez fűzött 
kommentárokból értesült a Cseh 
Nemzeti Bank arról, hogy az 
ügyészség a szókolhamisítási ügy
ben már évekkel ezelőtt eredm'ny- 
felen ül megszüntette az eljárást, zk 
Cseh Nemzeti Bank most fel folya
modta az ügyészség megszüntető 
végzését. A főügyészség helyt is 
adott a felfolyamodásnak s , az 
ügyben a nyomozás kiegészítését

rendelte cl.
Az ügyészség oly indítvánnyal 

terjesztette fel az iratokat Lengyel 
Ernő dr. vizsgálóbíróhoz, hogy a 
bűnügyi iratok közt szereplő több 
levelet
írásszakértővel vizsgáltassa meg, 

egyben indítványozta a gyanúsí
tottak és már egyszer kihallgatott 
tanuk újból való kihallgatását.

Lengyel Ernő dr. vizsgálóbíró 
elrendelte az ügyben a vizsgálatot 
és

ma hétfőn már meg is kezdi a 
kihallgatásokat.

A vizsgálóbíró a vizsgálatot előre
láthatólag néhány héten belül be 
is fejezi s akkor vádindítvány el
készítése végett át fogja adni az 
iratokat az ügyészségnek.

Lijeíi Mórné és társainak 
nagyarányú szélhámosságai 

Kováit módszer — új áldozatok
A főkapitányság intellektuális osztá

lyán egy nagyszabású és bonyolult ügy
ben folyik a nyomozás.

A Dob ucca 69. számú házban lévő Ér
tékesítő Vállalat ellen az utóbbi időben 
egész sereg feljelentés érkezett. A válla
lat különféle banküzletekkel foglalko
zott, fő üzletága azonban a zálogüzlct 
volt. Az Értékesítő Vállalat ügyfelei 
nagyrészt kisemberekből, kereskedőkből 
és .iparosokból verbuválódtak, akik ki- 
sebb-nagyobb összegeket helyeztek el a 
vállalatnál kosztra. A kölcsön ellenében 
fedezetül ékszereket adtak az üzletfelek- 
nak, azzal, hogy ékszer tárgyak lat- 
százszázalékos fedezetet nyújtanak.

A fedezetül adott ékszertárgyakat a 
felek jelenlétében becsültctték meg 

egy ékszerésznél.
Néhány ügyfelüknek, akik nagyobb ösz- 
szegeket helyeztek cl, nemcsak ékszert, 
hanem bútorokat kötöttek le. Ez úgy 
történt, hogy az illetőt a vállalat, igazga
tói elvezették egy Király uccai pince
raktárba, ahol

harminc hálószobabutor
volt beraktározva. A bútort fedezetül le
kötötték és egybcjjL a biztonság kedvéért

a raktár kulcsát átadták az ügyfél* 
nek.

Ilyen módon azután nagyszabású üzlete
ket bonyolítottak le.

Néhány nappal ozelőtt azonban várat
lan zavar keletkezett. Az ügyfelek egy- 
részo ugyanis felmondotta a kölcsönt, de 
h vállalat nem tudta visszafizetni az ösz- 
szeget. A hitelezők ekkor a fedezetül

kapott ékszereket értékesíteni akarták és 
ekkor kiderült, hogy az Értékesítő Vál
lalat igazgatósága, illetve a vállalat be
csüse minden esetben többszörösen

túlértékelte a fedezetül adott érték
tárgyakat

és igy a hitelezőknek nyújtott fedezet 
alig haladta meg a valódi érték egyhar- 
madút. Még különösebb meglepetés értő 
azokat a hitelezőket, akik néni ékszere
ket kaptak fedezetül. Kiderült ugyanis, 
hogy az Értékesítő Vállalat a Király 
uccai butorraktárt több hitelezőjének is 
lekötötte.

Mindegyiknek átadták a raktárkulcs 
egy-egy példányát

és igy valamennyien a bútorok egyedüli 
tulajdonosúnak tudták magukat. A hi
telezők a nem várt felfedezés után a 
rendőrséghez fordultak és

eddig hatvan feljelentés érkezett a 
főkapitányságra

a vállalat Igazgatói, Bruckner József, 
Dculsch Zsigmond és Steril Móric ellen. 
A hitelezők bejelentették azt is, hogy 
az Értékesítő Vállalat kiterjedt ügynöki 
karral dólgozotl. Az ügynökök között fő
szeredet vitt Szigeti Mámé, akinek neve 
a háború alatti árdrágítások Icai kapcso
latban sokat szerepelt a nyilvánosság 
előtt.

A főkapitányságra hétfőre beidézték 
az Értékesítő Vállalat igazgatóit és még
kezdik a kihallgatásokat, melynek során 
tisztázzák majd a bonyolult ügy részle
teit.

a legdrágább kincse minden nőnek. 
A szépség ápolása megőrzi az 

ifjúságot,- kívánatossá tesz és 
szerencsét hoz.

Az Elida IdeaUszappan a bőinek egészségestszint adíé? 
megóvja fiatalos rugalmasságát.^ 

Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb'1 ilfatuZ *

Széppé varázsol

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
U t o 1 s ó m a r a d é k á i g i 1 1 a t o s.

Aki önvédelemből ölte
meg az urát

A férjgyilkos asszony a bíróság előtt
Érdekes férjgyilkossági ügy tárgyalá

sát kezdi meg hétfőn a törvényszék.
iaa Albert dúsgazdag szolnoki kis

gazda, aki a környéken mint „paraszt- 
nábob“ volt ismeri, évek óta rossz vi
szonyban, élt a feleségével. A javítkor- 
beli férfi, akinek különben hát gyereke 
volt, állandóan szeretőket tartott, a fele
ségét durván bántalmazta, úgyhogy sok
szor a szomszédoknak kellett a szeren
csétlen asszonyt a brutális férfi ökleitől 
megvédelmezni. Egy napon aztán Vad 
Albert otthagyta családját ás szeretőjé
vel együtt egyik tanyára költözködött.

A múlt év március 2-án Vad Albert 
szeretőjével együtt megjelent felesége 
lakásán és fenhflngon ráparancsolt az 
asszonyra:

— Avonnai szolgáld ki a- uradat és 
úrnődet!

Vadné szép szóval kérlelte az urát, no 
tegyo meg vele azt a szégyent, hogy a 
gyerekei szemo láttára u lakásba hozza 
szeretőjét s ne alázza meg annyira, hogy 
még ki is szolgáltatja vele. A férfi a kö
nyörgésekkel mitsem törődött, hanem 
még durvább hangon támadt a felesé- 
géro és mikor az a megalázó parancsnak 
vonakodott eleget tenni, reútúinadt és 
ütlegelni kezdte. Az asszony sikoltozó 
sóra és jajveszékelésére berohantak a

szomszédok, akik az asszonyt kiszabadí
tották szorult helyzetéből. Vad ekkor 
kirohaiit a fúskuuirába és csakhamar 
egy baltával tért \issza.

Vad Albert
felemelte a baltát, megsuhlntotta a 
feje fölött és az asszony felé vágta.

Az asszony az ijedtségtől a földre voJ 
tette magát és igy a halta nem találta 
cl, hanem élével mögötte a falba vágó
dott.

Egy pillanatig dermedt csend uralko
dott a szobában. Aztán

az asszony kikapta a falból a baltát 
és teljes erőből a férjéhez vágta.

A fejsze éle homlokon találta a férfit és 
a szó szoros értelmében

kettévágta a fejét.
De a kiállott borzalmaktól az asszony 
is ájultun terült el a földön.

Vad Albertnál u csendőrök vitték el, 
de védői intervenciójára a vizsgálóbíró 
szabadlábra helyezte, mert jogos önvé
delmet látott fonforogui.

Az érdekes ügynek hétfőn lesz a tár
gyalása, melyen az hssznnyt dr. Lendrd 
llélu és dr. Guru Nándor ügyvédek 
védik.
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SZÍNHÁZ
Kiéleződött a bérharc a színészek 

és színigazgatók között
— A színészek ragaszkodnak a kollektívszerzftdésliez —

KICSIT FURCSA és nagyon 
enyhén szólva nem ildomos 

____ az a reklám, amit egyik 
kabaré (ahol fíiller Irén fellép) c.si- 
'iiál magának'. A kabarénak igazga
tója. Wcrthcimer vr ugyanis nem 
reslcli a vendégprimadonnájának 
sajnálatos afférját 1 eklámkommü- 
-uikcje számára felhasználni. A 
kommüniké vastag betűkkel ezt hir
deti: Halgassa meg Biliért,, azntan 
'mondjon véleményt... Mi véle
ményt mondunk, Werthehncr uram. 
Biliéi', Irén, aki esetleg hivatásának 
áldozata, ok nélkül szenvedte, cl 
műrészt presztízsét mélyen sértő 
és megalázó „hangvizsgálatot . hs 
Jut már ezt a. vizsgálatot mások la- 
pinatlanságából kénytelen volt el
tűrni, miért dörzsöli ezt minden 
nap vastag betűkkel iijra es iijia a 
közönség és az ő fitos orra alá. Bil- 
Icr szerelné elfelejteni a történteket 
és az a közönség, amely az ön szín
házában esléröl-estére tapsol neki, 
már cl is felejtette 'volna, ha ízlés
telen kommünikéjével néni hozná 
napról-napra emlékezetébe.

MINTHA MINDEN megfordult 
volna n Vígszínháznál, ahol az 
„Alvó férj" megtörte a színház 
pech sorozatát. Most, mikor a 

Seybold a legjobb úton halad a jubileu
mok felé, a Vígszínház gazdái úgy Ját
szik ki akarják használni fortuna 
várvn-várt mosolyát, mert egy újabb 
sikert készítenek elő. Bélicffy László és 
Raggambi András „Bazsarózsa" 
pa ru sztfárgyú da rabja ról 
hétfőn kezdenek próbálni 
bán. A „Bazsarózsa" — 
Fedák állítólag az egész 
akarja átjátszani,

•
FAZEKAS IMRE 
szerzője, aki ősszel 
filmgyár megh i vására
woodba hajózott— útban

című 
van szó, amit, 
a. Vígszinhúz- 
Fed'ák darab. 
nyarat ezzel

az „Altima." 
egy amerikai 

Holly- 
________ r VUU 

hazafelé. A hollywoodi magyar kolónia 
ixagy bánatára azonban magával hozza 
Huszár Pufit, az egykori Fővárosi Or
feum kiváló komikusát, aki a filmvá
rosban már nagy karriert csinált. Pufi 
aki. testvérek között is „megvan" száz
húsz kilo — nem fog tétlenkedni Pesten, 
mert a Vígszínház máris keresett ré
szére egy alkalmas szerepet. A darabot 
Savoir irta és egy százhúsz kilós em
ber szerelmi problémáját tárgyalja.

CgíORTOS GYULA nem szerződik 
le a nyáron sehova, nem is utazik 
el, hanoin egész nyáron filmezni 
fog. Most is már minden szabad 

idejét a Síar filmgyár atcliorjelben tölti, 
nhol mint igazgatói jogkörrel felruhá- 
colt, teljhatalmú főrendező két magyar 
film felvételeit készíti elő. Csortos nagy 
lelkesedéssel dolgozik és amint e sorok 
írójának kijelentette, kész a színpadot 
a filmért otthagyni, természotesen csak 
akkor, ha itt már komolyan lehel bő
széin! a magyar filmgyártásról. Egy 
másik főrendezői, kinevezés birtokosa 
Frlts .Ödön, a I’apngúly Kabaré volt 
igazgatója, aki piáin pouvoirral a Ro
yal Orfeum művészi gárdája élére ke
rül.. A Royal Orfeum ugyanis szeptem
berben rerü-variette lesz és a vouville- 
műfajt akarja nálunk meghonosítani. 
Augusztus 15-én új kabaré is nyílik 
Pesten. A Táborin helyén már megkezd
ték az. előmunkálatait a „Rcvii-Kabaré."- 
jmk. amely az. előadóholy cirkusz-po- 
rundjához alkalinazkodóan csak bohóc
ruhába öltöztetett elown figurákat sze
repeltet a műsorában.

Családi háromszög 
négyesben
Filmregény 8 felvonásban. (Stnr-film)

Razzia az 
„AranypóK“-ban
Kalandos játék 8 felv. (Cosmos-fiim)

Játssza:
CORVIN a KERT MOZI

Vasárnap délelőtt mintegy 150 színész 
jelenlétében tartotta rendkívüli taggyű
lését a Budapesti Színészek Szövetsége. 
A gyűlésen, amelyen Hegedűs Gyula 
elnökölt, Molnár Dezső dr., a szövetség 
igazgatója a gyűlés elé tárta az igazga
tók által javasolt szerződési formulát, 
amelyet a színészek

a legnagyobb felháborodás hangján 
fogadlak.

Rátkay Márton, Horthy Sándor, Nagy

Elfogadom a Reinhordt-szúiluizak 
ajánlatát — mondja a 12 éves
Eggert Márta, aki nyolchónapos 

múlt után „befutott*
Nevető gyermek szemek, amelyek 

már a nő tudatosságával néznek, fi
tos orr, kedves' arc, túrdenföliüi 
kurta szoknyácska, zokni, egy 
rongybaba a kézben és 15zenkét év: 
ez Eggert Márta, Budapest leg
újabb szenzációja.

Ki ez a tizenkétéves kisleány, aki 
nyolc-tíz hónapos „multja“ után 
olyan karriert futott be, amit hason
ló esetben, hasonló tehetségek leg
alább nyolc év alatt tesznek meg. A 
Magyar Színház újdonságának 
egyik főszerepét játszotta, ötéves 
szerződése van, a legelőkelőbb mü- 
vésztársasúgó kedvence, Jeritza éne
kelni tanította, Reiner Frigyes há
rom hónapra vendégül hívta Olasz
országba és most a Reinhardt szín
házainak ajánlatát. mutogatja 
rongybabájának, akitől ilyen nehéz 
cselekben tanácsot szokott kérni.
Gyermekszobában adja az interjút, 

kicsi, fehér, filigárn bútorok között, 
Stílusos háttér: egy nagy állvány, 
ami tele van babákkal. Akár csak 
egy primadonna sezlonja.

Súgva mondja:
— Tessék sokáig ittmaradni, a há

zitanítóm a másik szobában van, 
legalább hamar vége lesz az órának.

— Ugyan ne beszélj bolondságo
kat, — inti le az anyja, — inkább 
beszéld cl a bácsinak a „Jeritza- 
dolgot".

— A Jerilza-dolgot?
És a kisleány okosan, összefüggően 

mondja el a ..dolgot". hogy Gomba
szögi. Fridúékuál találkozott Jeritza 
Máriával, akinek énekelt. Jeritzának 
nagyon tetszett az ének, magához 
hívta, össze-vissza csókolta és azt 
mondta:

—Ilyen tehetség ezer évben egy
szer születik.

— Én akkor nagyon szégyellem 
magam, -- beszéli a kis Eggert Má
ria — de azóta gondolkoztam a fe
leleten. Most azt mondanám neki, 
hogy

ez a tehetség nem én vagyok, 
hanem Jeritza néni, mert ő is 
Ugyanabban az ezerévben szü

letett.

Nevetünk. A kis Eggert Márta 
babával «. kezében tovább beszél:

— Azután énekelni tanított Jerit
za néni. Megmutatta, hogy hogyan 
kell lélegzetei venni. Egy skálát vé
gig is énekelt nekem, még .Becsbe is 
meghívott. Ezt sem minden kislány ■ 
mondhatja magáról, — tette hozzá' 
dicsekedve.

— Jeritza néni elutazott és más-I 
nap Reiner Fi rgyes bácsi le velőt íjt' 

Jcdő és végül Hegedűs Gyula felszóla
lása után kimondották egyhangúlag, 
hogy a Szövetség

a kollektív szerződéshez ragaszkodik 
és elveti a színigazgatók szerződési ter
vezetét. A határozat értelmében egy 
színész sem köthet szerződést a jövő 
évre csak akkor, ha a színigazgatók az 
új kollektív szerződést megadják. Azt a 
színészt, aki megszegi a határozatot, .

kizárják a Színészszövetség kötele
kéből.

nekünk, hogy látogassuk meg. El- 
menlünk. anyuskával, hát ő is ép
pen úgy dicsért, mint Jeritza néni.

— Még jó, hogy nem vagyok el
bizakodott és hallgatok anyu
kára, aki azt mondja, hogy sem

mit sem tudok.

—Reiner bácsi felesége meghí
vott nyárra három hónapra maguk
hoz Olaszországba, Pontccchióba, a 
hol énekelni fog tanítani engem. 
Mert még tanulni kell. Reiner bácsi 
is azt mondta, hogy ősszel Ameri
kába megy ós kivisz magával,

de én nem szívesen megyek 
Amerikába.

Az édesanyja azután elmeséli, 
hogy ma

Reinhardt egyik pesti barátja 
által ajánlatot kaptak, hogy 
őszre a Reinhardt-szinházak 
egyikében Bécsben, vagy Ber

linben lépjen fel a kisleány.

Külön darabot iratnak neki, ép
pen úgy, mint Fedák Sárinak.

— Ha már külföldre kell menni, 
— mondja a kis művésznő — akkor 
inkább elfogadom a Reinhardt- 
szinházak ajánlatát.

így mondja: Elfogadom a Rein
hardt-szinházak ajánlatát. Hiába, a 
nők már üzenné téves korukban is 
primadonnák.

Csuda Mihály 
szerencséje 
Bús Feketo-Zórkovitz énokes bohózata.

8.10 óra BerkyLili-Rózsahogyi Kálmán 
duettje.

8.32 óra Gaál Franciska divatdala a 
parasztlányokhoz.

8.56 óra Gaál Francíska-Öözon Gyula 
csárdása.

914 óra Gaál Franciska-Kormos Mar
git cselédnótája.

9.42 óra Gaál Franclska-Dónes György 
charlostonja.

9.52 óra Gaál Franciska-Rózsaliegyi- 
Bérky férjhezadó nótája.

9.58 óra Rózsahegyi Kálmán magyar 
tánca.

10.21 óra Kabos Gyula posti kupléja.
8 órától 11 óráig szünet nélküli 

kacagás és taps a

Magyar Színházban

H
A BUDAI SZÍNKÖR szom
baton tartotta első ‘prexnier- 
. jel. Az előadás egyetlen ér
téke és mentsége Raslcó Baba 
szereplése volt. Ezt a fiatal 

és- rendkívül tehetséges mű
vésznőt a közönség jól ismeri és méltá
nyolja, a színigazgatók viszont annyi
szor fedezik fel újra, ahányszor fellép.

JOHN GLASWORTHY, a 
ív kiváló angol drámaíró, a 
[ , Pcii-klub elnöke, vasárnap

JL délután a Vígszínházban vé
gignézte darabjának az Úri 
embereknek díszelőadását. Az 

első felvonás végén Holtai Jenő a szín
padról üdvözölte a Színpadi Szerzők ne
vében az előkelő kollégát, mire Glas- 
wórthy u színpadról köszönte meg a kö
zönség tüntető tapsait. A kiváló író a 
vigszinházi előadások után az angol kö
vetnél, majd u kormányzónál tisztelgett.

x Seybold és az nívó férj a szezón két leg
nagyobb sikere váltakozik a Vígszínház e hete, 
ben is. A miisör így a Iáikul: Hétfő, szerda, 
péntek, vasárnap: Seybold, Kedd, csütörtök, 
szombat: Az alvó férj.

x Molssi a Tóvárosi Operottszinházban. A 
legnagyobb német színművész és a bécsi 
Deutsches Volltefheater vcndégszercnlésc tölti 
he u Fővárosi Oyerettszlnház hetét. Miikor: 
Hétfő: Ibsen: Gcspenster. Iycdd: Komáin Hol
land: Eiu Spicl von Tód und Liebo. Szerda: 
Dió lebende Alaskc. Csütörtök: Pirandello; 
Dió Wollust der Anstaendigkeit és Tolstoj: Er 
Ist an allém ,«chuld. Péntek, szombat vasár
nap: Goethe: Faust. Hétfő: Gespcnster. Az 
előadások nyolc órakor kezdődnek.

f rBfangáiya! Prulongáltja I

Június 15-ig

Charlotte Waldow 
Ármin Berg 

a legjobb bécsi humoristái ós társulatuk

TerÉzhőrúíi 
Szádon 

teljesen új műsorral! 
Ke^dEfe 7s0. Tslefan 65-54.

ílirály Színház

Szombaton először

4 pesti
Bál ro

Nagy látványos zenés 
pesti életkép 5 képben

Szerdán 100*adSZOI*

A királyné 
rózsája

A tízparancsolat
C«cf / rf « Mii l9 
legmonumentáiisabb müve

» Royal Apollóban
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A •;ős! halottak 
amtéknimepe

Vasárnap délelőtt tartották meg a fő
város temetőiben n bábomban elégett 
hősi halottak emlékünnepét. A hősök 
rákoskeresztúri temetőjében kegyeleten 
ünnepség közben P. Szabó Pius tábori 
püspöki heljuök, Veres Jenő református 
lelkész imája után a kormányzó képvi
selőiében megjelent gróf f'xá/r.y Károly 
honvédelmi miniszter a hősök szobrán 
elhelyezte a kormányzó koszorúját, bár
éi házi Bdrczy István h. államtitkár a 
miniszterelnök és a kormány, Scitovszky 
Béla a nemzetgyűlés elnöke a nemzet
gyűlés, Janky Kocsúrd, a honvédség fő
parancsnoka a honvédség, Hegyessy 
Gyula alezredes pedig a Vitézi Szék ko
szorúját helyezte el az emlékoszlopon, 
amelyet a német és a török követ, vala
mint a főváros képviseletében Sipöcz 
Jonö polgármester és szzámos társadal
mi egyesület is megkoszorúzott. A rá
koskeresztúri zsidó temetőben a hősök 
sirkertjében Fischcr Gyula főrabbi na
gyobb beszédben ecsetelte a világháború 
liőseinok és a zsidóhitü, hazájuk védel
mében hősi halált halt katonák érde
meit. A honvédség nevében a megjelent 
katonai küldöttség vezetője, Bemén y 
Gyula ezredes koszoruzta meg az emlék- I 
müvet. Eulenburg Salamon dr. a pesti 
Izr. hitközség nevében mondott kegyelő-| 
tes beszédet, Némethy Béla dr. tanács- ■ 
nok-főjegyzö a főváros. Arányi Ignác ' 
dr. pedig a pesti Chevra Kadisa nevében 
tett le koszorút az emlékműre,

•

— Zita királyné és Ottó király 
néhány napig Franciaországban 
tartózkodott. Párizsi jelentős sze
rint Zita királyné, Ottó főherceg 
és Xavér bourbon pármai herceg 
kíséretében néhány napig Soles- 
mesben tartózkodott. A királyné 
két idősebb leányát kísérte a soles- 
mesi- szent Cecília apácák zárdá
jába, ahol a királyné fiatalsága 
nagy részét töltötte.

I .~ Cseraoch hercegprímás Amc- 
rikúba utazott. Cscrnoch János her- 
cegprimás vasárnap Esztergomból 
Budapestre érkezett. A hercegprí
más keddig marad a fővárosban s 
akkor Párizsba utazik el, ahonnan 
rövid tartózkodás után Cher- 
bougba megy és hajóra száll. Jú
nius 10-én Amerikába érkezik, ahol 
a nemzetközi eucharisztikus világ
kongresszuson vesz részt s július 

’ 10-éu tér vissza Magyarországba.
— Vass József népjóléti minisz

tert Salgótarján díszpolgárává vá
lasztották. Salgótarjánból jelentik: 
Salgótarján város képviselőtest ii- 
letc vasárnap délelőtt tartott dísz
közgyűlésén dr. Foss József népjó 
léti minisztert és dr. Sztranyovszky 
Sándor Nógrád és Hont vármegye 
főispánját egyhangú lelkesedéssel 
Salgótarján díszpolgárává válasz
totta. A város közönsége határoza
tával hálájának óhajtott kifejezést 
adni azokért az erélyes, gyors és 
eredményes intézkedésekért, ame
lyeket a népjóléti miniszter a vá
ros érdekében tett és amelyekben a 
vármegye főispánja hathatósan 
támogatta.

— Holnap kezdődnek a kihallgatások 
a Zugló uccal verekedés ügyében. A 
Zuglóuccai véres verekedés áldozata: 
Gangusch János állapota változatlanul 
súlyos. A golyó, mely arcába hatolt, ; 
oly sérüléseket okozott, hogy felépülésé 
hez .alig van remény A verekedés má
sik két résztvevőjének, Vizi. János és 
Nagykárolyt József testőraltisztek szere
pének tisztázására a katonai ügyészség 
holnap kezdi meg a tanúkihallgatásokat.

— Intelligens kisasszony, mérőasztal
hoz azonnali belépésre felvétetik László 
és Fekete cégnél, IV., Koronaherceg 
ucca 14—16.

— Minden vasárnap öngyilkossági 
szándékból a Dunába ugrik. ilfolínelló 
József 25 éves gyárimunkás az utóbbi 
két vasárnap öngyilkossági szándékból 
a Dunába ugrott az újpesti összokötő 
vasúti hídról. Tegnapról mára virradó 
éjszaka Molinelló ismét a Dunába ve
tette magát, de harmadszor is kimen
tették és a mentők a llókusba szállí
tották.

— Márkus Miksa ismét az Újságíró 
Egyesület élén. A Magyarországi Újság
írók Egyesülete vasárnap délután tar
totta tisztújító közgyűlését. Az Egyesü
let elnökévé Márkus Miksát választották 
meg-, aki az újságírók helyzetének és a 
sujtóviszonj oknak javítása ügyében na
gyobb beszédei mondott, majd indítvá
nyozta, hogy a közgyűlés az újságírás 
nagynevű halottjának, Vázsonyi Vil
mosnak családjához részvéttáviratot in
tézzen. Apponyi Alberthoz az elnöki 
indítvány értelmében, Apponyi 80-ik 
évfordulója alkalmából gratuláló távira
tot küld az Egyesület, amely elhatúrozla, 
hogy a Világ újból való megjelentetése 
érdekében Bethlen István gróf minisz
terelnökhöz táviratot intéz Genfbe. Az 
Újságíró Egyesület közgyűlésén a tisz
tikar választása során tifenkóttagú el
nöki tanácsot választottak.

— Megkerült az eltűntnek vélt 
állatorvos. Néhány uappal ezelőtt 
bejelentették a rendőrségen, hogy 
Csia Károly ny. főállatorvos el
tűnt az aradiuccai lakásáról. A 
rendőrségnek nem sikerült a nyo
mozást eredményesen befejezni. 
Mára azután érdekes fordulat ál
lott he az ügyben. Csia Károly 
hozzátartozói ugyanis megjelentek 
a rendőrségen és közölték, hogy a 
főállatorvostól levelet kaptak, 
amelyben közölte, hogy édesapja 
Erdélyben hirtelen megbetegedett, 
ós sürgősen el kellett utaznia. A i 
rendőrségen a nyomozást termé
szetesen beszüntették.

— Tüdőbetegek Szanatórium Egyesülőiének 
gyűlése. Vasárnap délelőtt folyt le a Tüflő- 

| betegek Szanatórium Egyesületinek gyűlése. 
Baíthy.iuyi Lajos gróf elnöki megnyitójában 
kegyeleten szavakkal áldozott báró Korányi 
Frigyesnek és Apponyi Sándor emlékének. 
Örömmel állapította meg a tüdőbeteg szanató
riumok fejlődését. Ezután megvála.'xtották a 
régi tisztikart.

— Leesett a Muzeuin körúton egy fá
ról. Győr fi, János 13 éves tanuló a Má
zon m körúton felmászott egy fára, a mű- 

j szás közben letörött alatta az ág és a fiú 
1 a földro zuhant. A mentők súlyos sérü- 
1 lésekkel a Iiókusba szállították.

— Középiskolai tanulmányi verseny. Vasár
nap délelőtt folyt le a innrkóuecnl főreiil és 
főgimnázium épületében a középiskolások 
tanulmányi versenye, melyen Ili tanuló vett 
rtezt. Az eredményt a jövő héten hirdetik ki. 

— Egy földbirtokos felbujtotta kocsi 
márosát, hogy gyilkolja meg i»gy n01s< 
nierősét. Vasárnap délelőtt megjelent a 
főkapitányságon Dudás József lajosmi* 
zsei kocsmáros és egy fantasztikusnak 
látszö bejelentést tilt. Elmondta a kocs
máról, hogy egy lajosniizsel földbirtok 
kos megbízta ül, hogy Budapesten la^í 
nőisuierösét, (Mr Máriát, akivel éveken 
út ismeretségben állott, <lo néhány nap
pal ezelőtt szakított, gyilkolja meg. El
mondotta a kocsmáros még azt is, hogy 
U földbirtokos siker esetero nagyobb 
jiéuzösszcget helyezett kilátásba. Az ér
dekes bejelentés ügyében a rendőrség 
megindította a nyomozást*

— Az ügyvédek gazdasági nagy* 
gyűlése. A budapesti és vidéki 
ügyvédi kamarák vasárnap dél* 
előtt országos kamarai gyűlést tar* 
toltak az ügyvédi kamara Szemére- 
uccai dísztermében. A gyűlést 
Papp József dr. elnök nyitotta 
meg, beszédében kegyelettel emlé
kezett meg Vázsonyi Vilmosról* 
majd méltatta a nyolcvanéves 
Apponyi Albert érdemeit. Azután 
dr. Griinhut Ármin ismertette az 
igazságügyminiszternek a kama
rák 1924. évi memorandumára adott 
válaszát, végül Ráth Endre, Őrffji, 
Imre, östör József nemzetgyűlési 
képviselők és Popper Tódor szólal
tak fel.

— A Mercur Váltóüzlet ni. közgyűlése eh 
fogadta az igazgatóság által előterjeszteti) 
megiiyitómérleget, mely szerint a .-aját rész* 
vónytőkóje 1 millió pengőben, tökciartaléka 
pedig -412.217.99 pengőben óllupitt'a’olt meg. U 
forgalomban levő részvények áoa arányban 2'1 
pengő névértékű uj részvényekké vonatnak 
össze. A közgyűlés elhatározta, hogy az, 1925, 
évi osztalék szelvényei 500 koronával váltass 
sanak be az intézet pénztáránál.

— Ékszertől*-ajtós a villamoson. Pintér 
Imre fllmgyáros bejelentette a rendőr* 
ségeu, hogy tegnap a 15-Ög jelzésű vil
lamoson ismeretlen tettes ellopott fele
sége melléről egy 15 millió koronát érő 
brilliáns moll tűi. A rendőrség a nyomo
zást megindította,

— Magyar doberinanosok kiállítása, j£ 
Magyar dobennanosok június 12-én 6ö 
18-án nemzetközi kutyakiá-llítást és ver
senyt rendeznek. Nevezői lehet az Egye
sület igazgatójánál: Balog llczsőnél, 
Baross uccu 77.

Cégünk hatalmas reklámja Desz a már külíöídSn is meghonosított

szezonvégi árusítások tökéletes bevezetése,
amelyeket sorozatosan rendezünk meg

Ftájus 31-íbl érvényes
t. SOROZAT

Duplaszéles

EPONZS 
MAROKÉN 

SZADA
Legújabb mintájú francia mosó

KREP 
MAROKÉN

VOALutóidény egységára

méterjei • 800

Poupline
legújabb minták 35.000

Crepdechlnenn
jó minőségű OOiOQO

A fölsorolt cikkek csak egy résiét 
képezik a hatalma* árukészleteink 
árleszállításából, amelyeket az ősz- 
szes osztályainkon keresztiilvlttüuk

M á jtis 3MŐ8 érvényes
I. SOROZAT

Selyemharisnya
hiba nélkül

Divat íéríizoKni
clsőreudii minőség

Cémakeztyü
női és férfi

Ezen 3 cikk minden létező színben 
egységára 10.800
Férfi zeüring
2 gallérral, K BE — — —
az egész *gy anyagból wvoUOO

Nadrágcombiné hímzett
színes francia fehérnemüanyagokból

Mosóselyemharlsnya
minden színben 68.000
Divat pouplin,
rairr laySine lobér 4AA — — — 
ó, drapp snuben IZvsQuQ

Kívánatra mintát és utánvétele* 
csomagot küldünk. Meg nem felelő 
árut becserélünk vagy a pénzt vissza 
adjuk. Kereskedőknek külön nagy

bani osztály
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Játékos, ölti nyer
2

SPORT
izgalmas expeditios film az

ÜFfl Uj
rAz UFA-filmszinház, úgy látszik, 

Acélul tűzte ki, hogy a filmek irodai- 
'jniságán keresztül neveljen magá
nak magasabb film műveltségű és 
nagyobb eszetikat igényű publiku
mot. Az c heii, bemutatója is ezt bi
zony Htja és hogy ez nem is rossz 
politika, azt a filmszínház pénztárai 
igazolják. Az UFA legújabb filmje 
nem német, hanem az uj francia 
filmgyártás büszkesége.

Hz ETC kiesett 
az elsöoszíáiyből

A VÁC az MTK-val döntetlenül végezvén, meg
menekült a kieséstől — A BEAC fölényesen győzte 
le az ETC-t — Az FTC az utolsó bajnoki mér

kőzésen kikapott az UTE-töl

JATÉKOS, AKI NYER
ü elme ennek a filmnek, amely iz
galmas és lebilincselő cselekményén 
kívül valósággal irodalmi regényt 
ad. Egy régi, de elszegényedett ne
mes, aki, hogy feleségét úri módon 
tudja eltartani, titokban hamiskár
tyázásra vetemedik. A felesége ver
gődik a titok súlya alatt és így 
nem. tudja férjével megosztani az. 
élelet. Inkább elmenekül. A férj 
egészen elzilllik és mint rongyos 
munkát kereső találkozik újra a fe
leségével, akit még mindig imád. 

h 'A filmet

p ÁBEL GANZ
Rendezte mesterien, akinek a nevét 
a „Száguldó kerék,'* óta jól megje
gyezte a pesti publikum. Ábel Ganz 
ta film etikai részére helyezte a 
hangsúlyt.
t jiz UFA filmszinház a >,Játékos, 
^ki nyer" című slágerfilmen kívül 
ynég két expcdiciós filmet, a híradó
kat és a népszerű Tinta Matyi-fil- 
met mutat be.

EUSMERT UIT.UNO
ASZTAU u. BOftVl Z

Gundei novai 
vendéglője 
megszűnik!

Tisztelt vendégeimet arról értesítem, 
hogy a Royal Szállodával kötött szerző
désem lejárván, a bérleményt a rész
vénytársaságnak rendelkezésére vissza- 
bocsátottam.

Kodves kötelességemet teljesítem, 
amikor vendégeim seregének melegen 
köszönöm azt a páratlanul álló támo
gatását, mellyel Koyalbeli vállalkozá
somat kísértő és honorálta azon igye
kezeteimet, — mely régi családi tradí
ciókon épül' e — a nagyközönség min
den igényének lehetőleg teljes kielégí
tését célozta és célozza.

Addig is. inig a gazdasági viszonyok 
remélt mcgiavulúsa megengedi, liur,y 
nagyobb kockázat nélkül uj válllkoziü- 
hoz kezdjek, osztatlan idővel és erővel 
városligeti vendéglőmben állok tisztelt 
vendégeim rendelkezésére és ide ké- 
Tcm szives látogatásukat, hol a féuy- 
ttaésl adó enyhülése folytán áraimat 
mérsékelhettem s régi közismerten ki
adós adagjaim mellett kis ada'gok fel
szolgálásával Igyekszem vendéglőm lá
togatottságát a viszonyok leromlása 
dacára is a régi színvonalon tartani.

Gnndel Károly 
vendéglős 

Állatkerti külső vendéglő

A futballközünség lázas érdeklődéssel 
tekintett a -nisaruupl bajnoki mérkőzések 
elé. Nemcsak azért, mert az elmúlt va
sárnap bonyolították lo az utolsó baj
noki mérkőzéseket, de a helyzet példát
lanul érdekes alakulása folytán a teg
napi utolsó bajuoki napon dőlt el az 
elsőosztúlyból leendő kiesés problé
mája is.

A kiesés kérdése adott érdekességet az 
MTK—-VÁC, valamint a BEAC—ETC 
mérkőzésnek is. A VAC-nak csak egy 
pontot kellett szereznie, mig az ETC- 
BEAC meccsnek vérre kellett mennie. 
Komplikálta a helyzetet az, hogy mind.-' 
két mérkőzés egyidőben került eldön
tésre és így nem lehetett módot találni 
az ügy kiegyezéses alapon leendő elin
tézésére.

Szombaton oly hírek terjedtek el a 
fővárosban, hogy

a vesztegetési vád alatt álló VÁC 
nem fog kiáltani az MTK ellen.

A hír — mint az előrelátható volt — 
vaklármának bizonyult, amelyet Kiéin 
Elek, a VÁC elnöke sietett még vasár
nap megcáfolni. Kijelentette nyilatkoza
tában az elnök azt is, hogy a VÁC sür
gős házivizsgálatot is rendelt el a vesz
tegetési vád ügyében.

A. VÁC teliát kiállt vasárnap és si
került is egy gólnélküli döntetlennel 
megúszni a sorsdöntő mérkőzést. Ez
alatt a BEAC és a ETC a Lágymányoson 
„gyilkolta*4 egymást. A mérkőzés a 
BEAC győzelmével végződvén, az ETC 
elvérzett és kiesett az első osztályból.

Még egy érdekes eseménye volt a teg
napi bajnoki vasárnapnak. Az FTC új
pesti otthonában látogatta meg az 
UTE-t, hhol 3:1 arányú súlyos vereséget 
szenvedett.

kott tehetetlensége miatt képteleu volt 
eredményt elérni. A mérkőzés egyébként 
a VÁC hibájából eldurvult. Gólhelyzetek 
mindkét részről adódtak; ezeket azonban 
egyik csapat sem tudta kihasználni-

BEAC—ETC «;1 (1:1).
A sorsdöntő mérkőzés szokatlanul simád és 

minden Incidens és du/vaság nélkül folyt le. 
Aa egyetemiek fölényesen küzdötték végig a 
mérkőzést. Az ETC a szezónban produkált 
migyiszeriU teljesítményei utón a letört csapat 
benyomását keltetfo. A BEAC góljait Reln-, 
bard, f-toffiáu. Marczinkó és Szánthó rúgták, 
mig az ETC ..Ehrcngólját" Ember lőtte.

UTE—FTC 3:1 (1:1).
Az FTC moglepetésszerii vereséget szen

vedett az UTE-tól. Az újpestiek a győzelmet 
ki i<s érdemelték. Az FTC a nekik teljesen 
szokatlan, idegen talajon Jól tartották magu
kat az első félidőben, szünet után azonban 
visszaestek. A vezetést az UTE szerezte meg 
I*. Szabó révén, kinek góljára az FTC részé
ről Ilégor válaszolt. Helycsere után az UTE 
Schaller és Groszmnnn góljaival biztosítja a 
győzelmet.

KAC—III. TVE 3:3 (2:1).
A KAC értékes két pontot szerzett a III. 

TVE-lől. A mérkőzés általában egyenlő erük 
küzdelmét tükrözto vissza, a KAC Csak a 
második félidőben került döntő fölénybe. A 
győztesek góljait I'iirstner és Gulyás, a III. 
TVE góljait pedig Lennert ás Göttlor lőtték.

NSC—33 FO 5:1 (3:1).
A két fekete.fehér csapat találkozása 

gyönge sportot nyújtott. A azezónvégl. unal
mas mérkőzés eredménye teljesen megfelel a , 
látottaknak. Az NSC góljai köjjül kettőt Réraay 
II., kettőt az ifjúsági csapatból előrukkolt 
Bihámi. egyet pedig Spltz rúgott. A Harminc
hármasok egyetlcu 'gólja Kováca doktor névé-1 
bez fűződik.

Vasas—Törekvés 7i5 (2:2).
A két csapat védelmének gyöngeségére vet 

jellemző fényt a szokatlanul sok gól, amely a 
mérkőzésen esett. A Törekvés/, váratlanul jó 
játékot produkált a Vsatok ellen, mig az el
lenfél . inkább csak a játék megnyerésére 
bazirozott. A Vasasok góljain Jclllnck (4) és 
Takács (8) osztozkodtak, mig a Törekvés gól
jai közül Kautzky hármat, Scbrcibcr pedig 
kettőt lőtt.

Az olsöcszlályu bajnokság végeredménye

MTK-VAC Ö: I.
-VA? 6k;‘-ha,ál Sarcot folytatott az

MTK ellen, hogy a szuksoges 1 pontot; a vasárnapi utolsó mérkőzések után a kővet- 
megszerezve a kiesést elkerülje. A Ví-1 kezű:
vök erőfeszítéséi siker koronázta és bár ’ >• ™ nso^íi^^kAC “1 V“ni ‘tvb
az MTK nagy fölényben volt az egész) 2j, 8. 83 FU 18, o. BEAO 17, io’. VÁC 17, n. 
mérkőzés alatt, csatárainak már megszo- ETC 15, 12. Törekvés 11 pont.

4.

X Ausztria legyőzte Franciaországot. I méteres höl-meílussáb. 1. Dánosl Annus (III. 
Ausztria vfilnsratott osanata vasárnan I TvE> 52'8 mP* 10X60 “éteres szenior gyors- Auszuia válogatott csapata yasarnap US2d fömeg5tafóta. j. NS0 < p. 21.4 mp. 
Becsben a Himmeruiff pályáján 32.000 
néző előtt mérkőzött Franciaország rep
rezentánsaival. A mérkőzés Ausztria 4:1 
(1:1) arányú győzelmét hozta.

X A MÁV Ifjúsági atblótikai varasnyónek 
főbb eredményei. 3000 m. gyaloglás, 1. Jano- 
sík (MÁV) 15 p. 2 mp. — Sulydobás. 1. Ke
mény (Röser fk) 1071 cm. — 800 méter. 1. 
Szabó (KAOE) 2 p. 8.8 mp. — Triátlon. 1. 
Polgárdy (MTK) 6 pont. — Magasugrás. 1. 
Schopp (Kertész u. fk) 16Ö cm. — TávolugrAs. 
I. Csik (BRTE) 600 cm. — Blezkoszvetés. 1. 
Polgárdy (MTK) 2870 cm. — 2000 ni. 1. Mar
ton (MTK) 6 p. 1.4 mp.

X A Budapest—Siótok közötti kerékpáros 
fávversenyt Vida László (BTE) nyerte 8 óra 
82 mp. alatt. A további helyezési sorrend a 
kővetkező: 2. Relchert Károly (Jóbarát) 8 óra 
35 mp. 3. Jcrrsetek Károly (MTK) 3 óra 88 
p. 4. Boitska Rezső (Jóbarát) 3 óra 40 perc. A 
célba körülbelül harmincán érkeztek bo a 3 
óra 54 p. 13 mp.-cs rekordon belül. Csápatver- 
senyben sz LTE győzött az MTK és a Vilá-

I gos -ág előtt. ■
X A MUSz ujoncversenyének második nap

ján!!!: H'íbb eredményei n ki.i-''1 korák: .'O mé
teres gyor.su .:is. 1. Nicvia (K(SOSz) 3Kmp. 
ő0 méteres bölgy-gyorsuszás. 1. Pető'Éva I . — .-
(NSC) 1 p. 00 mp. 10X30 méterei szenior mint Albrecht királyt herceg Steyr-autóla. iá. 
mclluwó tömegstaféta. 1. MTK 6:31 mp. 50 A turauton résztvevő motorkerékpárokat juolus

! úszó tömegstafúta. 1. NSC 4 p. *21.4 mp.
1 X A zsidó gimnázium tornaünnepélye. 

Nagyszabású és előkelő közönség jelenlétében 
rendezto meg a zsidó reálgimnázium évzáró 
tornaünnepélyét a lóveraenytéri pályán. Az in
tézet diákságának, valamint a zsidó leány
gimnázium fehér matrózruhás növendékeinek 
zenekiséret mellett történt felvonulását zene 
és szabadgyakorlatok, maid afhlétiknl és torna
számok követték. A közönség lelkes tap&sal 
honorálta az intézet kiváló testnevelő tanára: 
Dückstein Zoltán által betanított müsorszámo- 
kat.

X Nyolcezer levente mutatkozott be vasár
nap a fővárosban. Az országos levente-verac- 
nyek megkezdése előtt, tegnap mutatkozott be, 
a főváros kerületi leventcegyesilletcinok egy 
rés^e a közönségnek- A. II. kerületi leventéik 
a maroibányltéri pályán. « VI. kerületi lovente- 
egynsületok a Millenáris pályán, a IV. kerü
let leventéi a Margitszigeten, az. óbudai le vén
lék pedig a vörösváriuti pályán mutatkoztak 
be. A vasárnapi IcveüUrorsenyokcn mintegy 
8000 levente mutatta bo képességeit.

X A Királyi Magyar Automobil Club jú
nius 6-án ás 7-án rendezendő turautjára eddig 
több m^nt 60 nevelés futóit be. A versenyek 
közölt szerepel a versenyen kivül induló Jó
zsef királyi herceg Mcrecdcs-kocsijával. vala-

értéktárgyakra, ingóságokra stb.
Hagy. Kir. Állami Zálogház, VI.. Paulay Ede
(Szerecsen) ucca 11. szám. Bejárat a Király ucca 16. alatt is.

0-áu reggel 5 órakor, aa autókat pedig 6 óra
kor indjtjuk az Apponyi térről. A turuuhonal 
a következő: Újpest, Vác. Hatvan. Gyüugvbb 
Párád, Eger, Mezőkövesd, Miskolc, özereucs’ 
Tokaj, Nyíregyháza. Itt a Tiszántúli Automo
bil Club látja vendégül a versenyzőket, akik 
juuius 7-én indulnak visszaJclé Nagykállőn 
llajdusáinsouou. Debrecenen. Hajdúszoboszlón’ 
Szeghalmon, Mezöborónyeu. Békéscsabán, Üros* 
bázán. Hódmezővásárhelyen, Szegeden KH- 
kunfélegybázán és Kecskeméten keresztül 
Uudapcstro a Soroksári úti Fegyvergyár előtti 
célhoz.

X Schlosser Imre futballkönyvoi írt. A le- 
népszerűbb és legnevesebb magyar íutbafi- 
játé'kos, a hetvenszeres magyar válogatott 
i-vhlosser Inuo páratlanul gazdag miivel aján
dékozta meg a sportvilágot. Gazdag játékosi 
és tréneri tapasztalatait egy több mint ózá.- 
oldalas munkában foglalata össze, amely „Á. 
modern futball*4 elmen a most meginduló és 
Földessy Jáiios dr. szerkesztésében megjelenő 
Atliciiaeum SportköJiyvtárában jelent meg, fa
mentes papíron, bét mümeUéklettel, több7 mint 
ötven képpel és rajzzal. A mü ára £.000 K, 
2.80 pengő.

LÓSPORT
Káposztásmegyevi 

versenyek
A Jankovich-Bésán Gyula emlékversenyt 

Pimonlouohe (Gitnpl) nyerte.
I. Bikflc H. (Percei 2. Avantl (Csaló 

L és egynegyed). 3. Sehogy (Kovács 12). Fm. 
« 10 1). rossz 8-ik.

ló 14. II. 1. Meszelő (Albrecht 8), 2.

1 .. _........,
Gombház, Dovidl, Czinner.
10:42, ló 14. II. 1. Meszelő (Albrecht 8). 2. 
Mancika (Fetting p). 3. Godahniug (Selmeczl 
2). Fm. Ballada II., Slepper, Robin. 5 b. 4 b. 
40:48, 20, 11. III. Pimonlouebc (Gimpl 6). 2. 
Silverbooolk (Csató 2). 3. Parlsicnnc (Fetting 
4). Fm. Nápoly (Patzák négytized reá). 8 
hosszal hyervo. rossz 8-ik. 10:82. ÍV. 1. Hcl- 
mont (Gsemovits 2 reá). 2. Lapda (Selmeczl 
2). 8. Kontár. (Huszár 8). Fm. Mézeskalács, 
Malbourgli. 2 h. 2 és fél h. V. 1. Erdű^hipsa 
<Martinok 6). 2. Modor (Timphncr 4). 3. Visz
tula (Singor t és négyed). Fm. Impossilílc, 
Baldower, Bimbula, Jenkő, Szabóság, 8. Jóska, 
háromnegyed.h. fél h. 10:182, 28, 27, ló. VI. 
1. Rugós (Csuta 8). 2.‘Sunyi (Szűcs 6). 3. P. 
Lieso Fm. Felkelő. S. Viatre, Damokles, 
Sauvlgnon, Marcipán. Rozgonyi, Eszmény 
Maladroit, G. Maid, Utlaner.. . ’

Az osztrák Kanca-dijat vasárnap Bécsben 
a nagy favorit, Wood serew, (Takács) nyerte 
Pornpadour (Sejbál) és Jana (Tass) előtt.

Fogadni lehet
és felvilágosítást kaphat a bookmakorak 

fogadó Irodáiban i
IV. Kossuth Lajos u. 14-16. T. 23-38.
VI. ndrássy ut 45. T. 63 - 35.
VI. Váci ut 1. j. 8c'—92.

HiökOli-ut 28 (üarai bazár) T. |. 93-93
Vili Rákóczi ut 51. T. I. 55—01.
VIII. Barőss ucca 51 T. J. 139-12.

Elő készületben a

GAZDASÁGI, 
PÉNZÜGYI

ÉSTŐZSDÉÉ
KOMPASZ
192C. ÉVI KÖTETE
(A Pesti Tőzsde kiadása}

SZERKESZTI:

KALLÓS JÁNOS
A özli at őwa pengőmérlegeket. 
Részvénytársaságok a saját ér* 
dekükben mielőbb küldjék he a 
cégükre vonatkozó összes adató* 
kát a Jfompasz kiadóhivatalába'.

V!!!., Rökk Szilárd u. 9 alá

EZÜSt
IJtlUOl és versenydljak I

dm vál ztékbanlchielfar sUstAruay&r
gyári árban VII, Ka inczyu 14. Tel. 135 28.
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