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Véres uccai harc 
részeg katonák és detektívek közt 
vasárnap éjjel az Oktogon téren
Három berúgott katona összeszurkált négy detektívet, 
súlyosan megsebesített egy főhadnagyot és egy adó

tisztet - Meg akarták lincselni a támadókat
Félórás küzdelem után lefegyverezték 

és bekísérték a részeg honvédeket
t Vasárnap hajnalban véres vere
kedés játszódott le aZ Andrássy út 
és a Teréz körút keresztezésénél, az 
Oktogonon, ahol három részeg, 
dühöngő közhonvéd kivont bajo- 
netlel formális közelharcot vívott 
az arrahaladó négy detektív vei. A 
csata — amelynek híre csakhamar 
elterjedt az egész környéken és 
általános rémületet keltett a szom
bat éjszakai* szórakozásból haza
siető polgárok között — aránylag 
gyors lefolyású volt és fél óra 
múlva már a három katonát erősen 
összekötözve a főkapitányság köz
ponti ügyeletére állították elő.
i A Keleti pályaudvar közeiében 
múlatott az éjszaka Fazekas Ber
talan, Béga János és Szekeres Ist
ván közhonvéd. A három katona 
két óra után erősen beborozott fej
jél indult el a kocsmából. A Rá
kóczi úton énekszóval vonultak 
yégig és hangosan kiáltoztak:

— Le a zsidókkal! Megölök 
minden zsidót!

A garázda katonák később leakasz- 
totátk derékszíjukat és az oldal
fegyvert fejük körül csóválva, 
kiáltozva folytatták útjukat az 
Erzsébet körúton. Az éjszakai járó
kelők rémülten tértek ki előlük, a 
szolgálatot teljesítő rendőrőrsze
mek pedig csendre intették őket, 
azonban mikor a bajonettel hado
nászó katonák nem engedelmesked
tek a felszólításnak,

telefonon jelentést tettok a fő
kapitányságra és a katonai 

városparanesnokságra.
Az Erzsébet körút és Dob ucca 
sarkán járt már a három garázda 
ember, akik elől ijedten futott cl 
mindenki, mikor eléjük lepett egy 
olegáns, magas férfi és hangosan 
mrvállást. parancsolt nekik. Csak

hamar kiderült,' hogy ez a férfi 
'civilruliás főhadnagy volt. A ré
szeg katonák egy pillanatra meg
állották, a következő pillanatban 
azonban

rávetették magukat a civilbe 
öltözött főhadnagyra, a földre 
teperték és iitlogelni kezdték a 

bajonett markolatával.
Mikor már megelégelték a vere
kedést, a körülállókra vetették ma
gukat, néhány embert inzultáltak,

egy fiatalembernek pedig a fü
lét felig lehasították.

A néhány percig tartó verekedés 
után ordítozva vonultak tovább 6s 
mert a városparunesnokság intéz
kedése még késett, akadály nélkül 
jutottak el a Oktogonra, ahol az
után

véres esemény játszódott lo.
Fél három volt, mikor az And

rássy út irányából az Oktogonra 
érkeztek báró Bornemisza József, 
Orbán György és Leviczky Sándor 
detektívek Szabó János felügyelő
vel együtt. A négy detektív a 
kártyaellenőrző csoport tagja és 
éppen egy éjszakai razziáról igye
keztek a főkapitányságra,

A detektívek mikor észrevették a 
bajonettel hadonászó katonákat, 
feltartóztatták és rendre intették 
őket Az egyik erre melléjük lépett 
és öklében kivont oldal fegyverrel 
leszűréssel fenyegette meg Orőan 
Györgyöt, 'aki azonban nem ijedt 
meg, hanem

egy jól irányzott ökölesapással 
kiütötte kezéből a bnjonettet

A következő pillanatban a másik 
katona

hátulról teljes erővel fojbe- 
szúrta Orbánt, aki vértől bo

rítva, hangos jajkiáltással ro- 
gyott össze.

A három garázda katona nfost a 
három detektívre támadt, akik 
szorongatott helyzetükben sem 
használhatták revolverüket, nehogy 
a járókelőket találja a golyó és 
igy

puszta kézzel voltai, kénytele
nek védekezni a bajouettek 

ellen.
Félóráig tartó formális küzdolem 
fejlődött ki a katonák és a detek
tívek között. Az egyenlőtlen harc 
az első percekben a detektívek 
rovására ütött ki.

Szabó felügyelőt torkon érte 
egy szúrás, Lcviekynék a te
nyerét döfték át, Bornemiszát 

pedig több szúrás érte.
A véres verekedés lármájára né
hány rendőr érkezett az Oktogonra, 
majd a járókelők és a közöli autó
taxiállomás sofőrjei is segitsógére 
siettek a szorongatott helyzetben 
levő detektlveknek, A rendőrök ki
vont karddal, a közönség pedig egy 
épülőfélben levő, közeli ház elől 
hozott lécekkel felfegyverkezve 
rohant oda.

Végül is izgalmas küzdelem után 
sikerült ártalmatlanná tenni és le
fegyverezni a részeg katonákat, 
akiket azután erősen megkötöztek. 
Időközben megérkeztek a mentők 
is, akik Orbán Györgyöt életveszé
lyes állapotban a Rókus kórházba 
vitték, a másik húrom detektívet 
pedig a helyszínen kötözték be. A 
harcnak még közel 10 sebesültjo 
van, köztük Mészáros János adó
tiszt, akiket a közeli gyógyszertá
rakban kötöztek be.

A verekedés befejezése után * 
folháborodott közönség meg 

akarta lincselni a katonákat, 
akiket a rendőrök és a: meg
sebesült detektívek a saját tes
tükkel védtek meg a közönség 

dühe elöl.

Nagynehezen autóba tuszkolták és 
beszállították őket a főkapitány
ságra. A hajnali órákban katonai 
őrjárat érkezett a városparancs
nokságról, • amely mindhármukat 
átkísérte a katonai ügyészség 
Margit körúti fogházába, ahol

letartóztatták őket
Megállapították különben, hogy 

Béga és két társa, hasonló rend
zavarás miatt már súlyos bünte
tésre voltak ítélve és nemrég sza
badultak ki. !

A katonai hatóságokkal egyidős 
ben a főkapitányságon Vigh Béla 
kapitány vezetésével a Révész de- 
tektívcsoport is vizsgálatot indított 
az éjszakai szurkálás ügyében, 
amelynek négy kötelességtudó, de
rék detoktív az áldozata.

Bethlen április 3-án 
ífMii Rámába

Becs, március 13.
'A Neue Freie Presre vasárnapi száma 

irjat A Secolo jelentése szerint Bethlen 
István gróf, magyar miniszter elnök áp
rilis 3-án érkezik Kómát 1.

Bethlen látván gróf római utjának 
terve már hosszabb Idő óta vajúdik és 
ág utazás Időpontjáról a legkülönbözőbb 
hírek kerültek forgalomba. Ezt a hír
adást fentartássnl kell fogadni, azonban 
óppen arra való tokintettel lehet fon
tosságot tulajdonítani a hírnek, mert 
valószínűnek látszik, hogy olasz diplo
mádul körökből eredi
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Március Ml Dnnepélyeh
I.

Szocialisták a Petőfi szobornál
A magyarországi Szociáldemokrata 

Párt vasárnap délután 3 órakor a 
l’otöfl-szobor előtt gyűlést turtott, hogy 
uicgüniwpcljo már cl uh idusának omlókét.

A gyűlés hírére u Petői! szobor előtti 
tói-Hógcn — a zuhogó cső ellenerő lg — 
mintegy háromezer főnyi tömén gyűlt 
össze, A rendőrség nugy készülIsóggol 
vonult lel a helyszínére, ahol húsz 
rendőrtiszt viselő vezetésével, több mint 
másfél száz gyalogos- és lovasrendőr 
helyezkedett cl, Azonkívül u környező 
uccákbau is mindenütt megerősített 
gyalogos- és lovasrcmlőr járőrök cirkál
tak.

A gyűlés kezdete előtt a Pctőfl-Bzobor 
talpazatán hatalmas vörösnzekfükoszorut 
helyezlek cl. Az összegyűlt tömeg izga
tottan sürgette a gyűlés megkezdését.

A dalárda ónok© után lépett a rend
őrök által körülvett szónoki emelvényre 
iProppcr Sándor országgyűlési 
visel '.

— Március idusa —- mondotta 
per — u szabad gondolat vérrel 
hintett születésnapja, 1818 márciusa nem 

•ölt, hanem teremtett. (Felkiáltások: El
ljen a magyar köztársaság!) Nem ünne
pelni jöttünk, mert az még nem ez 
inom az igazi március. Fogadalmat te- 
•szünlc, hogy készen vagyunk a harcra a 
\'j°bb- és baloldali reakció ellen. Pajor 
‘Oszkár olszuvalta Petőfi „Egy gondolat 
bánt engemet" című versét, majd Far
kas István országgyűlési képviselő 
emelkedett szólásra. Hangsúlyozta, hogy 
a márciusi események letéteményese a 
munkásság.

Ezután a hatalmas tömeg oszlanl kez
dett, miközben többen ismét éltették a 
szabadságjogokat, Garamit és az 
i migrációi, a szétoszló tömeget min
denütt nugy rendőri készültség fogadta.

// tnagy. kir, államrendörség a gyű- 
•lésről a következő jelentést adta ki;

„A Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt által a mai napon a Pctőfl-szobor- 
inál rendezett márciusi ünnepség rend
iben folyt le. Az ünnepségen mintegy 
B— llOO-an voltak jelen. A szétosztás 
rendben történt. A Kaplony- és u Ma
gyar ucca sarkán 60—80 főnyi, több
nyire fiatalkoruakból álló csoport tün
tetni akart, azonban u rendőrség a tö- 
■ineget szétoszlatta. Egyéb esemény nőin 
fordult elő.

kép

Prop- 
ineg-

II.
Ébredők • MOVt-ben

' Vasárnap délután tartották meg az 
Ébredők március idusát a áfoue-pulotá- 
ban többszáz főnyi hallgatóság előtt. 
Az ünnepélyt az énekkar által előadott 

’hv-t hazafias dal vezette be. Utána 
Lendvai István beszólt

—Elég volt azokból a március tizen- 
ötödikékből, amelyeken csak szónokol
tunk, do eselokcdni elfelejtettünk — 
harsogott Lendvai —, mert a kormány
nak nemcsak joga, do kötelossége lett 
volna azt a forradalmi zsidó sajtót már 
'megszüntetni. Do nem csodálkozom, 
hogy nem tették meg, mert tudok ma
gyar urukat, akik szellemi termékei
ket vasárnaponként elhelyezik a zsidó 
sajtóban. Innen kiáltom országgá, hogy 
özek a zsidók rikkancsai. Kijelenthe
tem azt ín, hogy abban a pillanatban 
nincs zsidókéi (lés, mihelyt nincs rot
hadt keresztény, mert nem a zsidók 
tartják megszállás alatt az’országot, ha
nem a velük összccimboráskodott ke
resztények.

Mikor Lendvai boszédóbon idáig ért, a 
terem hallgatósága ordítva abcugolta 
.■Ipponyit és Rákosi Jenőt.

Legutóbb Legjobb Logolesóbb

PflP. AK PAP™ PflPua
Kárpltosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SaSnyag, pokróc. 'Ogpóny. Mry- 4a 
aszódién tok, pycrra'’kkocAili, nyngízélcek, 
leMvuroba .sloszobs- kertlhatorok. ernvök 
41 aittak minden kivitelben kapkntök 

gichnerMnoé 
BUDAPEST, Vll„ ERZSÉBET'KÖRÚT 20.

Nagy katalógust W00K cllaadban roslfcuküldök

Qtuen milllárttóal Költött el Ifibbet a meg
szavazott összegnél a főváros a tavalyi 

klslahásépífésnél Is
Erről a túllépésről sem Informálták a közgyűlést

A Szécheny i-Fürdő botránya még 
javában tombol, de máris újabb ha
sonló szenzáció készül kirobbanni a 
városházán. Ezúttal a műit évi

kislakásépítkezés végelszámo
lása

körül éri súlyos támadás a főváros 
középítési ügyosztályát, amelynek 
munkuképtelenségét a sorozatos bot
rányok iinmúi* mindenképpen be
igazolták.

Mint ismeretes másfélév előtt, 
midőn a kislakásépitkezcst a fővá
ros elhatározta, 15 bél ház és egy 
közfürdő építését vették tervbe. A

lakásépítkezésre 100, a közfürdő 
létesítésére 20 milliárdot irá

nyoztak elő,
úgyhogy a közgyűlés összeseit 120 
milliárdot szavazott meg az építke
zésekre. A középítési bizottság a 
munka megkezdése óta hétről-hétre 
kiadta a milliárdos építési megbízá
sokat 8 sohasem kérdezte senki, 
mennyi hitel áll még rendelkezésre, 
vagy van-e még pénz az építkezések 
folytatására. Egy alkalommal bő
jelentették a bizottságnak, hogy a 
közfürdőt nem lehet felépíteni, mert

a 20 milliárdot felhasználták a 
lakások létesítésére.

A bizottság ezt tudomásul vette és 
tovább adta ki a megbízásokat

milliárdokra menő munkákra.
Novemberben elkészült a tizenöt 

bérház és most már a bizottsági ta
gok is kiváncsiak voltak arra, hogy 
hát tulajdonképpen mennyibe is ke
rült az építkezés! akció.

Szakértők becslése alapján az a 
hír. terjedt el, högy kereken 200 mil- 
líárdba került az építkezés az elő
irányzott 100 milliárd helyett. Erre 
a középítési bizottság nemrég szi
gorúan utasította Végh Gyula mű
szaki főtanácsost, az ügyosztály je
lenlegi vezetőjét, hogy haladéktala
nul és a legpontosabban állítsa 
össze az elkészült házak költség
jegyzékét. Végh főtanácsos most fe
jezte be a jegyzék összeállítását-, 
mely szerint a tizenöt bérház össze
sen

150 milliárba került,
tehát 50 százalékos hiteltúllépéssel, 
tíz miliárd egy bérház költsége. Ki
derült, hogy az építkezés második 
felében a tanács hétről-hétre 2—ö—4 
milliárd póthitelt szavazott meg a 
lakásépítkezés folytatására s ezek
ről u póthitelekről

sem a közgyűlés, sem más fó
rum nem tudott.

Az ügynek természetesen folytatása 
lesz, mert tűrhetetlen, hogy minden 
városi építkezés 50—100 százalékos. 
többlettel járjon.

lombon a kártya követelés); és a család 
ügyvédje azzal érvelt, hogy

a kártyaadósság fedezésére a kJub 
igazgatója által nyújtott hitel er

kölcsiéin Üzlet
Szokolay a bíróságnál igyekezett behaj

tani követelését ós a budapesti törvény
széken

a bon alapján beperelte Szécheuyl 
Endre grófot.

A törvényszéken Kéry János dr. bíró 
elé került az ügy, aki két nappal ezelőtt 
meg is tartotta a tárgyalást. A tárgya- 
lúson a felek kölcsönösen előadták állás
pontjukat éa vjftty sereg tanúval igye
keztek bizonyítani « maguk igazát. Mi
kor azután az indítványokra került a 
sor, kiderült, hogy

a gróf és Szokolay egy és ugyan
azon tanuk kihallgatását kérik.

A bíróság el is rendelte a bizonyítást 
Sági Pál.

Vasárnap újabb nyomozás volt 
Miskolcon a Munkaközvetítő 

botránya ügyében
* ■ Miskolc, inárciuH 13.

Miskolcot két nap óta tartja izga
lomban az itteni Munkaközvetítő Hiva
tal botrányos űzőiméinek törvényszéki 
tárgyalása. A miskolci rendőrség ügyó- 

’Szi utasítóéra vasárnap
újabb nyomozást kezdett 

amelyet sürgősön és soronkívül folytat 
le, hogy már a most folyó tárgyaláson 
a felderített újabb- adatok is a bíróság 
rendelkezésére' ál Injának. Mint a Hét
fői Napló miskolci tudósítója értesül, 

vasárnap már fel is kutatták 
azokat a tanukat, akik újabb 
vallomást tehetnek a miskolci

állami munkaközvetítő hivatal
nál történt botrányos esemé

nyekről.
Á büntető-bíróság Tóth-tanácsa 
a tanukat már be is idézte

a hétfői tárgyalásra.
Vasárnap délután arról értesültünk, 

hogy dr. Koiss Géza miniszteri taná
csos, aki a Munkaiközvetítő Hivatal 
ügyeit a kormány képviseletében felül
vizsgálta, újabb intézkedéseket fogana
tosított, amennyiben a cselédközvetítést 
a miskolci Munkaközvetítő Hivatal ha
tásköréből klvotte ós azt a miskolci 
Stefánia Egyesületre bízta.

ezeket

Klelelsíer! afférja 
a kalocsai apácáidul
A kultuszjavaslatok parlamenti 

vitájában nagy 
a harc, amely

a felekezeti 
jegyében folyt, 
ben magával 
gróf kultuszminiszterrel szemben 
is elhangzott egy felszólalás, éppen 
kormány ttám ogató oldalról " 
rovácz Gyula részéről.

Ennek a támadásnak 
mint teljesen beavatott 
sikerült megtudnunk — 
tényben keresendő, hogy

Klebelsberg Kunó gróf a Mi
asszonyunkról elnevezett kalo
csai polgáriskolai tanárképző 
intézetet Szegedre helyezi át.

A kultuszminiszter erre az áthelye
zésre azért szánta rá magát, mert 
kötelezővé teszi a polgáriskolai 
tanárjelölteknek az egyetemi elő
adások látogatását. A kalocsai 
apácáknak pedig csak középiskolai 
tanári képesítésük van és így vált 
szükségessé az, hogy tanítványaik 
egyetemi tanárok előadását is 
hallgassák.

feltűnést keltett az

oktatás védelme
Ebben a tekintet- 

Klebelsbcrg Kuné

- Sí

oka — 
helyről 

abban a

Bonyodalmak Széchenyi Endre 
gróf heivenmilliós kártya* 

adóssága körül
JQ kártyacsaták viharos epilógusa

azután a bonyodalom. Szokolay ugyanis 
megjelent Széchenyi gróf budapesti ügy
védjénél. dr. Hátkor Istvánnál, aki mi
kor megtudta, hogy kártyázásnál kelet
kezett adósságról van szó,

megtagadta az összeg kiűzetését.
A grófi család képviselőjének az volt a 
fölfogása, hogy itt tulajdonképpen kár
tyaadósságról van szó, amelynek kelet
kezésére

nagy befolyással volt a fiatal gróf 
kiskorúsága.

Az összegot különben állítólag nem is

Egy budapesti klub, az Országos Pol
gári Kör keszthelyi fiókjában a múlt 
nyáron nagy kártyacsaták zajlottak lo. 
A klubban gyakran megfordult Szé
chenyi Endre gróf, Széchenyi Gyula gróf 
marcali! nagybirtokos 11a. A fiatal gróf 
váltakozó szerencsével játszott ás egy 
napon százhúsz mill'íra rúgott a vesz
tesége. Valószínűleg pillanatnyi pénz
zavarában

a klub Igazgatójához. Szokolay Kál
mánhoz fordult, akitől hatvan

milliót kért kölcsön.
Szokolay át is adta a hatvanmilliót, ami- _ ___ w._ _ ___ ___
ről a fiatal arisztokrata bont adott, a . pénzben, bánom zsetonokban kapta. A 
hatvan milliós kölcsön körül keletkezeit 1 törvény egyébként nem részesíti véde-

A háború után először újból Kiadtuk
penziók. HzíÚlodák. vAJlahilok és ogyób intézetek 

teljes AgynemUfelsserolést tartalmazó árjegyzékünket 
v Ultikon bárkinek megküldjük Sándor ..Ideál’* paplanoy<ír u. I. (Kö on1i víroshftja)

tanárok előadását
___ _______ A kultuszminiszter 
egyébként az egész vonalon Ilyen 
terveket akar megvalósítani, amit 
pedagógiai körökben helyesléssel 
vesznek tudomásul. Klebelsberg 
afférja a kalocsai apácákkal így 
remélhetően a magyar kultúra 
javára fog elintéződni.

' nyilatkozat!
Miután Fényes Lajos balassa

gyarmati gyógyszerész saj-lt készítésű 
krémjét és szappanját „Éva11elnevezés 
alatt hozza forgalomba, kényszerítve 
vagyunk az eddig is ismert csomago
lásban ugyan, de 

megKülömböztetÉsöl 
az annyira közkedvelt és általánosan 
nagyszerűnek eiismort René Montreuil, 
Párizs-féle készítményeinket 

uj Blnsvezfis alaíí 
forgalomba hozni.

Szeplők ellen 
továbbá máj foltok, pörsonések ellon 

UJnéulg^Jlgujníu!
René Montreuil, Piri.

Biztos! Gyors! Kellemes!

Ügyeljen az ú| nívre!
Magyarországon forgalomba hozza:

Tűrök Patika, Budapest
VI'., Klr.ly u. 12.

A SEJK FIA (Rudolf Valentino-Bánky Viima> g KAMARÁBAN
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Megkezdték a vizsgálatot 
a füi*do-botrány ügyében

Az a cikk, moly két hét előtt a 
Hétfői Naplóban a Széchenyi-fürdő 
építkezésének óriási tulkiadását a nyil
vánosság cló tárta, országra szóló bot
rányról rántotta le a leplet. Ez a pél
dátlan botrány-lavina azóta napról- 
napra nő és elpusztítással fenyegeti az 
egész rendszert, mely ilyen és éhez ha- 
wnló események megtörténtére alkal
mat adott.

Mint ismeretes, Ripka Ferenc főpol
gármester tegnap délben megjelent a 
belügyminisztériumban és egy óránál 
tovább tanácskozott Scitovszky Béla bel
ügyminiszterrel a Széchenyi-fürdő bot
ránya ügyében. A tanácskozáson a bel- 
Ügyininisztog fclszólitotta a főpolgár
mestert, hogy az üggyel kapcsolatos vá
dak és panama-hírek tisztázása céljából

az ügyészség kezébe adja az ügy 
felderítését.

A főpolgármester, egyik értesülésünk 
6zerint, ezt az elhatározó lépést a köz
gyűlés reputációja érdekében

már meg is tette.
A főpolgármester azonban kijelentette 
munkatái-sunk előtt, hogy a feljelentést 
csak a miniszter által kinevezett bizott
ság

vizsgálatának befejezése után fogja 
az ügyészséghez benyújtani.

A feljelentés a bűnügyi vizsgálat meg
indítását fogja kérni, annak megálla
pítása érdekében, vájjon igazak-e azok 
az elhangzott vádak, hogy bizottsági 
tagok, tisztviselők pénzzel vagy újévi 
kosarukkal megvesztegetni hagyták ma
gukat s igaz-e, hogy kijáró ügynökök 
zsarolták végig a vállalkozókat a város
házán. Az ügyészségnek kell majd fényt 
derítenie arra a súlyos vádra is, mely 
szerint a Wálla-cég főnöke állítólag 
azért kap építési megbízást a várostól, 
mert színésznőket szállít befolyásos 
uraknak. Ki kell deríteni, igaz-e az a 
vád, hogy a városházán bizottsági ta
gok úgyszólván részvénytársasági ala
pon szervezkedtek és a közmunkákat 
azoknak a vállalkozóknak adták ki, 
akik az alkalmi társaság tagjainak bi
zonyos százalékot adtak le a megren
delés összegéből. Hogy ilyen társaság 
létezett, az nem lehettlen, mórt már egy 
év előtt beszéltek a városházán arról, 
hogy

a középltésl albizottság egyes tagjai 
felkeresték Buzáth János alpolgár

mestert
és hozzájárulását kérték ahoz, hogy az 
albizottság és a tanács csak azon cégek
nek adjon közmunkát, melyek

a vállalati összegből az összes párt
kasszák javára 4%-ot hajlandók 

fizetni.
Búzát akkor — mint beszélik — 

szerűen
kiutasította szobájából

* nála járt urakat, akik az eredmény
telen kísérleten elkeseredve, úgy lát
szik, már nem a pártkasszák részére, 
hanem saját coljaikra kezdték meg a 
közmunkák ilyen alapon való kiadását. 
Az ügyészség fogja most kinyomozni, 
létezett-o ez a részvénytársaság a város
házán, s ha igen, kik voltak a tagjai.

le-

egy-

I

molyen Ripka főpolgármester el
nökölt.

Az értekezleten megvitatták a helyszíni 
szemlén látottakat és leszűrték u véle
ményeket.

Közben

két tanú jelentkezett
a városházán, akik Aczél Istvánnak, a 
provízió-ügyletekkel vádolt huszúrszú- 
dosuak szerepléséről mondottak el

újabb adatokat.
A vallomásokat egy belügyminiszteri 
tisztviselő foglalta jegyzőkönyvbe.

fötfpüa nyUaíhozata
Egy órakor ért véget átvizsgáló bi

zottság megbeszélése, amely után Ripka 
ierenc főpolgármester a következőket 
mondotta munkatársunknak:

— A bizalmas értekezlet lefolyá
sáról és az ott történtekről semmi
sem nyilatkozhatom. Nekünk nem 
az a célunk, hogy reklámmal dol
gozzunk, hanem, hogy senki által 
sem zavartatva elvégezzük kitűzött 
feladatunkat és világosságot derít
sünk erre a botránnyá dagadt 
ügyre. Célunk egyúttal az is, hogy 
tisztázzuk az utóbbi napokban lavi
naszerűen elhangzott vádakat s 
meg tudjuk igazak-e a gyanúsítá
sok, vagy csak felelőtlen szóbeszéd
del igyekeznek egyesek bemocskolni 
tisztességes emberek becsületét és a 
főváros közéletét. Hogy minél vilá
gosabban lássunk ebben a homály
ban, az ügyészség megállapítására 
fogjuk bizni ennek kivizsgálását s 
követelni fogjuk, hogy a bűnösök — 
ha ilyenek vannak — elnyerjék 
méltó büntetésüket, de hasonló sors
ban részesüljenek azok is, akik tisz
ta közületet és ártatlan embereket 
alaptalanul mertek vádolni.

El kell hogy jöjjön végre az 
erős kéz politikája a város

házán,

őrös kézzel kell átvenni a főváros 
sorsának irányítását. Nem lehet 
tűrni, hogy felületes, könnyelmű ja
vaslatok kerüljenek a közgyűlés 
asztalára, amelyeknek vége az, hogy 
a főváros kényszerhelyzetében száz
húszszázalékos túlkiadásra kénysze
rül. Annak a rendszernek kell meg
változni a városházán, mely ilyen 
botrányokat termel.

— A lapok sok mindent összeír
nak az üggyel kapcsolatban — mon
dotta a főpolgármester — és olyan 
intézkedéseket tulajdonítanak ne
kem, melyekről szó sincs. így töb
bek között az a hír terjedt el a vá
rosi körökben, hogy a Széchenyi- 
fürdő ügyéből kifolyóan a kormány 
határozatára felfüggesztem állásá
tól Sipőcz Jenő polgármestert. Ki
jelentem, hogy ez a híresztelés nem 
egyéb rosszindulatú koholmánynál. 
Sipőcz Jenő polgármester felfüg
gesztése nemcsak nem határoztatok 
el, hanem

ilyesmiről sehol szó sem volt.

Az elnökletem alatt működő bizott
ság még 2—3 napig folytatja műkö
dését s annak befejezése után

tájékoztatni fogjuk az ered
ményről a nyilvánosságot

Távgyalásofi 
az Ügyészségen

bizottság vasárnap délután isA
tatta működését. Más helyről szerzett, 
információink szerint vasárnap délben i as‘Z()Uy(l 
a főpolgármester már átadta a botrány- uaPl)al ezelőtt 
ügyben készített bejelentését az ügyész- izgalmas jel

foly-

igazgató másfélóra hosszat a szobá
ban. midőn

ommn heves kiáltás, jajgatás 
hallatszott ki.

A szálló személyzete T. J. szobájhox 
sietett és kopogtatott az ajtón, mi
után azonban többszöri hangos ko
pogtatásra sem bocsátotta be őket, 

feltörték az ajtót.
Megdöbbentő látvány tárult a szo
bában a szálló személyzetének sze
mei elé: T. J. igazgató

halálosan sápadt arccal, lelógó 
fejjel feküdt a sezló.-.on, mc!» • 

lette vizespoharat találtak, mely- z 
nők alján talált színes folyadék 
maradványai elárulták, hogy x 

T. I. megmérgezte magát.
A szálloda személyzete nyomban or
vosi segítségért sietett s egy szana
tóriumi főorvos gyomormosást al
kalmazott az életunton s megállapí
totta, hogy T. J.

Veronái és luminálkeverékkel 
követte el az öngyilkosságot.

Az ismert szállóigazgatóról, akit 
nyomban ápolás alá vettek, kiderült, 
hogy az öngyilkosságot

szerelmi bánatában követte el.
T. J. hosszabb idő óta udvarolt egy 
lugosi urileánynak, aki a menyasz- 
szonya volt. A fiatal, csinos, jóház
ból származó úrileány, aki nemré
gen kozmetikus-pályára lépett, több 
hónapi lugosi tartózkodás után né- . 
hány héttel ezelőtt érkezett fel a fő
városba, ahol

az egyik előkelő kozmetikai 
szalonnak vezetője lett.

T. J. észrevette menyasszonyán', 
hogy annak érzelmei megváltoztak 
s a szállodaigazgatót valósággal

, búskomorrá tette az, hogy meny- 
! asszonya elhidegült tőle, aki két

ségnek. Vasárnap délben Katona Rezső 
főtanácsos és Bartha Gyula dr. rendőr, 
tanácsos.

megjelentek az ügyészségen, 

ahol hosszú beható értekezletet tartottak 
a Széchenyi-fürdő ügyében.

izgalmas jelenet után ténylege
sen szakított T. J.-vel.

A szállóigazgató emiatti elkeseredé
sében határozta el magát az öngyil
kosságra.

Az életunt szállóigazgató állapota 
súZ2/os> de nem életveszélyes.

a
Scttovszfcy belügyminiszter* 
Szécfienyt-fürdö botrányáról

A 
vasárnap alkalma volt

SCITOVSZKY BÉLA
belügyminiszterrel is beszélni, 
a következőket mondotta:

— Végleges formájú véleményt a 
Széchenyi fürdő ügyéről csak ak
kor mondhatok, ha az ügy összes 
aktái hozzám kerülnek. Ami azt a 
kérdést illeti, hogy az ügyészség 
ebből az ügyből kifolyóan egyesek 
ellen vádat emel-e, konkrét választ 
nem adhatok, mert hozzám ilyen 
fel terjesztéssel a főváros részéről 
még nem fordultak.

Úgy tudom, hogy a főpolgár-

Hétfői Napló munkatársának mester úrnak szándékában van 
a vizsgálat ilyenirányú meg

indítása.

aki Az eljárás menete szerint a tör
vényhatósági bizottság közgyűlésé
nek, vagy valamelyik bizottságá
nak — ha sértve érzi magát — 
hozzám kell fordulnia az engedély 
megadásáért. Ez eddig 
tént.

Ha bármelyik illetékes 
törvényhatósági szerv
ilyen megkeresés érkezik hoz
zám, az ügyészi vizsgálatnak, 
illetve vádemelésnek útját ál- 

lani nem fogom.

wem íőr

fő városi 
részéről

Akár szőke, akár fekete
— mindig csodás az

Szemle a ligetben
Vasárnap különben toljes erővel folyt 

tovább a vizsgálat a botrány ügyében. 
A. miniszter által kinevezett bizottság

vasárnap reggel 9 órakor több szak
értővel kiment a Városligetbe, az 

építkezés helyszínére, 
hogy megtekintse az eddig végzett mun
kát s meggyőződést szerezzen a még 
hiányzó építkezésekről. A bizottság 
8zcmléjo fél 12 óráig tartott 8 azon 
résztvott többek között Rip/ca Ferenc 
főpolgármester, Almási-Balogh Hugó 
szakértő, Joó Gyula miniszteri tanácsos, 
Papanek Ernő miniszteri tanácsos, 
•fenda Kálmán miniszteri tanácsos. Dél
ben a bizottság a Váol uccai uj városhá
záién, Papanek miniszteri tanácsos a 
főváros pénzügyi szakértőjének szobájá
ban

bizalmas értekezletre ült össze.

ElőKelő fővárosi szállodaigazgató 
öngyilKossága a Palace-szállóban 
Megmérgezte magát, mert menyasszonya elhidegült tőle 

__ és szállított vele

Vasárnap éjszaka a Palace Szál
lóban

szerelmi bánatában megméi- 
gezte magát egy előkelő fővá

rosi szálló igazgatója.

T. J. ismert szállodaigazgató, az 
egyik előkelő budapesti nagyszálló
nak a vezetője, az esti órákban a 
Palace-Szállóban szobát nyittatott

magának. A Palace-Szálló vezetősé
ge ismerte az előkelő pesti szálloda
igazgatót, aki amikor szobát bérelt, 
meglehetősen idegesen viselkedett, 
főfájásról panaszkodott s azt mon
dotta. hogy kis nyiígalmra van 
szüksége, azért akar lepihenni né
hány órára a szállodai szobában. A 
Palace-Szálló igazgatósága az első
emeleten bocsájtott szobát T. J. ren- 
delkezésére*-Alig időzött a szálló-

HAJ ÁPOLÁS
hatása: scíyemlágy dús haj!

Vegyen még ma 28 f.«ért egy csomagot!
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15000 dollárt Örökölt 
egy gyulásasszony

A rendőrségen kereste elveszett, 
majd megkerült Iratait

Tegnap megjelent a főkapitányságon 
egy muukáskülsejű Időn asszony és be
jelentette, hogy elvesztette kézitáskáját, 
utol y bon v

15.000 dolláros örökségének okmányai 
voltak.

X rondőrségen kétkedő mosollyal fogad
ták a ezogónyes külsejű asszony bejelen
tését, mire az részletesen magyarázattal 
igazolta a bojelentés valódiságát.

Elmondotta, hogy Frank Gyula gaz
da1; nagykereskedő özvegye. Néhány év
vel ezelőtt értesítést kapott Amerikából, 
hogy nagybátyja meghalt és közel száz
ezer dolláros örökségét a rokonaira 
hagyta.

Az értesítés alapján megkezdődött « 
harc az örökség megszerzéséért. Termé
szetesen egymásután bukkantak fel az 
átrohanok, akik mind meg akarták kapa
rintani hz örökséget. Frankné is ügyvé
deket bízott meg, hogy szerezzék bo az 
okmányokat annak igazolására, hogy az 
elhunyt az ő apjának fivére volt. Az 
okmányok beszerzése, az ál rokonokkal 
való harc nők pénzt emésztettek fel és 
Így elúszott Franle Gyuldné kis vagyona, 
úgyhogy az asszony nyomorba került.

Kdvéházaltba jár és különböző apró
ságok árusításából tengődik.

Frankné néhány nappal ezelőtt font
járt a pénzügyminisztériumban, ahol kö
rölték vele, hogy örökség! ügyo a leg
jobban áll és

egy-két hónapon belül megkapja a 
reá eső 15.000 dollárt.

Erre az örÖkségro vonatkozó iratokat 
vesztette el tárcában.

A rendőrség a bejelentés alapján meg
indította a nyomozást, do vasárnap dél
ben újból megjelent a főkapitányságon 
Frank Gyulánó és bejelentette, hogy 
ideg találták és visszahozták neki elve
szett táskáját. A rendőrségen előszedte 
okmányait és ezzel igazolta, hogy « 
fantasztikus örökség nem mese, sőt örök
ségére egy bank már előleget is ajánlott 
neki.

A gyufaskatulyákat árusító, nyomorgó 
Öregasszony tehát egy-két hónap múlva 
milliárdos és Budapest legérdekesebb 
alakja lesz.

Felkérem mindazokat, “%■ 
Ritrnnp délután ’/32-kur ft Váci uooa és Deák 

SXuJX autókarambol tanul 
voltak, szlvuskodjouok olmUkot közölni Dohaiké 

nyu9- lázadással gr. Zichy Jonő ucca 8.

ÉLETB1ZT0S1TÚ TÁRSASÁG
Magyarországi Igazgatóság

BUDAPEST, V., Nádor ucca 8.

Klebelsberg Kunó gróf 
vasárnap este Rómába utazott 
Jl kultuszminiszter elutazása előtt nyilatkozott 

a Hétföl Naplónak. Kedden délután 
fogadja öt Mussolini

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ter vasárnap esto félhat órakor a déli
vasúti pályaudvarról a trieszti gyorsvo
nattal Rómába utazott. Az elutazás al
kalmából a minisztériumi főtiaztvisolők, 
tisztelők, érdeklődők, újságírók és fotó
riporterek egész kis csapata jelent meg 
a pályaudvaron. Ott voltak Petri Pál, 
Blcyer István, Gévai Wolff Sándor, Bá
rány Gerő, Rdcz Kálmán, Mészáros Ká
roly, Magynry Zoltán államtitkárok, 
illetvo miniszteri tanácsosok, Dénhof 
Antal osztálytanácsos és Kultsár István 
miniszteri titkár, u kultuszminiszter tit
kárai, Csánky Dezső és Grósz Emil dr. 
valamint Durini di Monza gróf vezetésé
vel nz egész olasz követség. A kultusz
miniszter felesége végig kíséri férjét 
olaszországi útjában,

Klebelsberg Kuuó gróf 
kultuszminiszter mielőtt kocsijába szál
lott a következőkben nyilatkozott olasz
országi útjának programjáról a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Tradicionális kapcsolataink 
vannak Olaszországgal, amely ba
rátsággal viseltetik irányunkban, 
érthető tehát, ha

a két állam vezető kulturpoll- 
tikusai találkoznak egymással

és kicserélik véleményüket. Olasz
országban különben is nagy megér
tés mutatkozik kulturális törekvé
seink iránt, annál is inkább, mert 
kultufkapcsolataink nagyon régiek, 
századokra nyúlnak vissza.

Mindkét állam részéről megnyilat

Biusvetra amnesztiát kapnak 
a frankpör elitéltjei?

A kabinetiroda a kegyelmi kérvényt véleményes jelentés 
tétel céljából áttette az igazságügyminiszteriiez, aki 

pénteken minisztertanácson referál
A kormányzói kabinetiroda — 

Jól informált helyről szerzett érte
sülésünk szerint —

szombaton átküldte az igazság* 
ügyminisztériumba a Nádosy 
Imre és Windischgraetz Lajos 
herceg megkegyelmezése iránt 

benyújtott kérvényt
— véleményes jelentéstétel céljából- 
Az iratoknak ez az átküldése a 
kegyelmi kérvény elintézése tekin
tetében csak formalitás ugyan,

beavatott kormánypárti körök
ben

azonban vasárnup délelőtt komoly

„Itt is akadnak olyanok, 
megvesztegetnek s akiket 

lehet vesztegetni*
A Keresztény Iparosok Sxövetséyének izgalmas 

taggyűlése
Izgalma. lefolyású gyűlés zslnholyo 

volt vasárnap dólelőtt a Cukoruccai köz
ségi iskola tornatormo. A Keresztény 
Iparosok Országos Szövetségének Köz
pontja általános taggyűlést tartott, 
amelynek napirendjére a székesfővárosi 
kislakások építkezési ügye, a főváros 
beruházási programjának ismertetése, a 
fővárosi ipari jellegű közüzemek meg
szüntetésének kérdése és az uj hitelszö
vetkezet megalakítása szerepelt.

A taggyűlésen a Keresztény Községi 
Pártnak négy fővárosi bizottsági tagja: 
Milller Antal, Máté István, Vass Béla 
és dr. Miklós Ferenc is megjelent.

A taggyűlést a Szövetség tiszteletbeli 
olnöke, Pellovich János nyitotta meg, 
aki elnöki megnyitóbeszédében ráinuta-

akik 
meg-

vasdrnapi

tott arra, hogy milyen romlottak a mai 
közállapotok, amelyeket csak cgy-egy 
panama felfedezésénél ismerhetünk meg 
a valójában.

— Egyik panama a másikba fullad, 
mindenfelé csak az erkölcstelenség, meg 
a szereplési vlszketegség tapasztalható 
— úgymond —. Kéruezem: vájjon nem 
kelleno-e a budaposti városházán, amely 
világszenzációt produkál a panamák te
rén, rámutatni az .iftrzi keresztény er
kölcsök nevében arra, hogy:

eddig és ne tovább a keresztény er
kölcsök gázolásában!

Hiszen manapság olyan időket élünk 
már, hogy egy lépést sem tehetünk a 
mellékszempontok, flgyolembevétele nél

kozott az az óhajtás, h’o'g.v ezeket a 
kapcsolatokat kimélyítsük. Olasz 
kollégám meghívását tehát öröm
mel fogadtam. — Aparlament 
megszavazta a tómai kollégium 
költségeit, ezek után marj csak az 
épület megszerzése van hátra. Az 
olasz kormány ebben a tekintetben 
is előzékenységet tanúsított;

Olyan épületet ajánlott fel, 
amelyben méltó elhelyezést fog 
találni a magyar kollégium.
Ilómübaü és Milánóban előadáso

kat fogok tartani, majd Nápolyba 
megyek az olasz kultuszminiszter, 
társaságába^,

— A hivatalos program kedden 
kezdődik.

kedden reggel érkezem Rómába, 
délután fogad Mussolini, olasz 

miniszterelnök.
— Hangsúlyozom, hogy Utazá

somnak kizárólag kulturcéljai van
nak. 'Április 4-én, vagy 5-én érkezem 
haza.

A kultuszminiszter a Hétfői Napló 
munkatársával folytatott beszélgetés után 
Durini di Monza gróffal tárgyalt, majd 
felcségévol kocsiba szállt. Pontban fél 
hat órakor hosszas éljenzés közben el
indult a gyorsvonat. A kultuszminisz
terrel együtt utazott Sváb Gyula állam
titkár és Halász Aladár osztály tanácsos 
is. Velencében a profektus, Rómában 
olasz kollégája várja Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminisztert és kíséretét.

formában beszéltek arról, hogy 
a frankper elítéltjei husvétra 

amnesztiát kapnak.
A kegyelmi kérvény elintézésé

nek formalitásai szerint az iratokat 
a kabinetiroda az igazságügy
miniszterhez teszi át, aki minden 
körülmények között miniszter
tanács elé terjeszti javaslatát. Eb
ben az esetben tehát — minthogy a 
legtekintélyesebb körökből sürgetik 
az ügy mielőbbi likvidálását — bi
zonyosra vehető, hogy már

a pénteki minisztertanács fog
lalkozni fog a kegyelmi előter

jesztés kérdésével.

kül.
Mindenfelé felütötte fejét a veszte- 
getés, a felkinálkozíis, nia már 
általános az a hiedelem, hogy csak 
a megvesztegetés gondolatával lehet 

közeledni valakihez.
— Bejelentem azt is — mondja ezután 

az elnök, — hogy újjá kell szervezni, 
fel kell frissíteni a Keresztény Iparosok 
Szövetségét^

mert hozzánk frí befészkelödött a 
mai szellem: itt is akadnak olyanok, 
akik megvesztegetnek, s akiket meg 

lehet vesztegetni.
Dr. Miklós Ferenc felszólalása után 

Foss Béla címfestő, föv. bizottsági tay 
az ipari jellegű közüzemeket bírálta.

— Ki hitte volna régebben — mondott* 
—, hogy

akad egy balek-kormány, amely * 
rengeteg jövedelemhez juttatja a fő
várost, a forgalmi adóból, a kere
seti adóból, a szállodaadóból, & 

fogyasztási adóból.

S végül is hová mennek ezek az ősz* 
szegek? A közüzemekre!

Amit a közüzemekben elmanipulál
nak* azt nekünk kell súlyos adók

ban kiizzadnunk!

Ez a közüzemi gazdálkodás! (Zajos Ügy 
van! Ügy van felkiáltások.)

— Szakítani kell a komniunalisztikug 
gazdálkodással s meg kell szüntetni azt 
az állapotot, hogy a városházi tisztvi
selők jórésze a közüzemeken át kapja 
meg fizetését. A főváros polgársága a 
közüzemeket tovább már nem tűri s az 
ipari szabadság nevében jelentjük ki, 
hogy

a szabad polgárságnak le kell ráz
nia magáról a közüzemek rab- 

bilincsét.

(Zajos helyesles.)
Müller Antal főv. tör vény hatósági bi

zottsági tag az előző felszólalásokkal 
szemben tiltakozott az ellen, hogy álta-i 
lánosságban hangoztassák a panama vá
dakat, mert szerinte nem lehet közfunk
cionáriusokat kellő alap nélkül gyanú
sítani.

Müller ezután a fővárosi beruházások 
munkaprogramját és a fővárisi kölcsön 
ügyét ismertette, mire az elnök az ülést 
bezárta.

;WL. 
Budapesti 

Nemzetközi öísír 
1927 április 30 ától május 9-éig i 

Rondezl a
Budapesti Kereskedelmi Iparkamara 

Vámszahadraktár — VizumkedvezmÉnyek 
őWo-os utazási kedvezmény az összes bel
földi vasutakon és hajókon — 25-50^10-os i 
kedvezmény 15 európai állam vasúti és • 

hajózási vállalatánál
Kiállítóknak és látogatóknak folvilágo- 
sítást nyújtanak: a VÁSÁRIRODA 
Bpost, V., Alkotmány ú. 8. — Tel. 64-01, 
valamintabel-éskülföldmindennagyobb 
városában müködó tb. képviseletok

Szerdától 
ismét kapható a 

Csütörtök 
Lengyel István originális hetilapja 

az uccán 
is

Most már bizonyos: 
Jön csütörtökön:

Uránia
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Megújuló szenvedélyes viharok 
a hadikolcsön-nagygyűlésen 
nunm^!1^8Lentetto’ hofl* minden eszközzel 
nyomást fog gyakorolni a hadikOlcsönkérdOs sDr< 

gos és méltányos megoldása érdekében
’ Rendkívül izgalmas gyűlés folyt lo va
sárnap délelőtt a régi képviselöházban, 
ahol több, mint kétezer ember gyűlt 
össze, hogy meghallgassa Kállay Tibor 
beszédét a hadikölcsön kérdés megoldá
sáról. A gyűlésen állandóan a szonvedé- 
lyes felkiáltások és közbeszólások özöne 
hangzott el, Kúllay Tibort azonban meg
lehetős osendben hallgatték végig.

A nagygyűlést

Tolnay Kornél

nyugalmazott elnökigazgató nyitotta 
meg, aki hangsúlyozta, hogy

a kormánynak kötelessége segíteni 
azokon, akik azért jutottak nyo
morba, mert a hazának adták va

gyonukat.

A hadikölcsönkérdés előadója Hutiray 
Gyula, ny. alezredes volt, aki éles han
gon kifogásolta, hogy az új költségve
tésbe semmitsem vettek föl a hadiköl- 
csönkérdés megoldásának céljaira azért, 
mert a pénzügyminiszter részéről súlyos 
aggodalmak merültek föl..,

— Tehetetlen! Mondjon le! Le vele! 
Autókra és szalonkocsikra van 

pénz! — 

kiáltották egyszerre minden oldalról. 
Hutiray alezredes percekig vár, amíg u 
vihar elül, majd így folytatja:

— Mi vártunk türelmesen, amíg az 
állam rendbeszedi a maga háztartását. 
Ez most megtörtént és mi még mindig 
.várni vagyunk kénytelenek.. Most már

kitör belőlünk az elkeseredés, a be- 
csapatottság szörnyű gyanúja; irtó
zottal gondolunk arra, hogy mi a 

háború balekjai legyünk.

Itt újra elementáris erővel tört ki a 
Járma:

— Fölösleg Is van! A KOGSz-ra 
kell a pénz! Tessék megkezdeni a 

kamatszolgáltatást! Adós, fizess!

Az előadás utolsó szavai elvesznek a 
iajban. Csak akkor áll helyre a rend, 
amikor

Kállay Tibor
áll fel szólásra:

— Teljes mértékben át vagyok’ 
hatva, — mondja — a hadikölcsön
kérdés megoldásának sürgős szük
ségességétől (Nagy éljenzés és taps). 
Nem egymást, hanem azokat kell te
hát meggyőznünk, akik nincsenek 
itt jelen. (A kormányt kiáltják min
den oldalon!) Az a kérdés, hogy le
hetséges-e a megoldás és milyen le
gyen?

— Akik most Genfből hazajöttek, 
azt a hírt hozták magukkal, hogy 
én, aki ezidőszerint bizonyos mérté
kig azon tevékenykedem, hogy a 
hadik ölcsönkérdésben’ megoldáshoz 
jussunk, —- a genfi hivatalos tárgya

MOHI SELYEMIPAR KOLLEKTÍV RlfiLUTfiSA 
0LHSZ9B3ZA3 CSOPORTOS KlAtLITASR 
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memwst.nttoiiB. ibi.j.im
Ingyen vízum. 8Ó°/<* kedvozmény a magyar és 
német vasutakon. Jegyek a MonetjogylrodAban, 

V„ Vigadó térj

lások’ idején arra a? álláspontra he
lyezkedtem, hogy,

a valorizáláshoz szükséges ösz- 
szeg nem állítható be a költség
vetésbe anélkül, hogy az állam
háztartás egyensúlya fel ne 

boruljon.
Ma is fenta'rtom ezt az állásponto
mat annál is Inkább, mert a külföldi 
visszafizetés az egészen más kérdés.

A hadikölcsöntulajdonosoknak e 
címen fizetendő összeg C9ak 
egy kis része annak az összeg
űek, amelyet külföldi reláció, 
bau már ténylegesen kifizetett a 

magyar állaim
Kijelenthetem, hogy

Rálőtt a detektívekre egy üldö
zött veszedelmes betörő

Vasárnap hajnalban életveszélyes 
kalandban volt része három kitűnő 
detektívnek, akiket revolverrel be
fogadtak az üldözött betörők és csak 
a véletlennek köszönhető, hogy ko
molyabb baj nem történt.

Az utóbbi időben! egész sereg be
törés történt a fővárosban, amely
nek tetteseiről hasonló személyle
írás érkezett Legutóbb a Rákóczi 
út 15. számú házban akarták kibon
tani a pince falát, hogy bejussanak 
a Schnur-félo ruhaüzletbe.

A házmester azonban megzavarta 
őket, mire t

revolverrel fedezve magukat 
elmenekültek.

Á detektívek megállapították, hogy 
a sorozatos betöréseket Leher. 
György ismert betörő bandája kö
veti el., Megtudták, hogy a banda 
egy Orczy úti lakásban tanyázik. 
Ma hajnalban Pettendy Sándor fő
felügyelő, Borsiczky és Skelecz de
tektívekkel együtt

Budapesten Keresik a dunaföWrí rádió
gyilkost aki megfojtotta és kirabolta 

egy kereskedő 63 Éues feleségét
Dunaföldváron csütörtökre vir

radó éjszakán borzalmas rabló
gyilkosság történt, amelynek áldo
zata egy községbcli tekintélyes 
kereskedő felesége és amelynek 
tettesét Budapesten keresik.

Közel harminc éve van üzlete és 
saját háza a községben Oláh Mi
hály 73 éves kereskedőnek. Oláh 
szerdán üzleti ügyben Budapesten 
tartózkodott. Felesége az esti órák
ban lement a hajóállomáshoz, ahon- 
na nemsokára visszatért. Csütörtök 
reggel hét órakor két mosónő állí
tott be a lakásba, akiket Oláhné

Tanulta
meg mindenki, hogy egészségének, testi és szel
lemi fejlődésének, munkabírásának egyik fontos 
előfeltétele, hogy táplálékéban kellő mennyiségű 
vitamint vegyen magához. Sápadt, vérszegény, 
ideges, gyorsan fáradó gyermekeknél különösen 
fontos a vltaminr.dagolá8. A főzés a vitaminokat 
károsítja, vagy egészen elpusztítja. Csak nyers 
állapotban kaphatja meg a szervezet teljes ható- 
képességükben a számúra oly fontos vitaminokat. Az,

A&NEA vitamintápszer 
bámulaton halasinak ez a titka. A osemegeesoko- 
ládéizit, Unom Arnea vitamintupszert nem kell 
főzni, sem másként elkészíteni, hanoin fogyass- 
fásra kész állapotban mindenütt kapható. 1 do

boz ára 1.50 pengő.
Aki még nem Ismeri, kérdezze meg orvosát.

J

a kormány kielégítő megol
dásra törekszik.

Bizalommal tölthet el mindnyájun
kat, akik itt vagyunk, az a biztos tu
dat hogy a kormányzat a maga ré
széről ilyen irányban mindent meg
tesz.

Kallay Tibor végül kijelentette, hogy 
baráti és politikai összeköttetései révén 
hatást fog gyakorolni a helyes meg
oldás siettetésére.

A nagy helyesléssel fogadott beszéd 
után Kreutzer Lipót szólalt föl. Felszó
lalása során egymást érték az izgalmas 
jelenetek,

Allambecslilet: valorizálni!

kiáltják az egyik oldalon, mire a másik 
oldalon magából kikelve áll föl egy 
rongyos, megtépett ember:

— 155 ezer koronámat fektettem hadi 
kölcsönbe, most koldus vagyok.

Szilcs József beszélt még. A közönség 
Szilágyi Lajost is hallani akarta, az el
nökség azinban jónak látta az izgalmas 
hangulatot levezetni. így már JÍ12 óra
kor a nagygyűlést berekesztették.

A gyűlésen jelen voltak Pakots József 
és Gál Jenő képviselők is.

rajtaütött a betörőtanyán.
Mikor beléptek, a lakásban Lóherén 
kívül még három fiatalembert ta
láltak ott, akik revolvert szegeztek 
rájuk. A pillanatnyi zavart felhasz
nálva ezután mind a négyen kiug
rottak az ajtón és futásnak eredtek. 
A detektívek utánuk vetették ma
gukat. A következő pillanatban Lé- 
her visszafordult és több lövést 
adott le.

Az egyik golyó Pettendy fő
felügyelő füle mellett süvített 
el, a másik pedig keresztül
futott a mögötte álló detektív 
kabátján, szerencsére azonban 

nem talált.
A három detektív rávetette ma

gát Léherrc, lefegyverezték és meg
kötözve bevitték a főkapitányságra, 
társai azonban elmenekültek. Lélier 
György kihallgatása során eddig 20 
betörést ismert be. Vallomása után 
letartóztatták, a megrögzött betörő
ket pedig keresi a rendőrség.

munkára rendelt oda. Mikor a két 
mosónő belépett a konyhába, meg
döbbentő látvány tárult szemük 
elé.

Az idős úriasszony

eltorzult arccal, holtan találták 
a lakás küszöbén. Nyaka köré 
vastag pamutsál volt csavarva, 

amellyel megfojtották.

Azonnal fellármázták a csendőr
séget, amely megindította a nyo
mozást. Csakhamar kiderült, hogy

rablógyilkosság történt

A községben tartózkodott már 
hetek óta egy sárga bőrkabátos, 
sofőrsapkás idegen férfi, aki Kocsis 
Péternek mondotta magát. Ezt aa 
embert az utóbbi napokban, gyak
ran látták ólálkodni Oláhék háza 
körül. Valószínűnek látszik, hogy 
az állítólagos Kocsis tudta, hogy 
pénz ván az úriasszonynál, meg
leste, mikor visszajött a hajóállo
másról, a konyhaajtóban rátámadt, 
tenyerével befogta a száját, majd 
nyakára tuszkolta a sálat és azzal 
megfojtotta, azután

kirabolta és elmenekült.
Megállapították, hogy Oláh Ml- 
hályné a gyilkosság napján 11 mil
lió koronát vett fel egy üzletfelé
től, a pénz negyedrészét azonban 
kiadta és

mindössze 520 pengő maradt 
nála.

A gyilkos tehát csak ezt az össze
get vitte el.

A dunaföldvárl csendőrség száz
ötven példányban készített körö
zést, amelyben megadták a gyilkos 
pontos személyié írását. A körözést 
megindították Budapesten is, mert 
valószínűnek látszik, hogy

a tettes a fővárosba menekült.
A tragikus véletlen játéka, hogy, 

a szerencsétlen véget ért köztiszte
letben álló úriasszony édesanyja 
harminc évvel ezelőtt ugyancsak 
rablógyilkosság áldozata lett. 
Oláh Mihálynét vasárnap temették 
el nagy részvét mellett a községi 
temető halottas házából.

Becsben letartóztatták 
Faragó Erzsébetet, egy áru

házi tolvajszövetkezet 
vezérét

A főkapitányságra most érkezett meS 
a bécsi rendőrigazgatóság jelentése, 
amelyben közölte, hogy az ottani ren
dőrségnek sikerült elfogni egy vesze
delmes tolvajbandát, amelynek tagjai 
Budapestről utaztak fel Pécsbe, hogy a 
közelgő nemzetközi vásáron „dolgozza
nak".

A jelentés szerint néhány bécsi nagy* 
áruház tulajdonosa egymásután feljelen
tést tett, amelyben ejpanaszolták. hogy 
az üzletükben nagyszabású lopások tör
téntek. A rendőrség hosszas megfigyelés 
után észrevette, hogy egy gyanús tár
saság ólálkodik állandóan az áruházak
ban.

A társaság négy tagból állt, három 
nőből és egy férfiből.

Két nő és egy férfi egymással össze
játszva eltorelto a kiszolgálók figyelmét 
negyedik társukról, aki ezalatt nagy
értékű tárgyakat rejtett el a kabátja 
alatt.

A detektívek csakhamar munka 
közben rajtukütöttek

és mindnyájukat bekísérték a rendőr
ségre. A kihallgatások sorún kiderült, 
hogy egy régen kerosett veszedelmes 
tolvajbanda korült hurokra. A banda 
valamennyi tagja budapesti származású.

Vezérük Faragó Erzsébet volt, 
akit, mint hírhedt áruházi tolvajt, 

Ismer a budapesti rendőrség.
A másik két nő Deulsch József né és 
Pirdtf Emília virúgkereskedőnő, a férfi 
pedig szintén ismert áruházi tolvaj. Ki
hallgatásuk után az országos törvény
szék fogházába szállították őket és bűn
lajstromuk pontos összeállítására tovább 
folytatják a nyomozást.

Gróf Bethlen István
Magyrrország

Mussolini
Olaszország

Polncaré
Franciaország

polldkal vezéro,

Árion
a fogkrémek vezére.

Fertőtlenít! Üdül Konzervált
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HÍREK
— József Ferenc kir. herceg; a 

TPetfífl Társaság tagja. Vasárnap 
'délelőtt tartotta 51. évi közgyűlését 
a Tudományos Akadémián a Petőfi- 
Társaság, Pékár Gyula elnökléscvcl. 
'Csiszár Elemér beszédében hangoz- 
'tatta, hogy a Petőft-Társaság nem 
kikar harcot a vele szemközt álló 
'irodalmi táborral s éppen ezért fel
ajánlja a barátságot. A közgyűlés 
egyben kihirdette, József Ferenc 
kir. hercegnek a Petöü-Társasúg 
tagjai közzé felvételét.

— öngyilkos földbirtokos. Szombat 
éjszaka Hercegh Mihály 32 éves föld
birtokos a Hentes ucca 17. szám alatt 
Mvő szállóbeli lakásán konyhakéssel 
inellbeszurta magát, A. kivonult mentők 
sujyos állapotban a Rókus-kórházba 
szállították. Hercegh Mihálynak a csa- 
nádmcgyel Almáskaranád község hatá
rában volt kétszázholdas birtoka. Az 
előkelő családból származó földbirtokos, 
hogy vagyonát növelje, különböző vál
lalkozásokba fogott, amelyek azonban 
rosszul sikerültek és a földbirtokból 
ccak huszonöt hold maradt. A többit el
vitt© a spekuláció. Hercegh anyagi gon
gokkal küzdött és ismerősei előtt több
ször hangoztatta, hogy nem bírja to
vább a küzdelmet Vasárnap reggel, mi
kor a szobalány benyitott szobájába, 
vértócsában, a földön fekve találta. Mel
lette egy véres konyhakés feküdt. Tüze
tesebb vizsgálat után, a szobában szög
ről lelógó kötéldarabot találtak és így 
nyilvánvaló lőtt, hogy Hercegh előbb 
felakasztota magát, de a kötél lesza
kadt és erro a földbirtokos konyha
késsel többször mcl)be8zurta magát 
Horcegh Mihályt súlyos állapotban a 
Rókus-kórházban ápolják.

— Tizenegy vádlott egy kokain- 
csempészési ügyben. Milánóban ma 
'ért véget egy nagy feltűnést keltett 
kokaincsempészési per tárgyalása. 
Egy férfi és tíz nő volt a vádlott. 
iA férfit kilcnchónapl fogházra és 
hatezer lira pénzbüntetésre ítélték, 
a nőket pedig négyhónapi fogházra 
és háromezer lira pénzbüntetésre. 
Az ítélet kihirdetése után észre
vették a törvényszéki teremben né
hány embert, akikkel szemben az a 
gyanú merült fel, hogy szintén 
összeköttetésben állottak a kokain
csempészési üggyel. Ezeket ott 
mingyárt a törvényszéki teremben 
letartóztatták.

— Rádió az egyetemi templomban. 
Az Egyetomtérl templomban vasárnap 
délelőtt ünnepi istentisztelet volt, ame
lyen nz elhangzott zcuésmisét és szent- 
,beszédet ezúttal először rádión is továb
bították. A templomot zsúfolásig meg
töltő ájtatos hívek soraiban ott láttuk 
Ernst Sándor országgyűlési képvisolő fő- 
rektort, Répást József vicerektort az 
egyetem tanári testületének és az egye
temi ifjúságnak nagy csoportját. A ml- 
Bí-t Saly Ágost dr. pápai kamarás szol
gáltatta, a zenét és énokkíséretet podig 
a Gondcila Géza egyetemi karnagy vo- 
zényálote alatt álló zene és énekkar látta 
cl. A szentbeszédet dr. Tóth Tihamér 
pápai kamarás, ogyeteml tanár tartotta.

— Szörnyethalt futballozna köz
ben. Párizsból jelentik: A labda
rúgóba jnokaágért vívott egyik mér
kőzés során Lcbidois nemzetközi 

'játékost oly szerencsétlenül rúgták 
halántékon, hogy szörnyethalt. 
Pellitz svájci játékos, aki szeren
csétlen véletlen következtében Lebi- 
dois játékos halálát okozta, egyik 
lábát törte.

— Hat halálraítélt szökése a fogház
ból. Cslkágóban hűt halálraítélt vasár
nap megkísérelte, hogy megszökjék a 
fogházból. Hármat a rendőrség hosszú 
harc után hatalmába kerített, a másik 
három, aki Mexikóba való, megszökött. 
Az üldöző reudőrök közül kettő megse
besült.

— Az antiszemitizmus nem ke
reszténység. Hegedűs Lóránt volt 
pénzügyminiszter, aki Hubay Jenőt 
országos hungversenykörútján. Deb
recenbe elkísrte, vasárnap délután a 
református nagytemplomban val
láserkölcsű előadást tartott. Beszé
dében hangsúlyozta, hogy az anti
szemitizmus nem kereszténység. 
Utána Balthazár Dezső püspök 
mondott nagyhatású beszédet,

Hateankltenc rendbeli csalás vádja Burián 
Tódor dragonyos főhadnagy, Burián István 

volt miniszter rokona elten
Előkelő foglya van a pestvldékl ki

rályi ügyészség fogházának: burián Tó
dor, volt dragonyos főhadnagyot, Burián 
István volt közös külügyminiszter egyik 
rokonát tartóztatták le és kísérték be a 
fogházba. Nem kevesebb, mint

hatvankllenc rendbeli csalás bűn
tettével vádolja a királyi ügyészség

Buriúnt, akinek édesapja nyugalmazott 
ezredes. Burián a csalások, szélhámos
ságok egész sorát követte el.

Körülbelül két hónappal ezelőtt a ma
gyarországi nugy községek és városok 
elöljáróságainál egy elegáns, magaster
metű férfi jelent meg, bemutatkozott az 
elöljáróság vezetőjének s elmondotta, 
hogy új Magyar Lexikon címén néhány 
hét múlva állami támogatással egy le
xikon jelenik meg, amelyre

minden község és város elöljáró
sága — hivatalból előfizet.

Az ajánlóírások, a megbízó levelek egész 
sorát mutatta be ezután s sikerült is 
rövidesen — iá pengő előleget felvennie

— Sorozatos kártyarazziák vasár
nap hajnalban. A vasárnapra vir
radó éjszakán a főkapitányság kár
tyaellenőrző csoportja Be/c Sándor 
főfelügyelő vezetésével öt klubban 
tartott razziát A detektívek megje
lentek a Teréz városi Torna Club 
Szegfű ucca 5, a Hadviseltek és Pol
gárok Pártja Német ucca 13, az 
Egységes Községi Polgári Párt 
Vilma királynő út 8 és a Józsefvá
rosi Társas Kaszinó Baross ucca 59. 
számú házban levő helyiségében. A 
játékosokat mindenüttt igazoltat
ták és megindították ellenük az el
járást, a bankban talált pénzt s a 
kártyafelszerelést pedig elkobozták 
és beszállították a főkapitányságra.

— Akire háromszor rálőttek, mert nem 
volt vadászati engedélye. A hatvani 
személyvonattul vasárnap délután a ke
leti pályaudvarra érkezett Dcme Már
ton 42 éves napszámos, akinek mind
két kezén és lábán súlyos sérülések vol
tak, A keleti pályaudvar állomásfőuöké- 
nek értesítésére a mentők a súlyosan 
sérült napszámost a Rókus-kórházba 
szállították. Deino elmondotta, hogy 
Bag közsóg erdejében vadászgatott, 
amidőn Jurcsik György vadőr felszólí
totta, hogy — vadászati engedélye nem 
lóvén — puskáját tegyo le. ö nem enge
delmeskedett, mire Jurcsik kétszer rá
lőtt. Deme futásnak eredt, futás köz
bon hátulról rálőttek, úgyhogy három 
helyen megsérült. A rendőrség az ügy
ben megindította a nyomozást.

— Betörés egy moziba. Az Akácfa 
ucca 4. számú házban lévő Astor-moziba 
vasárnap délelőtt betörők állkulccsal be
hatoltak s a büfféből 200 pengő értékű 
holmit elraboltak. A nyomozás folyik. 
Érdekes, hogy egy héton belül, most 
már másodszor törtek bo ebbo a moziba.
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Mnmr Királyi

a készülő lexikon számára.
Burián végigjárta Magyarország 
összes nagyvárosait és elátogatott a 

nagyobb községekbo is.
Mindenütt 40—50 pengőt vett fel. Amikor 
azután érdeklődni kezdtek a községek és 
városok elöljáróságai, kiderült a szélhá
mosság.

Éurlánt rövidesen elfogták és letartóz
tatták. Letartóztatása után derült ki, 
hogy a városok és községek elöljárósá
gain kívül még négy kereskedőt csapott 
be más szélhámosságokkal.

65 község és város jelentette fel csalás 
bűntettéért Buriánt,

úgyhogy a 65 csalással és a négy másik 
csalási bűncselekménnyel együtt

69 rendbeli csalás miatt indult 
eljárás ellene.

Az ügyészség már kiadta vádiratát el
lene s a hét elején tárgyalja a pestvi
déki törvényszék a nagyarányú bűncse
lekmény ügyét.

— Lindmeyer ügyész veszi át a 
kommunista ügyet. Miskolczy 
Ágost királyi ügyészt, aki a Száutó- 
féle. bolsevista ügy referensi’ volt, 
az igazságügyminiszter tábl5bíi;óvi 
nevezte ki. Ilyen körülmények kö
zött új referenst kellptt megbízni u 
kommunista mozgatom ügyében 
megindított vizsgálat lefolytatásá
val. A Hétfői Naptó értesiiléso sze
rint Miskolczy Ágost utódja e mi
nőségben Lindmeyer, Béla ügyészi 
lesz, aki hétfőn .veszi át az iratokat’

— Havazást jósol a Meteorológiai 
Intézet. A Meteorológiai Intézet 
vasárnapi jelentése szerint borult 
és hűvös idő várható, csapadék
hajlammal, havazás sincs kizárva.

— Detektívek a főpostán és a posta
hivatalokban. Az utóbbi hetekben több
ször megtörtént, hogy a postahivatalok
ban várakozó felek kezéből i smerctlen 
emberek kitépték a feladásra szánt 
pénzt és elmenekültek, azonkívül meg- 
megki8érelték megdézsmálni a hivatal 
előtt várakozó postakocsi rakományát 
is. A posta ezért vasárnap a rendőrség
hez fordult és kérte, hogy küldjenok ki 
detektiveket a hivatalokba. A kérelem 
alapján most már detektívek ügyelnek 
majd a főpostán és a többi hivatalok
ban, hogy megtisztítsák ezeket a helye
ket a veszedelmes elemektől.

— A feleséggyilkos bécsi ácsmester be
ismerte bűnét. Cozik József ácsmester 
vasárnap beismerte, hogy Mária nevű 
feleségét e hónap 7-én meggyilkolta. 
Mint ismeretes, Cozik Máriát halva ta
lálták a fürdőkádban olyan körülmnéyek 
között, amelyek mingyárt azt a gyanút 
keltették, hogy nyilvánvalóan gyilkos
ság történt.

— A párizsi „Hauto Coteur" a frankfurti 
vásáron március 27-151 30-ig. A Vásár igaz
gatósága közli, hogy a tavaszi vásáron kü
lönösen a toxtil- és konfekció-vásár fog 
nagy méreteket ölteni. A vásár szenzációja 
a párizsi „Hautc Coteur" és u lyoni selyem- 
gvárak sorozatos kiállítása. Ezenkívül kol
lektív kiállítással vesz a vásáron részt a 
német bársony, plüs, posztó, gyapjú, szövet
ős műselyemipar legfinomabb minőségeik
kel. A vásár látogatói úgy a német, mint 
a magyar vasutakon 18 napi érvényességgel 
30% utazási kedvezményt, ingyen vízumot, 
stb. élveznek. A kedvezményes utazási je
gyek Aczél Gyula, Budapest, VII., Rákóczi 
út 32. telefón József 118—10. tiszteletbeli 
megbízott által kiállított díjtalan vásári 
igazolvány alapján folyó há 15-től a Menet
jegyirodában V.. Vígadótér 1. és annak 
llóki.'iihan válthatók meg.

40.000 nyeremény
OsztálysorsJntéK ||

“189.000 aorsjagy
Minden második aorajagy nyeri 
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ZOP

BANK-MÉRLEGEK
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank < 

Igazgatósága Madarassy-Beck Marcsi báró' 
dr. elnöklésével megállapította a bank 1926,. 
évi zárszámadását, mely az előző évi nye-t* 
reségáthozat betudásával 16.216,803.702.83 K.' 
azaz 1,297.344.30 pengő nyereséggel zárul azt 
1925. évi 12.248,081.143.42 K-val, azaz 979,845 
pengő és 49 llllérrel szemben. Az igazgató-, 
ság elhatározta, hogy az e hónap 26-áu tar-? 
tandó LVlI-ik közgyűlésnek javasolui fogja, 
hogy a tiszta nyereségből 12.000,000.000 K, 
azaz 9GO.OOO pengő fordíttassék osztalékra, 
a rendes tartalékalaphoz az alapszabály-' 
szerű 553,420.500 K, azaz 44.274.12 pengő he-* 
lyett 1250 millió K, azaz 100.000 pengő, a> 
bank alkalmazottainak nyugdíjalapjához? 
1250 millió K, azaz 100.600 pengő, a Mada
rassy-Beck Miksa baró-alaplioz 20.000 pengő 
csatoltassék. E javaslat elfogadása esetén 
minden egyes 50 pengő u. é. részvény után 
6 pengő (az előző évi 5000 koronával szem
ben 6000 K) osztalék fog küzdésre kerülnie 
Elhatáiozta továbbá az igazgatóság, hogy 
a közgyűlésnek a bank 8,000,000 pengő alap* 
tőkéjének 80.000 darab részvény kibocsátása 
útján, 12,000.000 pengőre leendő felemelésére 
fog javaslatot tenni olyképpen, hogy a ki
bocsátásra kerülő új részvények teljes égé* 
szűkben a régi részvényeseknek ajánltassa* 
nak fel.

A Magyar Országos Központi Takarék* ’ 
pénztár ,

folyó hó 12-én tartott 55. évi rendes köz< 
gyűlése elhatározta, hogy a kimutatott 
1,242.499.51 pengő nyereségből a negyven 
pengő névértékű részvényeknek 1926. évi 
osztalékszelvényei folyó hó 14-étől kezdve 
darabon ként 4.50 pengővel váltassanak be. 
A IrozgyÜlést követő igazgatósági ülésben 
Wolfuer József igazgatósági elnökké, dr.. 
Mctzler Jenő vezérigazgató igazgatósági cl- 
uökhelyettessó választatott. ,

A Magyar Általános Ingatlanbank Rt. . J;

igazgatósága dr. Halom Dezső vezérigazgató 
előterjesztésére megállapította az 1926. évi 
mérleget. A tiszta nyereség 734.188 (tavaly 
354.403). Ebből mindenekelőtt a nyugdíjalap1 
javadalmazására kihasíttatlk 240.602 P, mi*, 
által a nyugdíjalap 100%-os nyugdíj Úzeté- 
sére aktív lesz. A közgyűlés elő terjesz
tendő javaslat az, hogy llzettessék 14%-os 
(tavaly 10.6%) osztalékul 420.1)00 P, azaz 
részvényenként 7 P (tavaly 5.33). Az oszta
lék folyó évi április 1-től kezdve az intézet 
pénztáránál, a Magyar Általános Takarék
pénztár és a Magyar Leszámítoló és Pénz* 
váltóbank főpénztárainál fizettetik ki.

A bérházak és telkek 5,914.000 P beszer* 
zési árban, illetve könyvértékben szerepeld 
nek a mérlegben, mely érték 1925 január 
1-én óvatos becslés alapján állapíttatott 
meg és a benőn rejlő tartalék az utolsó két 
esztendő értékemelkedése révén igen jelen
tékenyen megnövekedett. Ugyancsak régi 
értékben szerepelnek a Budai Cementgyár 
és két téglagyár összesen 1.7 millió pen
gővel és a Hungária fürdő, Continental 
szúiio, Ujtútrafüredi Pclace Szanatórium* 
beli érdekeltségek összesen l.G millió pengő-/ 
vei. A nyereségben a lebonyolított ingatlan* 
üzletek 440.582 P-bcn számoltatnak el. A: 
bérjövedelem 581.000 P-t tett ki. Számotte-. 
vőcn fejlődött a jelzálogkölcsön-üzlet. A ki* 
helyezések a tavalyi 3.5 millió P-ről 7.2 mii* 
lió P-re emelkedtek. A bank a folyó évre 
több építkezést indít meg. Az igazgatóság 
a kezdődő építési konjunktúrától és a bér** 
jövedelmek lekötöttségének megszűnésétől aJ 
bank összes üzletágainak további fellendül1 
lését várja.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank-* 
Schopper J. G. Rt.

igazgatósága megállapította 1926. Üzletévi 
mérlegét, mely 3.544,708.176.90 K, vagyis' 
283.576.G5 P nyereséggel zárul, és elhatá
rozta, hogy a március 22-óu tartandó köz
gyűlésnek (a tavalyi 5 I’, azaz 10 százalék* 
kai szemben) részvényenként 5.50 P. nzaa 
11 százalék osztalék ileztését fogja indítvái 
nyozul. j

A Brassói Celluloso Rt.
közgyűlése elhatározta, hogy az 1925/26. űz* 
letévre részvényenkint 3 pengő osztalék; 
llzettessék és - az alaptőke 100.006 darab új' 
30 pengő n. é., az 1927. évre osztalékjogo
sult részvény kibocsátású útján 4,500.000 
pengőről 7,500.000 pengőre emeltessék fel. 
A régi részvényeseknek biztosított elővételi 
jog 8:2 arányban darabonkint 38 pengő ki
bocsátási áron f. ó. március 22-ig gyakoroli 
ható a Hitelbanknál.

A Hungária Műtrágya közgyűlése.
A Hungária Műtrágya, Kénsav és Vegyi 

Ipar Itt. március lü-ón turtott közgyűlésén 
megállapította az 1926. évi mérleget és el
határozta, hogy a 540,463.93 pengő tiszta nye
reségből részvényenként 4 pengő flettos6ék 
ki osztalék fejében. A közgyűlés az alap
tőkének 2,820.000 pengőről 3,480.000 pengőre 
való fölemelését is elhatározta és az igaz
gatóságot ezen tőkefelemelésnek olykóut 
való keresztülvitelére utasította, hogy a ki
bocsátandó 58.000 darab részvényt 2:1 arány
ban teljes egészében a régi részvényeseknek 
ajánlja fel megvételre. A kibocsátás felté
telei és az árfolyam megállapítása tekinte
tében a? igazgatóság fog határozni.
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Fodor László, akinek „Díszelő
adás" című színműve várja

a szerdal bemutatót
a következőket mondta darabjáról:

— A múlt év őszén Velencében 
írtam ezt a darabot. A Rabszolgák 
partján én is is rabszolga voltam: a 
munkám rabszolgája. Az ablakom 
alatt valaki Don Juan melódiát 
dúdolt. Kinéztem a lagúnára és 
valami furcsa érzés fogott el , .. 
Don Jüanra gondoltam és hirtelen 
megfogamzott bennem a terv: meg
írom Don Juan históriáját!

— A témái Örök és régi. Meg
próbálkoztak 
klasszikusak 
tudtam előle 
Díszelőadást!

Szenes Bélának kitűnő francia vendége 
van Jaques Dévai a flnomtollú francia 
színműíró, akinek nem egy darabját 
tapsolta a pesti publikum. Dévai szín
házi viszonyokat jött tanulmányozni, 
közben pedig

új darabját eladta
a Vígszínháznak. A francia író tisztele
tére ma este vacsorát ad Szenes, amelyre 
Heltai Jenő, Lengyel Menyhért, Gaal 
Franci és Leslyán Sándor hivatalosak,

Journet, a francia Nagy Opera 
világhírű tagja a héten elterjedt 
hírek szerint felajánlotta Relle 
Gabinak, hogy egyengeti útját a 
párizsi Nagy Opera felé. A szál
longó hírek ez alkalommal igaznak 
bizonyultak, mert ma Kellé Gab
riella pecsétes levelet kapott a

párisi Nagy Operától 
amely a Thais címszerepére ven
dégül hívja a kiváló ílatal énekes
nőnket. Ha Relle Gabi a vendég
szereplése után a nagyon megtisz
telő párizsi szerződés birtokába 
jut, okkor újra szürkébb lesz a 
magyar Opera együttese, amit 
szeretnek egyesek az öregek dal
színházának nevezni.

A Városi Színház, amely Kosáry 
Emmi betegsgo miatt kénytelen volt fel
adni A biborruhás asszony sorozatos 
élőadásait, anyagilag pompásan regresz- 
azálta magát a Doni-Kozák kórussal. A 
műsorgondok alól azonban nem szaba
dították meg a kiváló oroszok a színház 
vezetőségét, amely igen merész lépéssel 
nagy revíit készül bemutatni 
Bródy-Szlatinay-Szabolcs Ezeregyéjszaka 
című revüjéről van kzó, amelyet annak
idején már próbálni kezdett a Fővárosi 
Operettszínház. Bemutatóra azonban nem 
került a sor, mert a színház akkori bér
lője Ben Blumenthal a nagy költségekre

vele már sokan: 
ós kontárok. Én se 

kitérni. Megírtam a

SZÍNHÁZ MOZI
Alfréd Kerr a kiváló német 

kritikus kritika helyett verset irt 
Németh Jüliskához

Róbert Jenő színházat alapit Németh Juliska a berliniek 
,,'Vvet'e Gilbert ‘-je számára

Ma délelőtt egy újabb, külföldről haza
jött színésznő csomagolja ki kofferjait. 
Délután vagy holnap fürge riporterek 
kopognak ajtaján és feladják neki a 
szokásos kérdést:

— Meséljen valamit a külföldi diád al
tit járói f Hógy történt, hogy történt? 
A színésznő pedig kedvesen hellyel és 
külföldi cigarettával kínálja meg u ri
portereket és fölónyos mosollyal beszél 
a „sikerről*1. Ilyenformán;

— Hűt Istenem! Tudjátok, hogy kül
földön már a hírnevem előzött meg. 
Könnyű volt... így szokott tör
ténni.

Az ilyen primadonna-nyilatkozatok, 
émelygős öntömjénezések, mosollyal és 
konyakkal fizetett üzleti kommünikék 
lavinája között, szégyenlősen es szeré
nyén hallgat el egv olyan színésznő, 
mint Németh Juliska, ö bontja ki 
most utiládáit. Talán több örömmel és 
nugyobb reménnyel, mint két hónap 
előtt, amikor becsomagolta. Mert Né
meth Juliska nem dobszóval hagyta ol 
Pestet. Nem azért, amiért Péchy Erzsi 
vagy Fcdák Sári, de körülbelül azért, 
amiért Németh Máriával, Alpár Gittá
val, Pataki Kálmánnal leltünk szegé
nyebbek. Kimondhutjud nyíltan, nem 
akadt Pesten színház Németh Juliska 
szamára. A szezon elején az egyik mu
latóban berendezett éjféli kabaré adott 
otthont ennek a színésznőnek, akit | 
néhány héttel később a legsúlyosabb és 
legnagyobb mértékkel mérő német kri- 1 
tika — Yvette Gilberltel helyezett egy 
sorba.

Németh Juliska most itthon van. Alig 
akar beszólni német útjáról.

— Becsben egy hónapig a „Pavillon- 
ban“, azután önálló előadó-estéken, a 
„Komédia"-bán, Rcinhardt egyik szín
házában léptem fel.

— Eredményeit
— Erről nem szívesen beszélek. Ezek

Várkonyi Mihály
amerikai állampolgár lett

az eredmények jók voltak magúinak, de 
érzem, hogy közhellyé válnak, ha a1 
nyilvánosság elé bocsátom.

Azután lassan mégis előkerülnek a 
berlini lapok.

—• Nézzen ide — mutatja a Berliner 
Tagcblatt egyik számát. — Ezt nem 
vették észre Pesten. Alfréd Kerr, a né
metek legnagyobb kritikusa,

verset Irt hozzám kritika helyett. 
A vers címe; Juliska Németh.

— A többi lapok is a német szellem
től annyira Idegen extúzissal emlékez
tek meg szereplésemről. A legbüszkébb 
persze arra vagyok, hogy

Yvette Gilberttel emlegettek együtt.
! A nagy és legelső francia dizőz neve 
tette mellemre uz érdemrehdct.

— Ezután természetesen ajánlatokkal 
i halmoztak el. Róbert Jenő az én szá

momra egyik színházát 
szerró akarja átalakítani.
ződtem szeptembertől..,

— Nagyon érdekes —
pirult arccal —, hogy a berlini film
körök mennyire figyelemmel kisérik a 

! színházi életet. Nagy sikerem után a 
, berlini IFA, a legnagyobb filmgyárak 
egyike, ajánlattal keresett meg. Teriné- 
ozetcson ezt is elfogadtam és májustól 

' kezdvo Werner Kraussal filmezek.
I — Milyen nyelven énokelte san
zonjait?

I — Magyarul, németül, angolul és 
franciául! Berlin interuacionulis hely.

| Ez kell ott!
— Milyen az elhelyezkedési lehetőség 

I ott? |
I — Valamire való művészt, túrt karok
kal fogadna. Rendkívül szívóson állnak 
a magyarok rendelkezésére. i

— Miért jött most haza?
— Cseléd! ügyeim miatt. Meg aztán, 

játszani akarok!

„Volga the Boathmann'1 
hozta meg számára a nagy 

kitUnte ást
Hollyvoodból kapjuk az érdekes hirt, 

hogy a magyar Várkonyi Mihály fel
vette az amerikai állampolgárságot. 
Huszár Pufi és Bánky Vilma utiíu most 
a harmadik nagy magyar tilmszinész- 

| nek kínálja fel az Egyesült Államok 
szenátusa a filmművészet terén szorzott 
érdemért

az amerikai állampolgárságot,
Várkonyi Mihály örömmel vette ezt a 

hivatalos elismerést, mórt tartózkodási 
engedélye lejárt és az a veszély fenye- 
gotte, hogy el kell hagynia sikerei szín
helyét. Várkonyi Mihelyt ez annál i» 
súlyosabban érintette volna, mert most 
van karrlerjo delelőjén, Uj filmje, a 
„Volga the Boathmann" kivételes si
kere megszerezte részére is azt a nép
szerűséget, amit hosszú munka után a 
többi négy filmstar elért. Naponta kapja 
a gratuláló levelek százait és az uj 
fllinszorződési ajánlatokat.

Londonban és Berlinben már bernn 
tatták az uj Várkonyi-ftlmct, mondani 
sem kell, hogy óriási sikerrel. A ma
gyar közönség is kiváncsi már a „Volga 
the Boathmann"-ra, amelyben magyar 
művész jutott el a világsikerhez. Remél
jük — tekintve a pesti friss moziveze- 
tési politikát —, a Várkonyi-fllm bemu
tatója nem késik sokéig.

I

vudvill-rond- ■ 
Hozzá ezer-

folytatja ki-

Stób Zoltán,

Holnap premier a
Terézkörúíí Szmpadon

I
| Don Juan Donna Annájának új
1 szerepében mntakozik be a pestiek 
'előtt Németh Mária, a bécsi opera
ház primadonnája. Németh Mária

I huszonötödikén érkezik Pestro és 
I huszonhatodikán kezdi meg

j több estére szóló vendégjátékát 
I Az eddigi tervek szerint Németh 
Máriának második meglepetése Hu-

* nyudi László Erzsébet-je lösz, atnit 
| szintén nem hallott tőle énekelni 

még a pesti publikum. Az operaluu 
másik világhírű vendége

Jerltza Mária
április 14-éu érkezik Pestre.

• Három ftagysarrű srindarab a Vígszín
házban. A Vígwfnbáa jövő heti müaorű így 
alakul.*

Hétfő, kedd, szombat:
Nem nősülök!

Szerda, csütörtök, péntek, vasárnap és 
hétfő este;

Vasárnap 
A Nosrty

A páratlan sikerű januári műsor után I „Pipi", Karinthy Frigyes ragyogó sza- 
trája: „A vágniuk haldia" és Korcsmá- 

i ros Nándor „Náci bácsi" című tréfája 
és még sok máa kitűnő tréfa és mulat
ságot) ötlet teszi értékessé az új műsort, i 
amelyben pompás szerepekhez jut a kis j 
színpad nagyszerű együttese; Salamon | 
Béla, Rajna Alice, Berczelly Magda,; 
Keglevich Marietta, Lengyel Gizi, Bodó 
Ica, Győri Matild, Maróthy Magda, Ver- 1 
bőczi Ha, Sass Olly, Gázon, Herceg Jenő, |, 

.w~. w ».vfc vj —w—.. Gárdonyi Lajos, Sárossy Andor, Szenes
lélekidomúr", melyet Nóti Károly í*s ' Ernő, Bérezi Géza, Berky, Komlót Soly- 
„En Garde", melyet Vadnay László írt. mosi, Fenyő és Barna. A premier után 
EzodJlívűI „Abimélek" Nagy Endre és óriási érdeklődés nylvánult meg. Jogyek 
Lányi Viktor hallatlanul mulatságos előre válthatók. Telefón: Teréz 65—Ö4. 
operettje, Fodor László kitűnő víg játéka: |

lője ven uwmeninui a uukj nuiuseguKio ... . . . , ,r , . .. , . ,
való hivatkozással lefújta a próbákat ' ?! í!
A nagy kiállítást igénylő operett-revü 
gondjait most a Városi Színház veszi 
magára.

Szép Ernő „Gróf kisasszonya" nem ke
rül színre. A Vígszínház igazgatósága 
békésen mogogyezett a költővel, aki kész
séggel ment bele premierjének a jövő 
szezonba való elhalasztásába. Az elha
lasztás oka

műsorát a Terézkörúti Színpad. Az új 
műsor fő darabjait a magyar kabaré 
írás legkitűnőbb reprozontánsai írták: 
Nagy Endre, Karinthy Frigyes, Fodor 

í László, Nóti Károly, Korcsmdros Nán- 
i dór, Zerkovitz Béla, Lányi Viktor, Vad- 
' nay László és Lőrinc* Miklós. Nagy 
Endre szenzációs új kouferanszán kívül 
a műsor kiemelkedő része Salamon Bé- ' 
Iával a főszerepben két új bohózat: „A

A díszelőadás,
délután:
11 ú esető Tóth Marival. (Mér

sékelt helyárak).
• A díszelőadás főpróbája kedden déleiért 

V&ll ómkor lesz a Vígszínházban. Minden 
jogy elkelt.

U

Conrad Vsidi
Bayor Gizi

aki nem tud vigszínházl szerződésének 
eleget tenni Oporaházi olfoglaltsága 
miatt Bayor Gizi ugyanis az Opera 
vendégo le3z ogy Készülő pantomim fő
szerepében.

A Belvárosi Színházban Hegedűs Ti
bor vezetésével már hetek óta nagy ké
szültséggel folynak a próbák Nagy Sa
munak, a kiváló írónak négy felvoná- 
908 vígjátékából. A darabnak „Bosnyd- 
kok" volt az Ideiglenes címe, most azon
ban véglegesen megállapodtak a „Zörög 
a kárászt" oímben. A pompás és elmés 
vígjátékban

lebilincseli

Geors Sidnev
megkacsgtöljs ■ közönségei

Hegedűs Gyula
vógro ismét olyan szerepet játszik, moly
bon művészi nagysága a maga teljessé
gében kibontakozhat.

A leoújablf itinházi vice!
— Az egész városban, úgyldtszik, 

rossz a gázszolgáltatás!
- Miért!
— Mert a sok pesti reso közül csak 

Royal Orfeum Reso-ia ég.

Valentina és Bánky Vilma
ragyogó diadalt aratnak

A SEJK HA
FÓRUMBAN

UFA
oitnú filmben

KAMARA OMNIA

Csütörtöktől

JAZZ-BAND
Royal Apollo
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SPORT
Újpest öldöklő harc után 
gyűrte te a Hungáriát 

nz egész napos esőzés miatt elmaradt a Sabária— 
Vasas mérkOzés — n Ferencváros lelépte a Itt. 
kerületet — M Bástya szép győzelme a Harmlnc- 

ftármasok fölött — n Nemzetiek vereséget 
szenvedtek Kispesttől

B nemzetközi kozépeurópai 
fut bálikonferenc^a teljesen kidől 

gozta a középeurópai kupa 
programmját

Újpest, avagy Hungária? Ez a kérdés 
taí-totta lázban az elmúlt héten a fut
tái Ipublikum tízezreit A vasárnapi 
nagy találkozás azonban csak részbe* 
adott feleletet erre a kérdésre. Az a kö
mény küzdelem, amelyet vasárnap mint
egy húszezer főnyi közönség előtt ví
vott a magyar futball két kiváló repre
zentánsa, számazerüen Újpest javára 
dőlt ugyan el, a Hungária új csapata 
azonban egyenlő képességű ellenfélnek 
mutatkozott neiu adta olcsón a drága 
pajnoki pontokat.

Bástya szép győzelme budai ellenfe
lük fölött, új híveket toborzott a sze
gediek zászlaja alá. Katasztrófáim vere
séget szenvedtek a III. kerületiek a Fe
rencvárostól és Kispest a Noinzotiektől 
ragadott el két értékes pontot Elma- 
radt viszont Szombathelyen a Sabarla- 
Vasas mérkőzés, amelyet y alószí nüon 
kedden játszanak le.

Újpest-Hungdrta ItO (OtO)
A két nagy csapat bajnoki kttodelino 

tataimat* tömeget vonzott ki nz újpesti 
Stadionba. Mindkét együttes toljes erejét 
(vetette a küzdelembe, amely azonban 
ieaak az első félidőben nyújtott élvezetet.

A Hungária Molnárt állította be Tritz 
helyébe, egyébként a multhetl csapatát 
^vonultatta föl. Újpest csapatában ismét 
jaeropolt Künsztlor.

Az első félidő változatéi mezőnyjá
tékkal tolt eL Gólhelyzetek mindkét rész
től adódnak, a védelmek azonban a he
lyükön vannak. 
A második félidőt Újpest sorozatos ro
hamai vezetik be, majd a Hungária 
Offenzív akciói következnek.

|A 2®. percben Núdler a tizenhatoson 
gyeiül hendaset vét, a megítélt tlsen. 

egyest Fogj IL góllá értékesíti.
A Hungária moet már minden erejét 

jhtbavetve, dolgozik a kiogyonlítóeért, e
X 0XK re awudcWs vereségével 

reményeit

törekvése azonban hajótörést szenved 
Újpest ellenállásán.
Ferencváros—UJ, fters TVRC 

3iO (1iO)
A bajnokaspiráns zöld-fehéreknek csak 

wry félidőn út volt ellenfele u III. kér. 
TVAC, amely a második félidőben vissza
esett és a Ferencváros csatársora tetszés- 
szerint rúgta a gólokat. Különösen Dán 
volt nagy lövőformában, habár egy 11-CBt 
mollérúgott. A Vívókra a niulthetí játékuk 
után nem lehetett ráismerni. Az első gólt 
az öreg Slózi helyezi be,, amit Dán, majd 
Schlosser, újra- Dán és ismét Dán lövi a- 
továbbiakat.

Kispest-Nemzett 2tO (ItO)
A Kispest csapata lelkes játékot produ

kálva, megérdemelten győzte le a fekete
fehéreket. A Kispest csapata sokkal jobban 
Játszott, mint ellenfele, b csak n balszersn- 
csóje miatt nem ért el nagyobb gólarányt. 
A gólokat Filrstncr és 11-esből Bnnger, il
letve Réinay III. lőtték.

Bástya-Budai „33“ 3 ti (3 ti)
A teljesen felázott talajon feltűnően biz

tosan mozgott a Bástya, amely megszerezte 
és hazavitte az értékes két pontot. A Har- 
mlnchármasok fáradtaknak mutatkoznak és 
nem tudták ellensúlyozni a Bástya lelkes 
és odaadó játékát. így történt, hogy a Je
les szegedi együttes már az első félidőben 
a maga javára döntötte el a mérkőzést. 
Szünet után kapott csak észbe a budai csa
pat, ekkor azonban mór későn volt. A Bás
tya Varga, Höss és Solti révén szerezte meg 
góljait, míg a budaiak egyetlen gólját 
Hehmidt lőtte.

7í« asO átmosta a Sabarla— 
Vasas mérMfxM

Az egész napqn keresztül zuhogó eső víz
zel borította cl a szombathelyi pályát és a 
mérkőzés megtartása így lehetetlenné vált. 
Értesülésünk szerint a Vasasok Szombathe
lyen maradnak és a mérkőzést így

kedden bonyolítják lo a azombatholyl 
pályán.

A Bástya a harmadik helyen.
A vasárnapi bajnoki forduló után 

Bástya a ncgyodik helyre szőri" "
gáriát. A bajnoki tabella így 
renc/áros 19, X Újpest 17, 8. baeiya u>. 4. 
Hungária 11. 5. Sabarla 11, «. Vasas 10. 7. 
III. kér. TVAC 10, 8. Kispest 10, 9. Nemzeti 
8 pont, 10. Budai „33“ 7 pont.

•/vesztett* bafnoM

A futballvilág figyelme egy napra Buda
pestre terelődött. Az MLSz ugyanis a kö
zépeurópai kupa éa azzal összefüggő kérdé
sek megtárgyalására Budapestre invitálta 
az érdekelt állomok futballszövetségeit, 
amelyek átlátva a kérdés fontosságát, kivé
tel nélkül el Is küldték "képviselőiket. Az 
osztrákokat Meisl Hugó és Fischer mérnök, 
a cseheket Bednao dr., Noé Looa és Röder, 
az olaszokat Zamctti szövetségi főtitkár, a 
románokat Lázár dr., a jugoszlávokat pedig 
Riboli zágrábi vezetőségi tag képviselte hi- 
vatalosata, míg magyar részről természete
sen felvonult az MLSz és a PLSz teljes ve
zérkara Fischer Mórral élén.

A delegótüsok már korán délelőtt össze
ültek az MLSz helyiségében és Bodnáo dr. 
elnöklete alatt

a legapróbb részletekre Is kiterjedő gon
dossággal kidolgozta a középourópal 
kupamérkőzések sorozatának toljes pro- 

gramját.
A konferencia elhatározta Bománla felvéts-

lét Is, de mert az első évre már mindent 
előkészítettek,

a románok csak a jövő évtől kezdve ve- 
hetnek részt a küzdelmekben.

Miután a középeurópai komité ülése véget 
ért Drehr Imre dr. eluöklotévcl plenáris 
ülés következett, melyen az európai kupa 
függő problémáinak elintézése után a FII-A 
általános ügyvitelét beszélték meg, mcly- 
nok kapcsán

Melsl Hugó Indítványára kimondották,
hogy a helsinki-! konferencián a közép, 
európai blokk Ocstrup alolnlik helyébe 

Fischer Mórt ajánlja alelnöknek.
Elhatározta

kizárási

továbbá, hogy ugyanakkor
Indítványt tesznek Amerika 

ellen,

Amerika nem helyezi teljesenamennyiben .—  ,—..—-
magát a nemzetközi sport jogszokások ural- 
ma alá.

. ——---------- ---------- ------ a
■ódik helyre szorította a Hun- 

fest; i. Fe- 
Bástya 18. 4.

X vasárnapi 
cross-country

A téli álmából ébredező atlétika mezei 
hadai két fronton küzdöttek vasárnap. Mig 
a krekkek a margitszigeti MAC-verscnyen 
mérték össZo erejket, addig a fiatalok Bó
dén, n BBTE mezei versenyének keretében 
küzdöttek. Mindkét verseny a legszebb si
ker jegyében zajlott le.

A MAC szenior-junior és elsőosztályú 
szenior-versenye.

I. osztályú szenior-verseny. Táv 7 kilo
méter. Egyéni győztes: Szabó Elek (MAC) 
27 p 22.8 mp. 2. Bclloni Gyula (MAC) 27 p 
42.6 mp. 8. Kultsár István (MAC). 4. Maj- 
zik Ferenc (ESC). 5. Papp (FTC). Mintegy 
8 kilométerig Belloni és Majzik folytattak 
heves küzdelmet az elsőségért, majd Szerb 
tört hevesen előre és a finisben 206 méterrel 
győz. — Csapatversenyben: 1. MAC 20 pont, 
2. ESC 41 pont, 3. FTC 59 pont.

Szenior-juniorok versenye. Táv kb. 4 ki
lométer. Egyéni győztes: Aczél József 
(FTC). 2. Hrenyovszky István (MAQ). 3. 
Anka László (FTC). A táv első felében Ma
túra (MTE) vezet körülbelül a víztoronyig, 
majd Hrenyovszky küzdötte fel magát az 
élre és végül, Aczél elhúzva, könnyen győ
zött. — Csapatversenyben: 1. FTC 89 pont, 
2. MAC 41 pont, 8. MTE 47 pont.

▲ BBTE országos Ifjúsági kezdő- ás 
junior-versenye.

A Törökvész-dűlőben, ideális teropen le
folyt versenyen néhány tehetséges ifjú 
kezdő tűnt fel. Junior-verseny: Egyéni 
győztes: Sütő József (MTE) 11:29 mp. 2. 
Kiss Géza (MTK) 11:80' mp. 3. Juhász Jó
zsef (Vasas) 11:37 mp. 4. Juhász Sándor 
(MTK). — Kezdőversenyben: 1. Mauréry Ti
bor (Mester u. fk). 2. Polamerszky Antal 
(MTK). 8. Bősznek Lajos (Szt. István rg.). 
Csapatversenyben: 1. Vasas 32 pout, 2. MTE 
45 pont, 3. MTK 51 pont.

Vasárnap éjszaká... 
lapzárta előtt érkezett sport

híreink
Rády József nyerte a nősök tffrvcrso- 

nyét. A MAC tőrversenyét vasárnap a késő 
ÓJszukal órákban fejezték be. A végered
mény a következő: Győztes: Rády József 
(MAC) 6 győzelemmel. 2. llozgonyi (Vén 
fiúk) 6 győzelemmel. 3. Dunay Bertalan 
(BBTE) 5 győzelemmel. 4. Kontra (Tiszti 
VC) 4 győzelemmel. 5. Hajdú (Santelli-la- 
kola) 4 győzelminél. 6. Eckl (Rendőrtiszti 
AC) 2 győzelemmel. 7. Joász (BBTE) 1 győ
zelemmel. 8. Apáthy (BBTE) 1 győzelem
mel. •

A newyorkl hatnapos kerékpárversenyt 
Giorgetti és. Mac Namnra nyerték.

Bécsi futballeredmények. Anstria—Hakoah 
2:2. Rapid—Vienna 8:1 (!) WAC-Rudolfs- 
hügel 3:1. Brigittenau—Slovan 1:1. Admlra—■ 
Simmerlng 10:0 (!)

Hz ifaík líepbepstein 
gróf harmadik az 
Urak nehéz díjug

ratásában
A Nemzeti Lovarda Egylet szombaton és 

vasárnap délelőtt és délután rendezte meg 
országos lovasmérkőzését nagy sikerrel. A 
lovasmérkőzésen megjelent Horthy Miklós 
kormányzó, Auguszta főhercegnő, Csúky 
ÉKároly gr., Junky Kocsúr J tábornok. Tóth 
Várady Asbóth tábornok Andrássy Géza 
gróf, Teleky Sándor gróf, Herberstein Hen
rik gróf, Hoyos Miksa gróf, Széchonyi Vik
tor és Géza grófok. Nagy szenzációt keltett 
Éber Amália bravúros ugratásai, Valamint 
a kis 12 éves Herbcustcin gróf harmadik 
helye az urak nehéz díjugratásban.

’A’ második liga vasárnapi eseményeinek 
középpont jóban a bajnokaspiráns Bak FC- 
uak a Húsosoktól szenvedett 1:4 arányú 
aaenzáoióe varasára áll. Bajnoki esélycá így 
ía lagmlnünáliaabbak és így most már ko
molyan nyomulnak előtérbe az Attila baj
noki esélyei, annál Is inkább, mert a jeles 
miskolci együttes vasárnap !»:l-re győzte le 
a Kossuthot, míg debreceni riválisa: a 
Bocskay 1:1 arányú döntetlent ért ol Pest
erzsébettel szám ben. A Túrni gyenge játék 
után 14-ra ryősta la a Rákoapalotát, az 
Erzsébetváros 3:l-re a Terézvárost, a Sorok
sár nz Ékszerészt 5:1-re, a Somogy a Váro
sit 2:0-rn.

Az Attila tehát biztosan vezet a bajnok
ságban.

amint azt a bajnoki tabella alábbi képe is 
mutalja: 1. Attila 27, 2. Soroksár 25, 3. Bak 
FC 24, 4. Bocskay 24, 3. BAkospalotu 21, 6. 
Turul 21. 7. Somogy 20, 8. Húsos 18, 9. Pest- 
erwébet 14. 10. Erzsébetváros 18, 11. Kossuth 
9, 12. Városi AO 18. Ékszerész 7, 14. Te
rézváros 7 pont.

Az amatőr-ligában továbbra Is az UTE 
vezet,

miután vasárnap 5:0-ra győzte Is a BAK 
csapatát. 4:1 arányú vereséget szenvedett 
viszont nz MTK amatőrcsapata a kupagyőz
tes KAC csapatától. A BEAC 2:l-ro győzte 
le a Húsost, míg

az egyetemiek tartalókcsapata a Co- 
rinthián-dijmérkőzések során Miskolcon 
vereséget szenvedett a Miskolci MTE-tőL

Farkas Imre 
nagysikerű operettje a 

épülj Fecském 
a legszebb, logkedvosebb oporott, a legjobb előadásban 

Lányok Is megnézhetik 

Király Színház

Budapesti 
ügetöversenyek

A hideg, esős időjárás dacára, szépszámú 
közönség nézte végig a vasárnapi ügető
versenyeket, főleg a második helyen vol
tak sokan. A nap megnyitó versenyét a fa
vorit Jcgér nyerto igen könnyen. Az Üllői 
díj Bandi zsákmánya lett, de alighanem is
tállótársa Koczögó nyerte volnaa versenyt, 
ha komolyan gondolják. A nap legnagyobb 
mezőnye a Vízivárosi díjban volt, amelyben 
8 ügető Indult. Dalloslány nyerte a dijat, de 
há cél előtt Miss Franciska nem ugrik, az 
ő nevéhez fűződött volna a győzőim. A Ta
vaszi handicap egyik fogadott lova, Ott
légy győzött a Tiszai díjban. Ircsi, a nagy 
a nap főversenyét. A tavalyi derbynyerő H. 
a nap főversnyét. A tavalyi derbynyrő H. 
Leonnak még nincs elég munkája. A Bélyl 
díjban Jura lőtt első. A részletes eredmény 
a következő:

I. futam: 1. Jegér (Maszár 1’4 reá). 2. 
Karcsi (Zwillinger 1’4). 3. Galagonya (Kai-

Unka 4). Fm: Jancsika, Blanka. 10:21, 11, 
12; olasz 10:31. — II. fntam: 1. Bandi (Cas- 
solini 2). 2. Koczogó (Haas 2’ú). 3. Vlla
(Maszár 1%). Fm: Sári, Admiral. 10:37, 19, 
20; olasz 10:34. — III. futam: 1. Dalloslány 
(Feiser 1% reá). 2. Bitt schön (Benkő 25). 3. 
Bien aimé (Hanser 20). Fm: Misa Franciska, 
Fata Morgana, Kata, Dezsider. Vincze. 10: 
19. 12, 17. 25; olasz 10:70. - IV. futam: 1. 
Ottlégy (Kallinka 3). 2. Fin (Kovács IT. 20). 
3. Véletlen (Zwillinger 16). Fm: Tnclter, 
Hannerl, Ircsi. 10:38, 20, 64: olasz 10:90. — 
V. futam: 1. Rendetlen (Kallinka 2 reá). 2. 
G. Jóska (Maszár 16). 3. H. León (Seager 
1%). Fm: Angelcia. 10:16; olasz 10:33. — VI. 
futam: 1. Jura (Maszár 10). 2. Árgus (Knl- 
lihkn 10). 3. Kotáycítes (Flvyó 2’4 reá). Fm: 
Pászma. 10.30; olasz 10:38.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 
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