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Állatvédő-sorsjegy húzásának teljes eredménye
Tudósítás a 3. oldalon

József királyi herceg
az Albrecht propaganda ellen
A faivédők agitációs körútja Alb e ht érdekében — Pá?tszakadás az 
Éme-ben a királykérdés miatt — Károly király intimusa Albrecht mellett

A. kormány egyes tagjai, valamint 
Cia Albrecht főherceg által közreadott 
nyilatkozatok cáfolják ugyan a király
kérdés megoldására vonatkozóan felme
rült legújabb tervei, ez n megnyugtatás 
■azonban csak látszólagos. Klubokban, 
kávóMzakban. társaságokban alig ké
siéinek egyébről, mint Albrecht főherceg 
1-lvóUyó dezignálásáról ós azokról'a ter
vekről, amelyek e célt vannak hivatva 
szolgálni. A különböző híreszteléseknek 
lápot látszik adni az a tény, hogy

a fajvédők lrányluccal klubjában 
néhány nap óta egészen bizalmas
nak deklarált tanácskozások folynak.

•Amelyeket politikai körökben az Al- 
brecht-tcrvokkel hoznak szoros kapcso
latba. Ezekben a tanácskozásokban Göm
bös Gyula, BcMiardt Tibor, ZstlmszAa/ 
Endre, Dúnér Béla és Somosai Béla, az 
új letenyoi képviselő viszák a vezetösze- 
repet. Feltűnő, hogy

Kiss Menyhért, Lendvay István és 
Zslrkay János távoltartják inegu- 

kát ettől a mozgalomtól,
nem lehetetlen azonban, hogy okét Göm
bösök szándékosan mellőzik. A megin
dult tanácskozások legközelebbi colja an
nak a taktikának a megállapítása, amely 
uíollett

el lehetne kerülni az líbredő Magya
rok Egyesületének kettéválásul.

Az EMli-bi'n ugyanis a '<y'",yl“'.''llo'i 
felvetés.' szakadást idézhet elő. ,'z 
dők egy l'észo feltétlen legitimista, . 
másik rész szabadkirályvulesztó. De a 
sznlmdkirály , Ulászlók is mogosz an.ik, 
inért a tekintélyesebb „.
lenes és tillnkozik bármelyik Habslmig 
aarjadék trói.rnemoléso ellen. Ilyenko 
rtilmények között nem kozo nbos, ogy 
Gömbös Gyula és Eckhardt ldiot nino 
határozzák cl rnagukat. . •

Olyan helyről, ahol a fajved -V. z u 
kar szándékait közelről isménk, . gy >n- 
formálták a Hétfői Napló munkatársát, 
hogy

a f.jvédő-agltáeló I'l5‘i.. c“^Jn * 
kecskeméti nagygyűlés lesz,

amelyet december első 
^^“v^'aíSd. XX.

körutat tervez

nek a fajvédők Albrecht népszerű
sítése érdekében.

A propaganda kettős célt fog szolgálni: 
Albrecht népszerűsítéséi, és a fajvédők 
politikai térhódításának előkészítését.

Scháger Albin Albrecht mellett
A magyar fajvédőknek akciójával eg.v- 

időben az osztrák fajvédők vezérének 
Schager von Eckei’tsaunak személyében 
is fontos erősítést nyert az Albreeht-félc*  
mozgalom. Schüger von Eckertsau 
ugyanis kifejezetten letért a legitimiz
mus útjáról és Albrecht érdekében indít 
propagandát. Erről szóló bécsi távira
tunk a következő:

Bécs, novombel- 22.
Politikai és társadalmi körökben 

óriási feltűnést keltett, hogy Schüger 
von Eckertsau, Károly király utolsó in
timusa az osztrák fajvédők vezére fel
adta a legitimista álláspontját és csatla
kozott az Albrecht királyi herceg érde

Gömbös, Andrássy és Peyer az Albrecht-tervekröl
Politikai körökben mély megütközéssel 

tárgyalnak ma Is a kirAlykérdés felveté
séről. Általános az a vélemény, hogy

még nem érkezett cl az idő a király
kérdés megoldására.

A fajvédő-vezérek természetesen erősen 
cáfolják, hogy részük volna az uj szituá
ció niegtere intésében.

GÖMBÖS GYULA
ez ügyben a következő nyilatkozatot 
tette: . .

— Az Albrecht-terv a becsi monai- 
cliistúk rémlátása. Becsből indult el az 
egész menőver, onnan eregetik fel eze
ket a ballonokat és Budapesten fel li
nók nekik. A. háború óta egyszer vol
tam Bócsbon, akkor sem tárgyaltam 
senkivel politikáról. A mondseei ta
nácskozáson tudtommal magyar rész
ről senki sem volt jelen. A manőver 
célja szerintem csak az, lehet, hogy a 
magyar közvélemény irritáltassek.

Gróf ANDRÁSSY GYULA 
is nyilatkozik ebben a kérdésben A bé
csi Stundc szerint a kővetkezőket inon- 
dOltnl magyar királykáidra megoldáaú- 

kében megindult mozgalomhoz. Az osz
trák fajvédő vezér vállalkozott arra, 
hogy az Albrecht-féle mozgalom érdeké
ben nagyszabású propagandát indít.

József főherceg tiltakozása
A űíjvéíbUc nföígHlniával szemben igen 

éredekesen domborodik ki
József királyi herceg álláspontja.
Mint József királyi herceghez közel

álló helyről informáltak bennünket, a 
királyi herceg többször hangsúlyozottan 
kijelentette, hogy

teljesen távol áll az. Albrecht herceg 
érdekében Indított mozgalomtól.

József királyi hercegnek az az, állás- 
pouja, hogy Ottó a Habsburg-ház feje, 
ő eskü tett a királyra és legélesebben

elitéi minden olyan mozgalmat.
mely bárki érdekében megbontja a tör
vényes alapon álló legitim isi áh egyse- 

gót.

nál csak két ut lehetséges:
az egyik a legitimista megoldás, ha 
pedig ez az ut járliatalan, i<y csak 

köztársaságról lehet, szó.
A szabadkirályválasztús Magyarorszá
gon egyet jelent a polgárháborúval.

Albrecht főherceg trón jelöltségét
nem szabad komolyan venni, mert 
Cz a Jelölés csak néhány stréber 

magánügye.

A szociáldemokraták álláspontját

PEYER KÁROLY
a következőkben ismertette a Hétfői 
Napló munkatársa -lőtt:

— A királykórdés fölvetését időszerűt 
lennek tartom, mert ezidőszerint sokkal 
súlyosabb problémák várnak megoldás
ra. A szociáldemokrata párt felfogása 
szerint

a királykórdés megoldását meg kell 
előznie a közszabadságok helyreál

lításának.

A. kirylykénlés fölvoleso egyben az ál 
hunionná fölvetését is jelenti. Az állam
forrna kérdése ugyanis ’.nég nincs vég

legesen rendezve, ennélfogva a király- 
kérdésf megelőzően

népszavazást követelünk az állam*  
forma kérdésében.

A most megindult propagondáért a szó- 
ciűldoinokrafapfirt propagandáért a szo
lé lő.ssé.

Megbukott ii francia Kormány
Párizs, nov. 22.

A kamara ma délelőtt ülést tan*  
lőtt. A pénzügyi javaslat tárgyaié.’ 
sánál az ellenzék szónoka nyomaté
kosan kérte Painlevé miniszterelnö
köt, hogy ne kívánja a rövid lejá
ratú kincstári kötvények konszoli
dációját. Painlevé azonban ragasz
kodott ehez és folytatta. a bizalmi 
kérdést. Az ülést erre félbeszakítot
ták. Délután fél háromkor ujrai 
megnyitották az ülést. A szavazás
nál a kamuin 278 szavazattal 275 él
nmében elvetette az eredeti szakaszt, 
A korjnány leniondQÍt.

hooíh tábornok 
Budapesten

Az üdv Hadsereg főparancsnokai 
Hooth Bamwel tábornok szombat 
este Budapestre érkezett, hogy va
sárnap délután tartandó gyűlése-*  
ken beszédével segítse a inozgalonf 
magyarországi szervezkedéséi.

A régi képvlselőházban vasáriul|1 
délután három órakor kezdődött né 
első gyűlés. melyen Booth tábornok 
tartott előadást 2—300 főnyi közöiH 
ség előtt az Üdv Hadseregről és| 
munkálkodásáról. Az amerikai bör

tönökéi, a saughai nyomort anyákat, 
a javai Idprás telepekei emlegette, 
ahol mindenütt az Üdv Hadsereg 
katonái dolgoznak. A tábornok be
szédét magyarul tolmácsolták a kö
zönségnek.

Este ug.vuncsak a. régi képviselő-*  
házban imaesté volt, melyen Rooth- 
tábornok prédikált.
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Klebelsberg Kunó, Ripka 
Ferenc és Vázsonyi Vilmos 
az izr. hitközség díszközgyűlésén 
„Mi elsősorban és mlndenekfölőtt magyaroknak valjuk 

magunkat**  — mondta Vézsonyi
ünnepélyes hangulatban folyt Je va

sárnap a zsidóság díszközgyűlése, ame
lyet a recepció törvénybeiktatásának 
harmincadik és a pesti izr. hitközség 
fen nállásának százhuszonötödik évfor
dulója alkalmából rendeztek a pesti 
Vigadóban. Kivül diszruhás rendőrök, 
benn a Vigadó épületében zsidó vallásu 
főiskolai hallgatók és cserkészek tar
tották fősMi a rendet. Közel tízezer em
ber szorongott a teremben, amikor 
tizenegy óra után bevonultak a meg
jelent előkelőségek, hogy a részükre az 
emelvényen fentartott helyeket elfog
lalják.

Ott láttuk Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminisztert, Ripka Ferenc főpol
gármestert, Wlasics Gyula bárót, a köz
igazgatósági bíróság elnökét, Blaha 
Sándor államtitkárt a belügyminiszter 
képviseletében, Édes Endre szfőv. tanács
nokot, Berzeviczy Albortet, Rákosi Je
nőt, Baracs Marcsiit, Alexander Ber- 
nátot, Rassay Károlyt, Pakots Józsefet, 
Sándor Púit. Bárczy Istvánt, dr. Ródy 
Tivadart, Márkus Jenőt, Székely Fe
rencet és másokat.

A közgyűlés a „Halleluja“ és a 
„Hiszekegy**  eléneklésével vette kez
detét, amelyet az opera férfikara adott 
elő, orgona kíséret mellett.

Lédercr Sándor, a pesti izr. hitközség 
elnökének ünnepélyes megnyitó szavai 
után Vázsonyi Vilmos dr. emelkedett 
szólásra:

— Harminc évvel ezelőtt — kezdte 
beszédét Vázsonyi — törvény beiktatták 
a recepciót, kimondották, hogy a mi 
vallásunk befogadott magyar vallás. 
Azonban

a ml felekezetűnk ügye ebben az 
országban sohasem volt zsidó ügy, 
változatlanul egybeforrt a nemzet 
sorsával, a magyar alkotmánnyal.

Mi a rcccpcionális mozgalmat nem ma
gunkért indítottuk meg, mi a vallás 
szabad gyakorlását kívántuk törvénybe- 
iktatni, minekünk nem kellett feleke
zeti szempont a magyar ügyek védel- 
mezésére vagy elbírálására, mi a jog
egyenlőségnek és

— Mi nem a külföldet, 
faltat hívjuk segítségül. 
halott testvérünket, aki 
harcmezein nemzetünkért áldozta vérét.

Vázsonyi szűnni nem akaró ünneplés 
közben fejezte be beszédét.

Gróf Klebelsberg Kunó vallás és köz
oktatásügyi 
szólásra.

— Bethlen
a magyar 
üdvözlöm a 
mondotta —, annak 125. 
alkalmából. Üdvözlöm azt

hanem a halót- 
Azt a tízezer 
a világháború

miniszter emelkedett most

Á pesti izr. .hitközség ápolta a ha- 
zaílságot és a vallást is, ezért üdvözlöm 
öt szivem egész melegével jubileumi 
ünnepe alkalmából.

A tapssal fogadott beszéd után Ripka 
Fereno főpolgármester üdvözölte a hit
községet a főváros nevében.

Hevesi Simon dr .és Fischer Gyula dr. 
főrabbik, Wallenstein Zoltán pécsi rabbi 
és dr. Baracs Marcellnó üdvözölték a 
díszközgyűlést megbízó-les tűiétől k ne
vében. A bécsi és a berlini zsidóság 
képviselőinek üdvözlő szavai után fel
olvasták Vass JÖTset népjóléti minisz
ter meleghangú levélét, melyben a dísz
közgyűlésen vuló távolmaradását más, 
fontos, elfoglaltságával indokolja. Az 
ünnepélyes közgyűlés a délutáni órák
ban a Himnusz oléneklésével étt. véget.

A pesti izr. hitközség székházéban 
vasárnap délután tanácskozást folytat
tak a magyar zsidóság képviselői, ame
lyen a numerus clausus és a zsidóság 
főrendiházi képviselete kérdésében fog
laltak állást. Hosszas tanácskozás után 
a következő határozatot fogadták el:

— A numerus clausus intézménye 
ellen küzdve,

Pétcroinnu kivándorlási Irodájába,, 
néhány héttel ezelőtt megjelent eir- 
dúsgazdag folsömagyarországi özve-v 
asszony, aki szinten ki akart j„1n! 
Amerikába. Minthogy abbén uz í 
a cseh kivándorlási kvóta már beteli 
az. „ügylet'- lebonyolítana céljából pr.' 
termaun, aki nős ember, házasBúeí 
ajánlatot tett az özvegynek, liogv i„v 
azatán mint német állampolgár fele?,: 
gát kijuttassa Amerikába. Az ’asszouv 
ró is állt az. alkura és asszony

Pétermann néhány ezer dollár 
falómért. Hamis okmányok elán In, feleségül vette az özvegyét,

“lkába “ZUfán 6lk0rült is k«“tnla Ame-

Mikor Pétermann Gyula nővé:

István gróf miniszterelnök, 
királyi kormány nevében 
pesti Izr. hitközséget — 

évfordulója 
a hitközsé

get, amely a kiváló magyar emberek 
egész sorát adta a hazának-

csak a magyar alkotmányra támaszkodunk, a numerus clausus ügyét ide
haza akarjuk elintézni a magunk kormányával és magunk törvényhozásá

val. Tehát semmiféle külföldi tényezőhöz nem fordultunk és nem fordulunk 
segítségért és ezt a segítséget, még ha jószándékból fakad is, magunktól 

elhárítjuk.
A gyűlés egyben elhatározta azt is, 

hogy
a miniszterelnökhöz nagyobbterje- 
delmü memorandumot intéz, amely
ben a numerne clausus törvényének 
a törvénytárból való törlését kérel

mezi és megindokolja.
Ugyancsak vasárnap délután tartot

ták első kongresszusukat a magyaror
szági zsidó nöegylelck, amelyen főkép
pen a zsidóság kultur- és jótékonysági 
intézményeinek fejlesztéséről tár-

gyaltak.
Este a Vigadó nagytermében ezerteri- 

tékes bankett volt, amelyen úgyszólván 
kivétel nélkül megjelentek az összes 
zsidó vallásu társadalmi és politikai 
előkelőségek. A banketten Hevesi Si
mon dr. főrabbi a Léderor-serleggel 
üdvözölte Lédercr Gyula dr-t, a pesti 
izr. hitközség elnökét, aki üdvözlő sza
vaiban méltatta a jubiláris nap jelentő
ségét Utána Székely Ferenc és Vázsonyi 
Vilmos, Baracs Marcell és Fábián Béla 
mondottak beszédet.»

tudta a kettős 
szemrehányást tett 
közben Pétermann 
hogy

, ................. • érő meg-
házasság történetét, 
fivérének. Szóváltás11 vérének, f..........’
annyira felbőszült^

a magyar nemzeti irányzatnak, a 
demokráciának kívántunk diadalt 
szerezni az erők egyesítésével: a 

törvénybeiktatással.
Azt kívántuk, hogy ez a haza egyfor
mán mindnyájunké lehessen s igy a 
mi ügyünk a magyar nemzet diadalá
val együttesen győzött, 
nincs külön ügyünk, 
jaink sincsenek, sem 
amely elválaszthatna 
etn borségtől.

Meg kell érteni:

Mert: nekünk 
külön szempont- 

külön politikánk, 
a hátától és az

Elemit i bOntetUnovella sajtúlosi rendelkezéseit 
Pasthy Pál IgazságUgyminiszter kijelenti, hogy még ezen a héten 

ellenzékkel , ,,, 
tárgyalnia a javaslatot, vagy pe
dig újabb halasztást kell kérnie a 
nemzetgyűléstől.
Teljesen beavatott helyen, ugy 

tudják, hogy az ellenzék a bünteto- 
novella kérdésében meg fog egyezni 
az igazságügyminiszterrel. A. no
vella ugyanis két részből: alaki és 
tárgyi részből áll. Az alaki rész, 
megszavzása a bíróságok funkció
jának meggyorsítása szempontjából 
nagyon sürgős és az ellenzék ezt le
hetővé is teszi, aminek fejében

a kormány hajlandó a büntető 
és sajtójogi rendelkezéseket el

ejteni.
Ebben az ügyben még a héten párt
közi konferenciát hivnak össze.

tárgyal az
tPolitikai körökben nagy ideges

séggel fogadták, hogy a kormány 
összehívta az igazságügyi bizottsá
got a büntetőnovella letárgyalá- 
sára. A bizottsági ülést azonban el
halasztották. mert remény merült 
föl arra vonatkozóan, hogy az igaz
ságügyminiszternek sikerül az el
lenzékkel a kérdést közmegelégedés
re előzetesen letárgyalni.

Pesthy Pál igazságügyminisz- 
ter,

akit erre vonatkozóan megkérdez
tünk^ a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Ezen a héten érintkezést ke
resek az ellenzék .vezetőivel a kér
dés letárgyalápa céljából. Novem
ber 30-ig a bizottságnak le kell

revolvert rántott

A golyó azonban célt tévesztett. Péter
mann nővére a merénylőt után a rend
őrségre sietett, bosszúból feljelentette 
fivérét es leleplezte manipulációit A 
gyáros azonban neszét vette n előjog
nak es még mielőtt letartóztatták volna, 
meffseökott.

A hamburgi rendőrség körözölevelct 
bocsátott ki ellene és mivel ugy tud
ták, hogy Pécsen ismerősei laknak, 
ahol esetleg megbújt, a körözőlovolet 
megküldötték a magyar hatóságoknak 
is. Néhány nappal ezelőtt arról értesült 
a rendőrség, hogy Pétermann álnéven 
tényleg Pécsett tartózkodik. Azonnal 
detektívek utaztak Pécsre, ahol a ka
pott személyieirás alapján felismerték 
a keresett szökovényt.

Pétermann az Igazoltatáskor revol
verrel támadt a detektivekre,

akiknek csak nagy erőfeszítéssel sike
rült megfékezni a robusztus termetű, 
atléta külsejű dühöngő embert. Péter- 
mannt ideiglenesen a pécsi rendőrség 
fogdájában helyezték cl, ahonnan rö
videsen Budapestre szállítják és itt 
fogja bevárni a kiadatási eljárás be
fejezését.

és rálőtt a leányra.

Legszebb

pflpM PAP., PAP,
Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosára, vas-, 
es rézbutorgyáraSaönyeg, pokréc, Uygöny, Agy- és 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leinyszoba-, előszoba- és kertibntorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 Kellenében postán küldök

mindenek felett 
magunkat.

mi elsősorban és 
magyaroknak valljuk
(Taps és éljenzés.) Mi nem magyar 
zsidók, hanem zsidó magyarok 

vagyunk.

Pécseit elfoglak egy hamburgi gyárost, 
aki kivándorlási Irodát tartott fenn, bigámiát kfivefetf el ás 

meglopta a cseh konzulátust
Ez. azonban nem jelenti azt, mintha' 
származásunkat megtagadnánk, mert mi 
büszkék vagyunk őseinkre, a gethóbeli 
szenvedésokre, a megaláztatásokra. Zsi
dók vagyunk, maradunk, ragaszkodunk 
n hitünkhöz és nem adjuk azt fel, ép
pen ugy, amint nem adjuk hazánkat, és 
magyarságunkat. Magyarok vagyunk 
és magyarok maradunk! (Éljenzés.)

— Értsék meg a gyülölködők, hogy a 
haza és a vallás konfliktusában mi 
mindig a haza oldalán vagyunk, mi 
egyek vagyunk a magyarság ügyével 
mindenben s kijelentjük, hogy ha mi,a 
mi szenvedéseink vagy jogaink csorbí
tása órán csak egy lépéssel is előbbre 
tudunk jutni a mi álmunk megvalósítá
súban; az integer, nagy Magyarország 
feltámadásában, ugy mi azért készek 
vagyunk minden szenvedésre. (Taps.) A 
magyarságot azonban nem a gyűlölet 
viheti előbbre, nem a társadalom szét- 
lagolása, hanem az erők egyesítése. A 
magyarság jövője a múltban rejlik. A 
Deákok, a Kossuthok, a báró Eötvösök, 
a Wokerlék, a Szilágyi Dezsők, a gróf 
Csáky Albinok, a Wlaasics Gyulánk, a 
Berzeviczy Albertak: ezek a klasszikus 
magyar nemzetalkotó korszak nagy 
emberei.

Magyarország zsidósága — mélája 
beszéde további folyamig Vázsoivi — 
a külföld segítségét saját ügyében 
sohasem wlte igénybe,

Néhány nappal ezelőtt egy rendkívül 
bonyolult bűnügy tettese ellen érkezett 
körözőlevél a magyar hatóságokhoz. A 
körözőlevelet a hamburgi rendőrség bo
csátotta ki Pétermann Gyula ottani 
gyáros ellen. Pétermannak kisobbszerü 
szerszámárugyára volt Hamburg mel
letti Altonában. A kis gyárban néhány 
munkással hajószerszámokat készített 
Pétermann, akinek azonban még egy 
jövedelmező mestersége is volt. Műhe
lyében ugyanis nagyon sok tengerész 
fordult meg, akikkel bizalmas ismeret
ségbe került. Az ismeretséget azután 
arra használta fel, hogy Amerikába 
szándékozó embereket ismerősei segít 
Bégével kicsempészett Amerikába.

arra, hogy bejáratos legyen a külföldi 
konzulátusokhoz is. Minthogy

ügyfeleit leginkább Csehországból, 
illetve a megszállt Felsőmagyaror- 
szágból származó munkások közül 

verbuválta,
cseh konzulátushoz szerzett össze*  

bejáratos

Egész kivándorlást irodát szervezett

és nagy forgalmat bonyolított le. 
„üzletekhez**  azonban szüksége volt I silani.

a
köttotéseket és csakhamar 
lett a konzulátuson. A kivándorlási üz
let pompásan bevált. A munkások egész 
tömegét szállítóin ki Amerikába a cseh 
konzulátus segítségé vei, de ez nem aka
dályozta meg abban, hogy egy óvatlan 
pillanatban, mikor egyedül maradt a 
konzulátus szobájában,

a tisztviselő Íróasztaláról elvigyen 
10.000 cseh koronát.

A lopást másnap felfedozték, n gazdag 
Az I gyárost azonban nem merték gyanu-

10 p“r sár- és höGlpi
olcsó árusítása, mig a készlet tart!

Arak ezrekben 
Férfi sárcipő.............................................95
Női sárcipő .............................................85
Gyermek sárcipő ............- ... 30—60
Női hócipő, amerikai gyártmány 165 
Gyermek hócipő.......................... 100-150
Wimpassing hócipő, szőrmével ... 230
Férfi bőrcipő, rámánvarrott ......... 250
Női bőrcipő, rámánvarrott.............. 225
Gyermek la bőrcipő 120,150,180,210 
Toveször házicipö, bőrtalppal......... 8S
Tornacipők,tornaruhák, svódtorna-szoknya- 
nadrág legolcsóbban Schafer- cégnél 

I„ Döbrentei tér 4.

Nagy választék legfinomabb vászon, 
sifón, batiszt, damaszt azsurzsobkendök- 
ben, törülközőkben gyári árak mollott. 

Vidékre mintákat küldök.

Fűti és ehétílöszBnvegek, moiracszMK 
nemezek (psdlöffilc) bevásárlásánál már o vevőközönség természetszerűnek 
tartja őritől Faktorunk megtekintését, ahol meggyőzödig mindig cégünk 
verrenyk^pess&néről és olcsó éráiról. Magyarország egyik legna

gyobb raktára szőnyegük és kárpitos anyagokban
Kammormayer Károly ucca 3 
(Központi városháza épület)VAGÖ ÉS TAKSA

E heti sláger ;

1drb cseléd alsólepedő73.000K
SbkííB Wszonözlet

BELVÁROSI VÁSZONÁRU RT
Budapest, Kammormayer Károly ucca 1U 

(Evangélikus templomépület)

Dnnel dizzlárgyak, «wö- RVilCI eszközök, sport. 
MÍlUul és versenydljak I
du, vált'zlékban Schlelfer cUetfiruayír
gyári árban VII, Kaúnczy u. 14. Tel. 135-áö.



Budapest, hétfő, november 23. HÉTFŐ! NAPLÓ
Tisztelegj i'trík!

Irta: Pakots József 
nem zclgyülési képviselő

I millcniumi kiáll Húson az egyik 
magyar gyár az acéltollak avzél vál
jál állította ki s mikor Ferenc Jó
zsef király szemleulján megpillan
totta az accUollak piramisát, csodál
kozva mondta:

— Mennyi toll, mennyi fegyver!
A cilágsajtó szárnyára vcltc a fe

jedelmi szállóigét. Mert nem kis el
ismerés volt ez a parányi acélloll 
számára. Hadseregek ura, milliónyi 
fegyver parancsnoka emelte a leg
magasabb rangsorba a szellem 
igénytelen fegyverét.

És a kis acél toll az egész világon 
és idehaza is végzi a maga nagy 
harcát. írók, tudósok, újságírók, 
művészek szivük vérébe mártják és 
megfestik vele a világ képét és a 
go n dől átok u n i verzumát.

Mllliár.dnyi acélt olt vájja fehér 
mezőkön a fejlődés, a haladás lö
vészárkait, milliárdnyi acéltoU he
gyén villámllk ki a gondolat.

És ebben a gigantikus harcvonal
ban az első sorokat a szellem lég
iidet elegebb, legigénytclenebb har
cosai tartják: az újságírók. Az isme
retlen katonák, akik elvéreznek a 
nagy szellemi háborúban, de nélkü-. 
lük nem lehetne ütközetet nyerni.

&’ harcosok közt most kimagaslik 
égy magyar újságíró, aki félszáza
dig állott és áll még ma is a szel
lemi küzdelem pergőtüzében. Szaih- 
máiri Mór. az újságíró, a publiciszta 
érkezett cl pályájának félévszáza
dos fordulójához. És a kis acél tol
lak ma villogva tisztelegnek a fá
radhatatlan harcos elölt. Öt évtized 
áll glédába a nap történelmének 
írója előtt.

öt évtizeden át dolgozott ez az új
ság ivó, agy velői forraló, idegeket 
bomlasztó háborút viselt a gondolat 
szabadságának és fenségének győ
zelméért. Magyar újságíró volt, te
hát politikus is, akinek szive, lelke 
ott vonaglott nemzete minden fáj
dalmában és ott ujjongott nemzete 
minden Örömében.

Kis acéltollával arra a vakmerő 
feladatra vállalkozott, hogy kime
rítse vele az igazság végtelen tenge
rét, Fanatikusan, fiatalosan szol
gálta eszményeit s ma, nehéz újság
írói pályájának félszázados for
dulóján ugyanaz a naiv tisztalelkii, 
bátor és csiiggedctlcn katona, mint 
az elinduláskor.

És mellette a szomszédságában, 
a szellemi harctól lőpbrfüstösen ölt 
küzdött és küzd ma is a másik har
cos, Sziklay János. Félszázados baj
társak ők, akik tovább menetelnek 
j harci mezőkön, mig valahol a szel
lem halhatatlan indulóját veri örök 
dobpergéssel a nagy halhatatlan 
fantom: a haladás.

A kis acéltollak nia megvillannak 
és tisztelegve sorakoznak a két, har
cos előtt s aztán folyik tovább a 
harc s a két ifjú veterán ott halad a 
végtelen sorok élén.

dreher
Briliánsokat,
Mrkln«l drágábban «m«i »X«Kel» Xtnl> 

ucca gi, sriTctCz-lemploninn szemben

Az Állatvédő-sorsjegyek húzásának 
eredménye

Az E. 091523 számú sorsjegy nyerte az autót
Vasúrnap délután tartottuk meg a 

városligeti Tparesamokban az Állatvé
dők Világszövetségének magyarországi 
oszló 1 ya Iárgysnrsjútékának sorsolásét. 
Az iparcsarnok új helyiségében mintegy 
ötezer főnyi tömeg jelent meg, úgy 
hogy a kiszorult rendőrség csak nagy 
nehezen tudta az izgatott közönség kö
zött a rendet fentavtani.

A sorsolásnál megjelent Csomag Kál
mán pénzügyi főtanácsos, Kürtös Kál
mán városi számtanácsos, dr. Barcs 
Béla kir. közjegyző, az Állatvédő Szö
vetség részéről pedig Mezey Ödön ügy
vezető a (elnök, dr. Balassa István köz
igazgatási bíró és Jaltabffy István nyu
galmazott főispán. A szerencsekerekek
ből három gyerek húzta ki a 
számokat.
• A sorsolás részletes eredménye 
vetkező:

Hatszemélyes autót nyert az K 
számú sorsjegy.

5 darab motorkerékpárt nyert a

nyerő

a kö-

091.523

011.570

Horváth-Halast és Vargát 
nem toloneolták el 

Budapestről
A boinbapör vádlottjai vámőrök és városi tisztviselők 

akarnak lenni
Néhány napja csak, hogy a Tábla Íté

lete szabadlábra helyezett a szomorú em
lékű hombapör néhány vádlottját. Ki
szabadulásukkor pro és kontra észrevé
telek hangzottak el, arra azonban senki 
se gondolt, hogy mi lesz a sorsa ezek
nek a lázas, tüzesszemü fiatalemberek
nek, akiket egy megbabonázott kor vi
hara sodort magával és szakított ki a 
rendes polgári élet kerékvágásából.

Marosi vámőr akar lenni.
A bombapörök harmadrendű vádlottja, 

a. halálraítélt Marosi Károly, kiszabadu
lása után édesanyjához költözött. Né
hány1 hétig pibeuui' akar, azután új éle
tet kezd. Marosi régebben vámőr volt, a 
bombapör első nyomozásának megindulá
sánál leszerelt, most azonban jelentkezni 
fog szolgálatra. Régi szolgálati helyére, 
egí’ ipolymenti határfaluba szeretne 
vissza.nenni. Egykori inasa Radó József, 
aki a súlyos terhelő vallomásokat tette 
barátai ellen, Csehszlovák megszállt te
rületen lakó hozzátartozóihoz utazót ,.pi- 
heDésre“. Szász József, aki hat évre volt 
ítélve, szintén özvegy édesanyjánál la
kik. Szász valamennyiiik között a leg
intelligensebb ember valaha törvény
széki dijnok volt, most egyik jónevii 
bankban fog clhelyezkedni. Szász egyéb
ként könyvel akar Írni a bombapör pi
kantériájáról és ő áll az élérc annak az 
akciónak, amellyel a biróság előtt akar
nak elégtételt szerezni maguknak az el
szenvedett fogságért.

Drcnka Béla, akit a 101. bizottság fe
nyegető levelének Írásával vádolnak, ez
előtt a székesfőváros kórházi alosztályán 
dijnokoskodott Később otthagyta állását 
és mikor már a Márff.v-ügybe kevere
dett, egy fajvédő politikus ajánlatára 
bejutott a csepeli kJ:"! :. 
ahol napszámosként volt bcvezelve 
munkások listájába, 
tiszt viselői munkát végzett. Most azon
ban állás nélkül vau. Édesapjánál, a 
közvágóhidi vérgyár gyárvezetőjénél la
kik. Feleségétől, Kovák Vilmától váló
félben van és csak hároméves kisleánya 
látogatására keresi fel néha a feleségét*.

Éjszakai botrány a rendőrség fog
dájában.

Horvúth-Halas Ferenc és Varga Fe
renc, akik 5, illetve 6 évi frgyház alól 
szabadultak meg, felmentésük után, mint 
tudvalevő, nem szabadultak ki, hanem a 
gyüjtőfogházból egyenesen a rendőr
ségre vitték őket. Ennek az volt a ma
gyarázata, hogy a hombapör rendőr- 
nyomozósúmik befejezésekor azzal adlak 

k iköt öép if ke zésh ez, 
'■ ’ ’ ? a

azonban rendes

Az Ernst-Húzeuni Aukciói XXX.
Különféle hasvatékokhól. föűrl-és más 
magánbirtokból származó műtárgyak.

Klillitőe I november 18—211-ig, délelőtt 9 órától 
délutón ö óráig. — Aul«l6 i november ‘-'3-tól uaponWnl dólulila fél t ór^óL

számú sorsjegy A, B, C, I), E sorozata.
10 darab kerékpár jutott a 056.308,

017.318, 089.002, 0Q9.526, 057.950, 039.081, 
099.017 és a 036.590 számú sorsjegyek A, 
B, C'. D, E sorozatainak.
10 pár fulballcipöt nyertek a 014.481 ós 
a 070.548 számú sorsjegyek A, B, C, D, 
E sorozatai.

9 darab sít nyeri a 093.693 s'z. sor&jegy
A. B, C, I), E sorozatú, valamint a 
014.095 sz. sorsjegy A, C, D, E sorozata.

10 darab ródlit nyertek a 019.542 és 
080.143 sz. sorsjegyek A, B, C, D, E so
rozatai.

15 darab futballabdát nyertek a 037.737, 
047.021 és a 051.884 számú sorsjegyek A,
B, C, D, E sorozatai.

10 darab korcsolyát nyertek a 078.042 
és' a 020.076 számú sorsjegyek A, B, C, 
D, E sorozatai.

A nyereményt árgyak az Állatvédő 
Szövetség gróf Zichy .lenő ucca 4. szám 
alatti helyiségében vehetők át.

ét őket az ügyészségnek, hogy szabadu
lásuk után mindkettőjüket kisérjék visz- 
sza a főkapitányságra. Ez meg is történt 
és az összes lapok megírták, hogy Hor- 
válh-Halasit és Targát közigazgatási el
bánás alá vonták és illetőségi helyükre, 
Pécsre toloneolták. Ez a hir azonban té
ves. Horváth-Halas és Varga egy percig 
sem coliak a toloncházban. Kedden este 
kerültek a rendőrségre, ahol a földszinti 
nagy őrzőben, tolvajok és zsebmetszők 
között helyezték el őket. Később azután 
felvitték mindketőjüket a második eme
leti őrzőbe és külön cellái 
számukra. A cella azonban 
Varga, aki a tárgyalásra 
jött, rosszul lett. Éjszaka 
volt, hogy nem bírták már 
gül is elkezdték döngetni a cella ajtajút 
és torkuk szakadtából kiáltoztak. Lármá
jukkal felverték a foglárt, aki. egy ügye
letes rendőrőrvoshoz kísérte őket. Az or
vos megvizsgálta Vargát, azután vissza
vitték őket a cellába. Másnap reggel rö
vid jegyzőkönyvi kihallgatás után mind
kettőjüket. clbocsájtollák a. rendőrségről. 
A vasárnap esti vonattal Pécsre utaztak. 
Horváth-Halas a pécsi városi, villa.nas- 
niüveknél volt alkalmazásban és úgy 
tudja, hogy állását tovább is fentarlot- 
ták számára, mig Varga egy pécsi ma
gáncégnél

B. Gitta

jelöltek ki 
hideg volt és 
a kórházból 
olyan hideg 

elviselni. Vé-

fog állást kapni.
táncosnő — Márlfyék ra

jongója.
sokat foglalkoztak egy titokA lapok

zatos szépasszony személyével, aki a sza
baduláskor fehér csokrot dobott Márffék 
autójába. Egyesek szerint egy zsidó fa
kereskedő felesége volt ez az asszony, 
akit inár régóta bizalmas barátság fűz 
Márffyhoz. Ez azonban mind téves volt. 
M órffy ék titkos rajon gojának B, Gitta 
a neve, táncosnő egyik mulatóban. A 
szép fiatal leány a Már ff y per minden 
tárgyalásán ott volt és igy ismerkedett 
meg velük. Az ismeretség csupán abból 
állt, hogy a hallgatóság padsorából meg
értő plllanásoknt vetett feléjük. A kisza- 
bcdulás clcjcn azután már együtt Olda
tott a „fiukkal" a Fcrenckörűti Bácskai
féle. vendéglőben.

A Ferencvárosi kiskocsmák forgalma 
egyébként nem lendült fel Márffy bará
tainak kiszabadulása óla. A fiuk nz első 
esti mulatságon ugyan nagy „murit” 
csaptak, úgyhogy hazatéréskor a rendőr 
csendre intette őket, máskülönben azon
ban komolyan készülnek az új életre. 
Rengeteg újságot olvasnak. Kiváncsiak, 

rendőri I hogy mit írtak róluk.
Sági Pál

„Och oersleh’ net”
9athelin mester tanitoánya 

a Sehadl tanács előtt
Palhdiu, mesternek, a híres kö

zépkori farce-nak, amelyet a Nini- 
zetiben is játszottak már párszor, 
pompás magyar változata iáls/.ó- 
dott el a S'c/iodZ-tanács előtt. Pat- 
helin mester, « ravasz zugfiskális, 
tudvalevőleg ug.v húzza, ki egy vé
dencét a bajból, hogy azt tanácsolja 
neki: a bíróság előtt ne értsen bm-; 
semmit, mondja mindig csak a/.í: 
be-bc. Ezt a módszert követte öz
vegy Schulzer Ferencné. eg>- közeli 
sváb falubeli asszony, akit felhatal- 
mazásra üldözendő rágalmazással 
vadolt az ügyész. A vád szerint 
ugyanis Sehulzerné egy örökségi 
ügy folyamán azt találta mondáéi 
a testvérének, akivel perlekedett, 
hogy J7ida Károly községi jegyző 
összejátszik azokkal, akik őtelakar,- 
ják ütni jogos örökségétől.

Az asszony védő nélkül jelent 
meg a tárgyaláson, de úgy látszik, 

védeke-meg volt a maga terve a 
kezésre. A terv pedig a Patíieíiii 
mester módszere volt. Mikor a ta
nácselnök elébe túrta a vádat, nyu
godtan igy feleli:

— Ich versteh’ net.
— Deliogyisnem crtí, — mondotta 

neki Sehadl elnök — a nyomozás és 
a vizsgálat során nagyon jól értett 
maga magyarul. Arról vau szó, 
hogy azt mondta a jegyzőről, hogy 
össze játszik a testvérével.

— Ich versteh’ net, — ismételte 
konokul az asszony.

Az elnök erre felolvasta a nyo
mozás során felvett, jegyzőkönyvet. 
E szerint özv. Sehulzerné azzal vé
dekezett. hogy ő ilyesmit nem mon
dott, csak panaszkodott, hogy őt ki
játszók az örökségi ügyben.

— Hát a rendőrség előtt miért ér
tette, miről van szól — kérdezte 
megint az elnök.

— Ich versteh’ net, — volt a vá
lasz.

A hallgatóság nevetett, az elnök 
pedig felolvasta az asszony testvé
rének terhelő vallomását.

— Hát ehhez mit szól.*
— Ich versteh’ net, — hangzott a 

felelet.
Szokolai ügyész rövid beszédében 

kérte vádlott megbüntetéséi. 
Sehadl elnök újra az asszony felé 
fordult.

— Na. most még elmondhatja, 
mivel védekezik. — prábált hatni 
rája.

Ich versteh’ nef, — ismételte a 
vad lót tnő következetesen.

A bíróság tanácskozás nélkül ki
hirdette az ítéletet: bizonyíték hiá
nyában felmentette az asszonyt.
.— A bíróság felmentette, hazame

het, — közölte vele az ítéletet az 
elnök.

— Köszönöm, -— felelte az asszony 
váratlanul, viharos derültség köze
pette.

Erre már nem mondta*.  Ich ver
steh*  net...

Michelin Fneu
auíófelszerelések

NAGY, Andrássy ut 34
Telelőn: 2197
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Tűz a kőbányai villamos remízben
Éjszaka tizenkét órakor értesítet

ték a tűzoltókat, hogy a Bcszkár 
női alkalmazottai számára a belső 
.jászberényit] ti villainosremisben be
rendezett lakóház teteje kigyulladt 
A tűzhöz kivonult a központi, az 
önkéntes, a . kerületi füzőrség és a 
környékbeli gyárak tűzoltói is. A 
busz, méter hosszú épület teteje 
lángban állt, a tűz kitörésekor pú-

nikszerüen menekült ki az épület
ből a bentlakó 240 munkás. A tüz>- 
oltók tizenkét sugárral támadták 
meg a lángokat és éjszaka fél ket
tőre sikerült lokalizálni a tüzet, 
annayira, hogy valószínűen nem fog 
tovább terjedni. Lapzártakor, a 
kora hajnali órákban még dolgoz
nak a tűzoltók.

Scitovszky Béla 
a Ház munkarendiéről

költségvetés után karácsonyig már csak a megajánlást 
javaslat kerülhet sorra

Olvasóinkhoz’.
Bejelentjük a t. olvasóinknak, 

hogy a mai napon, a Hétfői Napló 
kötelékébe be'épeit Mami Hugó úr, 
<f Jleifői Hírlap eddigi szerkesztője, 
aki a mai .' támlái kezdődően társ*  
szerkesziőként jegyzi lapunkat. Ezt 
a hírt abban a tudatban közöljük, 
hogy a jövőben az eddiginél is foko
zottabb mér lékben tudják kielégí
teni olvasónnl' igényeit. Kibővült 
szerkesztőségével. pontos l ül- és bel
földi értesülésünket, megbízható ak- 
inális riportokat és a modern sajtó 
L ivánal mainak megfelelő tökéletes 
hírszolgálatot, nyújt olvasóinak a 
Hétfői Napló.

a fo-

— A kormányzó a kenderes! lel- 
kcszheiktatásen. Vasárnap iktatták 
he Kemlenesen Csónky Benjámin 
református lelkészt. A beiktatási ün
nepségen megjelent Horthy Miklós 
kormányzó is. Ezután a községhá
zán ünnepi ebéd volt, inelyeu M 
Ihazár Dezső református püspök 
fel köszöntötte a kormányzót.

— \ Szent Imre kollégium jubileuma. 
Fényes keretek között ünnepelték va
sárnap délelőtt a Szent Imre kollégium 
székhazában uz intézet 25 éves jennál- 
lásának jubileumát. Az ünnepségen az 
előkelőségek körött megjelentek .József 
királyi herceg, Cernoch János hcrcog- 
priiuás, Vass József és ]\ lebclsberg 
Kuné gróf miniszterek, (llattfeld^r és 
Hanem r püspökük, .íz egyetemek dé
kánjai rektorai és még számosán,

• Folyamőrök harca egy rendőr
rel. Ma éjszaka. <Podmauiczky- 
ucvai yeudé.gloken részegen garáz
dálkodott Z«édcl.v Ferenc folyam
őr. ,\ közeli rendprőrszem csendre 
intette, majd igazoltatni akarta a 
garázda embert. J gazol tatás köz
ben egy civilruhás férfi hozzájuk 
ugdott, kirántotta a folyamőr szu
ronyát és a. rendőrre támadt, aki
nek azonban sikerült lefegyverezni 
támadóját. Közben azonban 
Jva mór megszökött. A civilt 
bérték a fökaitányságra, ahol 
rüll, hogy Kaszás Ferenc a 
cs civilbe öltözött folyamőr, 
i-zást őrizetbe vették, társát 
keresi a rendőrség.

- Éjszakai verekedés a Belvárosban. 
Vasárnapra virradó éjszaka a Váci és 
a Szerb ucca sarkán Kiss Sándor nap
számos', a. korcsmából kijövet, két ba
rátjával szóváltásba keveredett, amely 
veszekedéssé fajult. A közeli rondőrőr- 
b'.'.i'm vulameanyiiikct előállította a IV'. 
kerületi kapitányságra, almi megindí
tották ellenük bot rányokozás címéji az 
eljárást, Kisst pedig letartóztatták, 
mert a budapesti <\s kalocsai büntetőtől- 
vény-zék lopás miatt köröztette.

— Elütötte a villa mos. A {Soroksári 
út 2'J-e-f számú ház előtt egy arra ro- 
hoiió villamos dütötto Böce János nap- 
b< iiiiosf, akit n mentők életveszélyes sé- 
riii ■' :vi‘l n S/j’iit István kórházba szál
lítottak. — A Hermina út és az István 
út sarkán egy villamos elgázolta fío- 
Pdns.ky Fiilöp 50 éves pincért. Súlyos 
állapotban a Bókus kórházba stzállí- 
totlák.

— Baleset munkaköxben. Kiss Lajos 
21 éves lakalos vasárnap délelőtt a 
Mcv lómíihelybc i tohdús közben két 
5 ágon ütközője Jóké kerüli. A szercn- 
(sóllea 'inhert a. mentők súlyos sérülés
ed a Dolog-kórházba szállították.

Olcsó,

A költségvetés általános vitájá
nak váratlan befejezése aktuálissá 
tette azt. a kérdést, milyen javasla
tokkal óhajtja a kormány a nem- 
zc tg y ül és t fog] a 1 k oztatn i.

SC1TOVSZKY BÉLA,
a nemzetgyűlés elnöke ez ügyben a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A költségvetés részletes vi
tája előreláthatóan legfeljebb há
rom hetet fog igénybevenni. így 
léhát december közepe előtt új 
javaslat tárgyalására nem kerül 
sor. Különben is a költségvetési 
javaslatot, annak törvényerőre 
emelkedése után rendszerint az

— A sertéskereskedő olcsó kerék
párja. A főkapitányságra az utóbbi 
időben rengeteg feljelentés érkezeit 
kerékpárlopások miatt. A detektí
vek tegnap elfogták Wilhelm Pál, 
19 éves foglalkozásnélküli, 
múltú csavargót, aki több 
párlopást, beismert. A 
ságon Halassy Barna 
lány előtt elmondotta, 
kerékpárt egy

rovott-
..... kerék- 
főkapitány- 
rendőrkapi- 

-----  ----------- ---- hogy egy 
párt egy gelencsért sertés- 

nagyjkerCfSkedőpek adott el, aki biz
tatta őt. hogy csak hozzon tovább 
is lopott gépeket. Wilhelm Páli, 
akit az ügyészség sikkasztás miatt 
is köröz, letartóztatták és távirat
ban utasították a gelencsérí csend
őröket. hogy az orgazda nagykeres
kedőt vegyék őrizetbe és kisérjék 
Budapestre.

— öngyilkosságot kísérelt meg, mert 
nem kapott munkát. Maiinka Emília 19 
éves liiinzőnő a Népszínház uccu 47. sz. 
alatt lévő lakásán öngyilkossági szán
dékból mindkét kezén felvágta az ara
két. A kihívott mentők Maiinka Emíliát 
életveszélyes állapotban a Kun uccui 
kórházba szállították. Tettét állítólag 
azért követte cl, mert hónapok óta nem 
tudott munkát, kapni, a legnagyobb 
nyomorban élt, s a lakáséból is kiakar
ták tenni. 

É kezés után és gyomorégésnél 

\€UB»/ angol sződa- 
bikarbónát

Kéz- és aicbör finom! ásá a

CUIB/ angol vazelint 
használjon!

— A vonat alá dobták. Tápiósüly 
állomáson hatalmas tömeg várta a 
Budapestre induló vonatot. Midőn 
a vonat az állomásra beérkezett, az 
izgatott utasok még mozgó állapot
ban megrohanták a kocsikat. A 
nagy tumultusban Kicin Henrik 62 
éves budapesti vásári árus a vonat 
alá esett, amely jpbhlábát tőből le
vágta. A szerencsétlen embert, a fő
városba szállították és a I’ókus- 
kórházban vették ápolás alá.

— Elfogott sikkasztok. Vasárnap haj
nalban részeg fővel hangos botrányt 
rendezett az, Andráasy utón Druckcr 
Antal napszámos. Előállították a VT. 
kerületi kapitányságra, ahol kiderült, 
hogy sikkasztás miatt körözik. A VILI, 
kerületi kapitányságra előállitollák 
dór hl', énné 2G éves ápolónőt, akii az 
■yri és budapesti törvényszék köröz Jo-

Nőm hibáz paplant árusítunk most
igazan olcsó versenyen kívüli árban pllibUl

J
( igazain olcsó versenyen kívüli árban ijlUwl

I Sándor „Ideál**  paplangyár

apropricitás, vagy megajánlást 
törvényjavaslat szokta követni. 
Minden valószínűség szerint ez
úttal is így lesz, bár

döntés még nem történt ar
ról, hogy a költ ség ve lés után 

mit tárgyal a Ház.
— A parlament december 22-én 

kezdi meg karácsonyi , szünetét, 
amely január 8-án ér , véget. 
Amennyiben tehát a karácsonyi 
szünet előtt még ülésnapok álla
nának rendelkezésre kisebb tör
vény javasló-tokát tűzünk napi
rendre, elsősorban a francia-ma*  
nyár, kereskedelmi szerződést.

pás csalás és sikkasztás miatt köröz. 
Mindkettőjüket letartóztatták.

—- A banán a gyermekek legjobb 
tápláléka. A banánról szóló orvosi vé
lemények tömegéből kettőt mutatunk bo 
részletesebben, annak Leigazolására, 
hogy miként értékelik,, j>zqj>körök a ba
nánt orvosi szempontból. Dr. Noorden 
Károly, a frankfurti egyetem ny. ta
nára a következőket. írja: „A banán táp
értéke magasabb, mint bármely más 
gyümölcsé. Hazai gyumoíesőink közül 
egyedül a teljesen érett szőlő közelíti 
meg. Magas táplálóerejét mindkettő ma
gas szénhydráttarta Imának köszönheti. 
A banán tápereje 100 gr-ként 78—82 ka
lóriára becsülhető.**  Dr. Ad. Czcrny, a 
berlini egyet, gyermekklinika tanára ezt 
mondja: „A banán főleg gyermekek 
Számára elsőrangú gyümölcs. Már egy
két esztendős gyermekek is nagyon ha
mar megkedvelik és könnyen emésztik. 
A fogyasztáshoz nem kell semmiféle 
előkészület és cukor nélkül ehető.’*

év óta logjobban bevált

40 Dr. Taub g-yermekkenőcs 
Dr. Taub hintőpor
Dr. Taub tápióka

— A szlnarany-főnyeromények, három 
vagon búza, autó, zongora, motorkerék
párok, varrógépek, kerékpárok és gyö
nyörű arany- és ezüst tárgyak teljesen 
indokolttá teszik a nagy keresletet és 
bizalmat, amely a kitűnő tervezető 
Arany sorsjáték iránt az egész ország
ban megnyilvánul. Aranysorsjáték In- 
tézősége, Budapest, V., Szabadság tér 6.

— Eltűnt. A főkapitányság eltűnési 
osztályán bejelentették, hogy Vasnilka 
Ilona 15 éves gyári munkásuő néhány 
nappal ezelőtt szüleinek veésésl lakásár 
ról eltűnt. A leány utoljára pestszent
lőrinci munkahelyéé© ment, azóta Senki- 
sem látta. A nyomozást a 
megindította.

— Elfogtak egy körözött 
Keleti pályaudvar indulási 
szolgálatot teljesítő rendőrőrszem igazo
lásra szólította fel a várócsarnok pad
ján szundikáló Naszád István 47 éves 
ácsscgédct. Mivel kellőképpen nem tudta 
magát igazolni, előállították a főkapi
tányságra., ahol megállapították, hogy 
Naszádot a budapesti büntetőtörvény
szék csalás miatt körözteti. Kihallgatása 
után letartóztatták és*  átkísérték az 
ügyészség Markó uceal fogházába.

rendőrség

csalót. A 
oldalán a

1
«« gyönyörű franc, szatén bélésű 

előtt paplan 265.000 -295.000 
Knmmermayer Károly neca 1 

(Központi Városház épületében) 

i— Kemény Géza tanácsnok feme 
tése. Vasárnap délelőtt a rákn 
keresztúri fzr. temetőben 11'elyeztóí 
örök nyugalomra a korán eíbunv 
Kemény Géza székesfővárosi /, 
nácsnoköf. Merész Sándor, dr. fő 
rabbi, akinek tanítója volt Komén, 
Géza atyja, — bjicsjíztatta a halót 
fal, akit a főváros nevében Lob 
mayeit tanácsnok búcsúztatott
- Leugrott a villamosról V ,s l. 

nap este 10 urakor a Murgil k; .' 
nton a robogó 73-ns villamosról !<■' 
I’sroll Ac/fter Lajos 67 ó " ” 1 ' 
főtanácsos. Az öregur elvan esetlenül esett , a kövezete A', 
súlyos belső sérüléseket szeuve, 1, íl 
es eletveszelyes állapotban szfilii 
kórházábament°k 82 I^tausok-

— Betörés Vasárnap este ismer. (. 
len tettesek felfeszitelték Po/Mo, 
Adolf Krisztina körúti kereskedő 
■üzletének kirakatát és <30 millió ko
rona értékű árut elloptak. A remi
őrség- megindította a nyomozást,

— Életunt lányok. -Túlin vasár
nap délután egy ismerősét látogatta 
meg a II. ,számú helyőrségi kórházban. 
Egy óvatlan pillanatban nagymennyi
st araénikuinot vett bo éj eszmélet- 
lemil esett össze. — Gerstinir Adél, 2Ü 
eves háztartásbeli Kispesten Atilla ueca 
61. szám alatti lakásán lúgkőoldnttal 
megmérgezte magát. Mindkét életuntat 
a mentők a llókusba szállították.

f

750.000 K-tól

Most olcsón jellel
GorŐ Király o n

Saroküzlct

Téliköpenyek
végig bélelvo.......................

Téíiköpenyek
szőrmegallérral és manzscttával 1,000.000 K-lóJ

TélikÖDenvek c,sörciIf1il minőségben, 
, * szőrmegallérral cs

manzscttával .....................    1,2CO.OCO K-tó‘.

Seal Elekíric bunda
120 cm hosszú, legdivatosabb 
fazon.......................... „..................... 3,000.000 K-tdl

Brabanterbunda
feketében...............................  2,500.000 K-tfl

Takarékos 
háziasszony 
Karácsonyi riihaszükségleféf

Holzer
divatháza, Kossuth La/osu.9

szuterrénsében
szerzi bo, hol e héten a követkozft 

cikkek kerülnek okulásra:

KííPBÍiy gyapjúszövetből.............. 8110
la8öpBflySL"
Seol [IbM szörmBhípBnv...
Kflsiliim szőrméivé .......................líflö
ÜUhüh gyapjúszövetből.............. dOO
CiBPBilBliliÉSElygmlia 500
Blll/Olí gyapjúSEövetből............... 250
m .. . . . . . . . . . . . . .  -... 250
HiiniBíí ino. . . . . . . . . . . . . . . . 48
HimzBll nadröij. . . . . . . . . . . . 43
IIvbib ílBiharisnyii. . . . . . . 38
Divatos, tartűs, jutányos!
A fonti árak ezer koronákban értendők
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Kínai házalók 
árusítják Pesten 

a kokaint
A rendőrség erélyes intézkedése 

a csempészek ellen

Mint ismeretes, a rendőrség &zé 
leskörii nyomozást indított a mind 
veszedelmesebben elszaporodó ko
kain- és moríiium-csempészek le
leplezésére. Eddig azonban csak el
vétve sí került cgy-egy kisebb kali
berű kokain- vagy morfium-keres
kedő nyomába .jutni. Most azután 
a rendőrség megállapította, hogy 
főként a Budapesten tartózkodó,

kávéházakban és az uccukon 
csecsebecséket árusító kínaiak 
foglalkoznak e veszedelmes 
mérgek forgalombahozatalával.

Ez irányban most a legszigorúbb' 
nyomozás indul meg s a kínai háza*  
lóknál házkutatásokat fognak tar
tani.

A. rendőrség reméli, hogy ezen az 
utón sikerül kézrekeriteni a kokain
csempészeket.

A kokain-szenvedély különben 
még most is javában tombol es 
szedi áldozatait.

Vasárnap éjszaka egy körüli 
kávéházban elájult egy fiatal 
hölgy, aki nagymennyiségű ko

kaint szippantott fel.

A kávéházban természetesen óriási 
konstcrnációt keltett az eset, a pin
cérek a nőt a legközelebbi gyógy
szertárba vitték, ahol ellenméreggel 
tsikerült eszméletre téríteni. A hölgy 
n gyógyszertárból elsietett és így 
kilétét nem sikerült megállapítani.

Vasárnap délelőtt is történt egy 
kokain-mérgezés, amelynek aldo- 
v.ata Lakatos Józsefné 23 „eves 
rendőri felügyelet alatt álló nő. aki 
n rendőrség óuccai erkölcsrende- 
bzeli osztályának folyosóján vett be 
nagyobb adag kokaint. A , mentok 
eszméletlen állapotban vittek be a 
Mókus-kórházba. A rendőrség ezek
titán kettőzött erővel fog hozza, 
hogy a veszedelmesen elszaporodott 
méreg-csempészeket és kereskedő
iket ártalmatlanná tegye es külö
nösen az éjjeli lokálok alkalmazot
tait és látogatóit, pincéreket, tán
cosokat. táncosnőket és letört, ál
lásnélküli exisztenciákat fogjak 
erős megfigyelés alá venni.

takarit meg a 
t. Háziasszony, ha 

S7P.nl Istwán Eihóriával
főzi kávéját, mert 

minden doboz sarkában 
oörköft szemeskávé vanl

Lédererné a Tábla előtt
Ma kezdik meg a gyilkos asszony ügyének tárgyalását

Hétfő reggel 9 órakor kezeli meg 
a budapesti királyi Táblán Kállai/ 
Miklós kúriai bíró tanácsa Ltde- 
ren Gusztávné bűnügyének felébb- 
viteli főtárgyalását. A várható ér
deklődésre való tekintettel a tanács 
* díszteremben fog tárgyalni, a 
hallgatóság természetesen ismét 
csak jeggyel juthat be. — az újság
írókon kívül — elsősorban a. jogász<- 
közönség magától értetődik kellő 
igazoltatás mellett. A rendőrség is 
kivonul azzal a létszámmal, amely 
csak a , legszenzációsabb bírósági 
tárgyalásoknál jár ki. az összes aj
tókat rendőrök állják el, s a folyo
sókon készenlét ügyel a rend fentai? 
táaára.

A főtárgyalásra Ledéreimét elő
vezetik a fogházból s a bíróság előtt 
meg fog jelenni Léderer, Sándor is, 
a per felmentett vádlottja, akit bűn
pártolással vádol az ügyészség. A 
vádat Varija József főügyész fogja 
képviselni. Léderer Sándor, védője, 
Sc/mberí Zoltán dr.. természetesen a 
Tábla előtt is képviselni fogja Lé
derer Gusztáv öccsét. Lédererné vé
dőjéről, dr. Lévai Tiborról azonban 
hónapok óta azt; a hirt terjesztették, 
hogy Suhajda ügyészségi dijunkkal 
való ismeretes ügye miatt nem vál
lalja tovább a halálraítélt főhad
nagy né védelmét.

A Hétfői Naptó 1 örvényszéki tudó
sítója felkereste Lévai Tibor dr.-t, 
hogy megkérdezzük, mi igaz a szál

Néhány Kiéin Adolf" ügyet 
kénytelen leszek revediálni - 

mondja Purébl tanácsnok
A tanügyi sérelmek sommás revízióját nem tűri

Ma hétfőn délután tart ülést n vá-i 
rosházán a főváros közoktatásügyi 
bizottsága, amely elé. nagy érdeklő
déssel tekintenek érdekelt körökben. 
A mai ülésen ugyanis újra napi
renden szerepel

az elüldözött tauerök jól ismert, 
ezernyi, égető sérelme, 

amelyek ügyében a demokratikus 
blokk végre is radikális lépésekre 
határozta el magát. A blokk szóno
kai az ülésen újra az adatok tömke
legét. tárják az illetékesek elé s kö
vetelni fogják, hogy

öttagú pártközi bizottságot 
küldjenek ki,

amely minden egyes elüldözött tan
erő sérelmét külön-külön megvizs
gálná és a további teendőkben in
tézkedne. w .

Érdekes, hogy Pürébl Győző ta
nácsnok. a tanügyi ügyosztály je
lenlegi vezetője, mindent elkövet, 
hogy a blokk akciója elé

akadályokat, nehézségeket gör
dítsen.

A Hétfői Napló tudósítója (lőtt is 
igv nyilatkozott Purébl tanácsnok a 
hét fői ülésről és a tanügyi sérelmek 
revíziójáról: . ,

— Az egyik legutóbbi ülésén el
hangzott követelések és az azokat 
követő határozat folytan napirendre 
kellett tűznöm az állítólagos tanügyi

befartóztettaK agy templomtesztegafít, 
aki a perselyeket fis az ájfaíos hívüket 

lopkodta meg
Az utóbbi Időben sitaiuos feljelentést 

tettek ismeretlen tettes ellen, aki a tem
plomperselyeket és a templomba ajtatos- 
kodó liiveket károsította meg. A. tolvaj 
főként a Belvárosi, Szervita. Domokos, 
Uőkus és Tabáni templomokban garáz
dálkodott és néni W esetben tetemes 
kárt okozott a hívőknek azaltal, hoítj 
a nikor a győnási é. áldozasi szertartást 
végezték, r 

ügyesen ellopta 
órájukat és Igen 

a templomok

rctlkliijüket, arany- 
gyakran kiürítette 
perselyeit la*

A feljelentések szerint a kár meghaladja 

longó hírekből.
— Léderer. né t a Tábla előtt is én 

fogóm védeni. — mondotta az ügy
véd. — Vállalom a védelmét to
pábbra is, nemcsak azért, mert eliez 
a vádlottnő ragaszkodik, hanem, 
mert tisztában vagyok azzal, hogy 
az óriási peranyag teljes ismeret
tere más védő egy-két hét alatt 
semmiképpen sem tehetne szert. Tel
jesíteni fogom a kötelességemet, 
amelyet az ügy vállalásakor ma
gamra vettem.

— Es a Suliajda-ügyf
—- Nem válaszoltam soha egyetlen 

szóval sem az ellenem intézett tá
madásokra, — hangzott, a felelet. — 
A választ és a közvélemény felvilá
gosítást. majd megfogja adni a 
megindult eljárás hatósági elinté
zése. De ahogy teljes erővel dolgo
zom azon, hogy az én igazságom Ki
derüljön. éppenúgy ügyvédi köteles
ségemnek érzem, hogy a rámbizott 
ügyekben is teljes erővel közremű
ködjek az igazság felderítésében.

Hozzáértők szerint a peranyag re
ferálása, az esetleges bizonyítás ki
egészítési indítványok elintézése és 
a perbeszédek körülbelül báróin na
pol; fognak igénybevenni. Ezek sze
rint; ítélet hozatalra alighanem' csak 
a hét közepe táján kerülhet sor, 
amennyiben a Tábla az ítélet irás- 
bafoglalására és kihirdetésére a tár
gyalás berekesztése után nem tűz ki 
külön határnapot.

sérelmeket. Azt hiszem négy felszó
lalás lesz ennél a pontnál és legjob
ban szeretném, lm ezekkel a felszó
lalásokkal a hétfői ülés vitája befe
jeződnék.

Nekünk nem nagyon sietős a 
dolog

s kérni fogom a bizottságot, hogy 
az elhangzottakra adandó vála
szom ra

négy heti haladékot engedélyez
zen,

A legjobb az ilyen ügyet húzni és 
én is követem ezt az elvet. Azonnal 
csak olyan konkrétumra fogok vá
laszolni, amelynél

jól vissza vághatok.
Kijelenthetem azonban már most, 
hogy

kár minden olyan fáradozásért,
amely sommás revíziót akar keresz
tül hajszolni a sokat bolygatott 
tanügyi sérelmekben.

Amíg én a tanügyi osztály élén 
állok, garantálom, hogy nem 

lesz sommás revízió.
Egyes ügyek felülvizsgálásáról ta
lán lehet, szó s

néhány „Kiéin Adolf“-ügy
revíziójához én is kénytelen leszek
hozzájárulni.

a 100 millió koronát is.
A rendőrség ez ügyben erélyes nyomo

zást indított és a nagyarányú tolvajlá- 
sok tettesét vasárnap le is tartóztatta.

Vasárnap délelőtt a Wesselényi uccu 
07. számú húz lépcsöházában egy isme
retlen fiatalember megszólította Simon 
Mária cselédlányt, aki a házban lakó 
gazdájának forgalmiadó-köuyvét tar
totta kezében. A fiatalember rövid be
szélgetés után

I át akarta karóiul a leányt, de e» 
kitaszította őt magától, ,

Ebben a pillanatban az ismeretlen fiatal
ember kitépte Simon Erzsébet kezéből a 
forgalmiadó-könyvet és futásnak eredt 
A leány sikoltozására, a házfelügyelő 
többekkel együtt

üldözőbe vette a támadót, 
akit automobilon történt üldözés után, 
az Erzsébet körút és Wesselényi ucca 
sarkán elfogtak és átadták az ott álló 
rendőrnek, aki előállította a főkapitány
ságra.

A rendőrségen kihallgatták a tettest, 
aki elmondotta, hogy Sebezi Ferenc, 
munkanélküli lakatossegéd. A rablás! 
kísérletet állítólag azért követte el. mert 
napok óta éhezett. Kihallgatás közben a 
detektívek megmotozták és a zsebében 
nagymennyiségű drága ékszert: arany
órát, arany cigarettatárcát, női nyak
láncokat, karköttőket, gyűrűket, arany 
pudertartót, ezüst hátú tükröket és több 
millió korona készpénzt találtuk. E meg
lepő lelet után Sebes!

beismerte, hogy hónapok óla ő fosz
togatja a templomok perselyeit és a 

templomban tartózkodó hívüket.
Az igy szerzett ékszerek nagy részét több 
királyuccai ékszerésznél értékesítette,

a pénzt pedig elmulatta.
Időközben megállapította a bűnügyi 

nyilvántartó segítségé vei, hogy Sebes! 
két ízben lopás miatt, egy ízben pedig 
csavargás miatt már biintotve volt és 
a budapesti büntetőtörvényszék külön
böző bűncselekmények miatt most is kö
rözteti.

Beismerő vallon.ása után letartóztat
ták és átkisérték az ügyészség Markó*  
uccai fogházába.

A rendőrség felkéri a károsul lakai, 
hogy jelentkezzenek a főkapitányság II. 
emelet, 206. szoba. Lumpért detektivfel- 
ii gyeiénél. hol kellő igazolás után az ék
szereket átvehetik.
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rorfott a vasárnapi mno^fonjnlom
Már a szombati mr .•.ualom-

han is csak a felsznba vahün-
és deviza forgalomról be - é liek.

A spekulációt a részvénypiac csuk 
{annyiból érdekelte, hogy Georgiá
ban dijbiztositási üzleteket kötött. 
A kontreminőrök a berlini , esem *-  
nyeket iparkodtak saját érdekül:- 
ben magyarázni és midőn a bécsi 
jelenlések nem hoztuk változást, a 
rémhírterjesztők is elhallgatlak. A 
pénteki utótőzsde alacsony kurzu
sán lett volna fedező, illetve vásárló, 
azonban ilyen áru nem volt és 
kötés már ezután elvélve is 
történt. Az utolsó érvényben 
radt névleges árfolyamok:

Magyar Hitel 302 -303. Osztrák 
Hitel 119—121, Ganz 11.015— 
11.025. Georgia 270-271, Őster
melő 209—211, Viktória malom 
400 402, Nova 244—247, Alt. Ta
karék 115—117, Izzó 800—870, In
gatlanbank 213—215, Kístarcsai 
71-72, Déli vasút 61—62, Uriká- 
nyi 1.095—1.100. Kereskedelmi
Bank 909 -912. Fegyver 513— 

516, Szén 11.785—11.790.
A hadiköJcsönök el voltak hanya
golva. de annál élénkebben keres
ték a kényszerkölcsönt. melyre 55 
volt pénz. A deviza- és valulaforgu- 
lont hétfőn az értéktőzsdén már 
szabályszerűen megindul és a jegy
zéseket a malompiacon működő 
Zimmermann dr. titkár fogja 
zclni.

ke-

Lc-

Búd pénzügyminiszter 
kedden bejelenti, hogy a 

kormány 1926-ra leszállítja 
a jövedelem és vagyonadót

A költségvetés általános vitájának 
vágeztével kedden a parlament határoz 
a beterjesztett. határozuti javaslatok fö
lött, majd Had János pénzügyminiszter 
nagy beszédet mond. Olyan helyen, ahol 
a pénzügy miniszter intencióit közelről 
ismerik, közöltek a Hétfői Napló mun
katársával, hogy fiúd János keddi be
szédében ismét, Ja fogja kötni magát az 
államháztiM’tás egycnyúlyánuk minden 
áron való lent arí ásu mellett. Felfogása 
szerint

az állam valorizációt nem bír cl,
éppen ezért szó sem lehel a hadikölc ;ö- 
nők *és  más természetű álla ma dússá púk

valorizálásáról, Ellenben, minthogy a 
kormány honorálja arolcnt a felszólalá
sokat, amelyek az adóterhek könnyíté
sét szorgalmazták*

Und pénzügyminiszter be Fogja Je
lenteni, hogy elkészült a liázliaszon- 

részesedés eltörléséről szóló javaslat, 
valamint az a végrehajtási utasítás 
is. amely a-,, 1926. évre esedékes 
kivetéseknél a jövedelem- és 

gyonadó kulcsát mérsékli.

A mérséklés progresszív lesz. A 
műm és a maximum i

;ííellenek maradnak, 
n. lA .’nimna 25—30%,

adó
vá*

inini- 
eddigi határai 

, az adókulcs

nak, rdegyeuescdik n görnyedt asszony
- Mit enyhíteni? — kiáltja villogd 

: cmnicl.
/'’<■/ fogják menteni, oly bizonyos, 

mint étek!

Lcdermann Mór ünneplése.^ 
ilermunn Mór az Országos Keres
kedő és Iparos Szövetség elnöke a 
múlt héten ünnepelte közgazdasági 
tevékenységének 35 esztendős évfor
dulóját, mely alkalomból nemcsak 
az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség, hanem az összes gazda
sági érdekképviseletek, s a közélet 

. számíps kitűnősége is különös meg
becsülésével adózott .Lcdermann 
Mór tevékenységének. Az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetségben 
tartott jubileumi vacsorán n. társa
it! lom színe java vett részt és ünne
pelte Lodcrmannban a nagytudásu 
kereskedőt, a puritán közél.etü fér
fiul és páratlanul jótékony embert. 
A jubiláns a számos felköszöntőt 
és értékes emléktárgyakat megha
tott szavakkal köszönte meg.

A Papirkereskeilők Szövetségé
nek jubileuma. A Magyarországi 
Papír- és Irószerkereskedők Orszá
gos Szövetsége vasárnap délelőtt 
tartotta meg a Sas-kör dísztermé
ben 25 éves fennállását ünneplő ju
biláns közgyűlését. A termet zsú
folásig megtöltő díszes közönség 
körében olt láttuk a kereskedelmi 
miniszter képviseletében dr. Bu- 
kovszky Nándor és dr. Kerékgyártó 
György miniszteri tanácsosokat és 
a kereskedelem és ipar 
lánsaít. A közgyűlést 
Szénást Béla elnök nyitotta 
iiki beszédében rámutatott a . 
vétség negyedszázados munkássá
gára és a jövő feladataira. Utána. 
Ir. Dénes Lajos főtitkár olvasta fel 
i Szövelség 25 éves történetet Ez
után a kereskedelmi testületek kép
viselői tolmácsolták üdvözletüket. 
Felemelő része volt az ünnepségnek, 
mikor 07. elnökség busz olyan alkal- 
ma-zorai tün'rlrlt ki oklevéllel, 
■.kik 25 éve vannak cégüknél alkal
mazásban. I1! említjük meg. hogy 
november 2b 28-ig kirakatverseny 
lesz ;■ puplrke’pskedők között.

Piklcr J. Gyula előadása az 
OKISz-bnn. PH ler J. Gyula, sta
tisztikái hivatali igazgató a OKISZ 
meghívására november hó 27-én, 
csütörtökön este 8 órakor előadást 
„Mi a pénz lényege? címmel.

A kén.vszeregy esség reformja. 'Az 
ivuz/úgiigyminisztérium inogkiildiitle az. 
OKISz-nnk a kényszeregyesség reform
járól készült tervezel'' t, amelyet no
vember hó 25-vn, szerdán d. u. I> órakor 
íartumló íagúrtekezletóii fog tárgyalni. 
A tervozotet az. OKISz ügyésze '/.ollón 
Gyula dr. fogja ÍKmertotni íh a lugúr- 
ickezlot állásfoglalásához képest fogják 
sz oKTSz kiküldöttei a F„L.. <
délelőtt tartandó íniniszteriuipi ankéten dóheccok i< 
Vv.lmínyükel clvtcrjcsalcnl,- '' I

reprezen- 
tótkutasi 

meg, 
Szö-

Rendőrik és civilek véres közelharca 
az Auguszta telepen

Öt civil és három rendőr hajnali csatája
Kalmár, amikor látta, hogy a hely
zete J<ez<i veszedelmes lenni, kardot 
rántott. A részeg társaság ekkor a 
rendőrre vetette magát és ütlegelni 
kezdték, úgyhogy végül Kalmár is 
sípjába fújva kért segítséget. Né
hány perccel később megérkezett a 
közelben tartózkodó Balog Ferenc és 
Varga XXf. István rendőr, akik 
látva társuk szorult helyzetét, 

kardot rántva, körülfogták a ve
rekedő társaságot. Hosszas kézi
tusa után sikerült valamenyiü- 
ket íucgkötözni és előállítani a 

főkapitányságra,
ahol dr. Szrubtán Dezső rendőrta
nácsos kihallgatta őket.

A verekedő társaság ellen ható
ság elleni erőszak, közbotrány oko
zás és súlyos testisértés miatt meg
indították az eljárást. Kalmár Fe
renc rendőrt, akit a garázda embe
rek súlyosan megsebesítettek, 
rendőrkórházban ápolják.

Vasárnap éjszaka hangos vereke
dés színhelye volt az Auguszta-ba- 
raktelep. ahol ittas emberek megtá
madták a szolgálatot teljesítő rend- 
őrőrszemet, majd mikor az segítsé
gül hívta társait, valamennyien 
nekiestek a rendőröknek, ütlegelték 
őket, úgyhogy végül a rendőrök 
kardot rántó.,lak és csak igy sike
rült hosszas küzdelem után az öt 
dühöngő támadót lefegyverezni. ,

Két ura után néhány perccel (//«-
...... i Gizella 
napszámosok 
lármával és 

végig a

.vfi- Ferenc napszámos és a felesége, 
Gláscr látván fia. Szemeli, ,C1— 
és Kna/pur T... .

fővel hangos 
énekléssel ... .. ,
baroktelep rpsszu világított uccain. 
Az őrszemes rendőr. Kalmár Ferenc 
csendre intette őket, mire Glaserék 
kövekkel dobálták meg a rendőrt és 
az asszony ok eg^io L****^.**..*̂  — 
rázdálkodókat:

— .Verjük meg a rendőrt! Üs
sük agyon! Hogy mer minket 

megzavarni!

Ferenc

vonullak

biztatták a gu-

u

Lötl Jtizsetné biztosra veszi férjéncft le'meniésft
Beszélgetés a Lizár-kávéházi halálos verekedés élő áldozatával

Szombaton délelőtt hallgatta ki Mcssik 
Lajos kiküldőit bíró a Lázór-kávóházr 
ban történt halálos végű, verekedés hét 
évre elitéit vádlottjának, Löbl Józsefnek 
mentőtanuit, akiknek kihallgatását a 
törvényszék mellőzte, do a Tábla elren
delte. A megtört, déres szakállú, egy Ta
másra epilepsziás rohamot kapó Lobi 
körül

szenvedő arcú, sovány asszony for
golódott, beteg férje homlokát törül- 
gt'llc. izgatottan leste a tanuk szá
ját, a bíró tilalma ellenére bele-bele 

szólt a kihallgatásba,
hogy minél többet vegyen ki a tanuk
ból, ami elítélt embere mellett szól. 
Lobi Józsefné volt az az asszony, akitől 
a tragikus végű gyermekfelruházűsí ün
nepély, amely Trcmmcl Mátyás őrvezető 
halálával végződött, a törvényszék íté
lete szerint hat esztendőre vette el a 
férjéi, gyermekeinek atyját.

Megszólítjuk. beszédbe elegyedünk 
vele. Kérdezzük:

—- Igaz e, hogy Löbl olyan híres ve
rekedő volt a Dob uccában?

Izgatottan, hadonászva tiltakozik.
— Nem Igaz, nem igaz! Az újságok 

találták ki. az ellenségei.
Áldott jó ember az ón uram. 

vallásos, jámbor ember. Soha, ecniuii- 
félo verekedésben nem volt az benne, 
soha a rendőrséggel baja nem volt éle
tében.

— De nézze csak — faggatjuk szelí- 
den. — miért nevezték akkor ..bolond 
L&W'-nek mindenki? Heves izgága em
ber volt, azt mondják.

Az a ■“■vony kissé büszkén 
lyodik:

Csak azért volt a neve
Lobl“,

hiejl nem félt, mint a lobbi 
Bátor ember, odaáll!; az. ki az

olmoso-

„boloud

zsidó. 
...... ...............................  ueezírn, 

csütörtökön j ha jöttök az ébredők, a legnagyobb zsi- 
idején nyugodtan járt este az

WWiiu.

De sohase verekedett.
- Mivel magyarázza meg, hogy az 

késével szúrták le Treiumolt?
Esküdő'vo emeli fel a kezét
— A kötényben vdlt a kés, mint afféle 

baroiinflkereskedő, ott tartotta. Onnan 
eshetett ki az verekedés közben, úgy ta
lálta meg valaki. És aztán, mert min
denki ismerte azt a kést, mindenki tudta, 
hogy a Lobié, hát

a gyilkosság után visszacsempészte
a zsebébe.

Gondolta, a „bolond Löbl“ Imdd vesszőn! 
És keserves, végtelen panaszba fog, a 

magára maradt asszony örök érdekébe: 
— Istenem, mit csinálok én nélküle? 

Az a sok gyerek, öt gyerek van, az 
egyik szopós, három hónapos — és szé
gyenlősen oldalt fordítja fejét az asz- 
szony -- a börtönben ült az uram, mi
kor ez született. Hogy neveljem én eze
ket apa nélkül?

— Azt mondták róla, nem volt valami 
jó apa!

A feleség, az anya szörnyüködik.
— A legjobb apa volt — kiáltja — szi

gorú, do ez kellett. Míg ő otthon volt, 
olyan jók voltak a gyerekek, imádkoz
tak, tanult ak. most nem bírok velük.

— És hogy tartja el azt a sok gyo- 
rekotl

Mintha csak ezt a kérdést várta volna, 
úgy bugyog belőle a panasz és a sírás, 
mint egy forrásból.

— Istenem, tönkre jutottam! — kese
reg. — Nincs- aki dolgozzék az üzletben 
és ez az ügy is mennyi pénzt emésztett 
aniár fel! Az üzletnek, pedig milyen jó 
üzlet volt, vége! Csak ő értett hozzá, az 
ő közében volt az csak jó. de én, sza
gén y asszony, az öt gyerekemmel, nogy 
csináljam, amit csak ő tudott?

Vigasztalni próbáljuk, már. almgy 
Tehet;

— A Tábla — mondjuk — talált most1 
már enyhíteni fogja, a f$rjű büntetését...

Efys^err^ végé'sírás 1

ö

S múg ulámmk kiáltja:
Hu Márffyékat felmentették!...

5,10,15 és 20 kg-os postacsomagokat 
rizs és cukor kivételével, bérmentve 

szánnunk vidékre.

Bairafi-Kairali
(A néma vádló) 7 felvonásban és

H hüKeaséi iskolája
7 felvonásban
Játssza:

M0Z<3ÓKÉP-0nH0H 
URÁma, CAPITOL 

Metró—Goldwinn attrakció

Corvin színház
2 nagy amerikai iílmattrakcló

A fárllak bálványa
Barbara La Marr film 6 felv.

A Midáá herceánöie
Rendezte: G. Fitzniaurice Fősz.:RónáidColnian 

Az élő divatreviln résztveszn-»k;
Rotsehlld szalon toahdekkel,Rózsaszilcs 

bundákkal, Mergt Janka kalapokkal 
és Zucker-cég harisnyákkal

J/<6, ’AS, ’/ilO órakor

í lönamáo
rswn

>V-

► Radius-I’aramount vtlágatlrai-ció J
—----------- ttomi ■. - ..... 41.-W4AÍW4.

Köhögés- és rekedtségnél 
....................Kr^nchen

\ víz, só, pasztilla 
t Mindenütt kapható Fö erakat
J K3ves 48 Térsal Rt 
jr rtavány viznngykcicsk. Dn sf,
' IV., Váci n. 12. lel. J. Ab-irt 

cs Józrcí 151—25
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FÉMHVWkI30S
/>S' J ZSIDÓ NEM 
LMBÉRI!... fogja 
kedden odadörögni 
bíróinak Bakó) László 
a Nemzeti Színház
ban, mert a színház 

. . . wzgatósáfía a hir
szerint keddi 1 elencci kalmár elő
adásban pikáns szerepváltozás ké
szít elő. A Velencei kalmár Schllock 
zsidó figuráját kedden a plakátszc- 
reposztás ellenére az ébredő Bakó 
László fogja alakítani. Bakó ezt az 
új szerepét már javában próbálja a 
Nemzeti Színház kisszinpadán. Schl
lock figurája komikus persziflásza 
lesz Bakónak — még a színpadon is, 
unnak a Bakónak, aki bírája volt a 
zsidó Bereginek és a leghangosáb- 
ban kiáltotta világgá a kurzus jel
szavait. Ez a Bakó, most zsidónak 
maszkírozva áll színpadi birói előtt 
és a részrehajló biró előtt most bi
zonyára a művészi belső inágtól he
vítve fogja, nyögdéesélm, sírni, ki
áltani: — és a zsidó nem ember?...

H
 MOLNÁR FERENC új
. színmüvét, a Riviérát, a 
Belvárosi Színházban 
akarja szinrehozni és 
Bárdos igazgatónak ki
jelentette, hogy a llc- 
naissance Színház nagy 

színpadát nem tartja alkalmasnak a köl
tői és linóm hatású színmüve bemutatá
sára. Molnár Ferenc, ha ragaszkodik, 
chez a kívánságához, úgy a legnagyobb 
zavart idézne elő mind a. két szinház já
tékrendjében. A Belvárosi Színházban 
ugyanis Romain Holland: Szerelem és a 
halál cinül színmüvénél még ma a hu
szadik előadás után sem ritkaság a 
tábla, de ennek ellenére új bemutatót 
adott, a. szintén sok jó házat ígérő Pánt
likát. A Belvárosi Színházról ez a két 
darab újévig gondoskodna. A Renais
sance Szinház játék rendje viszont, a „Ma 
'Tikot*  után üres, mert, az egész föszezónt 
a Riviérával akarja kitölteni.

A JÖVÖ HÉT PRE- 
MIERZÁPORABAN 

(öt bcmütaŐ lesz}, 
mi ndenosetre legér
dekesebb a sokat 
hányt-vetett Miami 
sorsa. Az Oporett- 
szinház éjjel-nappal

próbál és Petráss Sári a prima
donna rediviva — pompásan énekli 
Jakobi melódiáit, A többiekkel 
azonban baj van. A múlt héten már 
jelentettük, hogy Petrovich Szveti 
a kitűnő filmbonviyant — még nem 
kitűnő operettbonvivant és c héten 
váratlanul minden zaj nélkül Tolnay 
Andorral cserélte ki őt az Operett
színház igazgatósága. Honthy és 
Tolnay miatt — akik a kevés próba 
következtében még készülhettek el 
— valószínűen el fogják halasztani 
jó ‘operettszínházi sablon szerint — 
a Miami bemutatóját.

*

SZÍNHÁZ rfRIOb
JCosáry Gmmyt szerződtette 

a Üárosi Szinház
‘A ,,Paganini" cimü Gehár operettben lép fel január cégén

Sebestyén Géza és Zerkovitz Béla, 
a Városi Szinház igazgatói tegnap 
érkeztek haza Becsből, mégpedig 
szenzációs szerződéssel a. zsebükből).

Becsben lekötötték Lehár Fe
renc legújabb operettjét, a Pa

ganinit,
amely most megy huszonötödszer a 
Joliann Strauss-Theatevhen Ko
sa ry Emyvel és Clcyinggcl a fősze
repben. A szerződés szenzációja 
azonban az, hogy ezzel az operettel

Kosáry Emmy is Pestre jön, — 
hogy itt is eljátssza a Paganini 

női főszerepét. 
Beszélgettünk Zerkovitz Béla igaZ- 
í?atóval, aki a Városi Színház szen
zációjáról a következőket mondta:

— Sebestyén igazgatóval voltam 
fent Bécsben, ahol péntek este meg
néztük a Paganini előadását. Le
hár igen szívélyesen fogadott. Tisz
teletünkre maga vezényelte a zene
kart. Rögtön lekötöttük a Pagani
nit, amely most Becs színházi szen
zációja. Lehár azonban belátta a 
pesti közönség különlegesebb igé
nyét és ezért készséggel vállalkozott

arra, hogy a
második felvonásba húrom uj 
táiicszHinot ir, a harmadik fel
vonást pedig teljesen átdol

gozza.
A harmadik felvonásnak mi egé
szen

uj szöveget fogunk íratni.
Nagy nyereség számunkra, hogy

Kosáry Emniyt megnyertük a 
Városi Szinház számára, nem 
csak a Paganini főszerepének 
eljátszására, hanem egy másik 

operettre is.
— Hozzá kell még tennem.: hogy 

mi Paganinii; nem abban a felfogás
ban adjuk elő. mint Bécsben. Ott 
Paganiniből Svengáli-figurát ala
kítottak. mi szelíd rajongót fara
gunk belőle.

A szenzációs Lchár-operett egyéb
ként, amelyért három operettszin- 
házunk versenyzett, január vége 

; felé kerül szilire a Városi Szinház- 
Iban. Ugyanakkor mutatják bo Ber
linben is, Schwarcz Verával a fő
szerepben.

9Tagy harcok a Papagáj 
kabaréja körül

Szerzödésnélküli színészeknek adták és pendliző színészek fognak 
játszani a Papagájban

FOGKRÉM, FOGPOR
fohórlt, üdít, konzervál

A PESTI S7AN- 
HÁZA TARSASA*  
GOK napok óta 

azon mulatnak, 
hogy a közelmúlt 
két lecsúszott szín
házi „habiluc-ja" 
milyen jó barátok,

R. J. — a szubrett volt Janija cs R. 
A„ aki a bíróság előtt, követelte visz- 
sza S. Gizi művésznőtől a ráköltött 
milliókat — állandóan együttjárnak 
a ferencvárosi, kiskocsmákban ebé
delni, együtt laknak, sőt nemrégen 
egy színházi főpróbát is kart-kar- 
ban élvezték végig. A történet tel
jességéhez tartozik az, hogy komo
lyan beszélnek arról, hogy a szub
rett és a kitűnő táncos komikus rö
viden. az oltár előtt szentesítik a 
szerelmüket.

VAN EGY DÍSZLET
MESTER — bizonyos 
Csata nevezetű — a Bel
városiban, akiről az a 
monda járja, hogy ha 
valamelyik darab pró
bája. közben lemegy a 
nézőtérre és elalszik —

akkor a darabnak biztos sikere lesz, így 
volt ez. a Gazdag leány. Buta ember, a 
zéróiéin és halál játéka stb. cimü dara
boknál. Csnta ilyen kabalája a Belvá
rosinál annyira ismert, hogy most maga 
Bárdos igazgató és a szerző érdeklődött 
Csutánál:

—- Na látta a darabot?
— Nem én kérem, a felénél elaludtam.
— Hála istennek! — sóhajtott fel a di

rektor és a szerző.

A kör.uti Papagáj cimü mulató 
gazdája Tarján Vilmos a héten 
mcgjelélit a Őr. Molnár Dezsőnél a 
Szinészszövetség ügyészénél és a

szerződésnélkiili színészek ré
szére ,1 éjjeli ka báré megt a r til
sára felajánlotta a Papagáj he

lyiségét.
A Szinészszövetség ölömmel fo

gadta az ajánlatot és meghízta Fritz 
Ödönt a régi Apolló-színház főren
dezőjét — hogy szerződésnélkiili 
színészekből. • társulatot állítson 
össze, ame.y

konzorciális alapon fog mű
ködni a Papagájban.

Fritz Ödön megszervezte a társu
latát, amely a következőkből áll. 
Radó Sándor, Boross, Békeffy, 
Mcdgyaszay Vilma, Gőzön Gyula, 
Dajbukát Ilona, Bársony, Kondor 
Ibolya stb. Tehát oly színészekből, 
akik nemhogy szerződésnélkiili szí
nészek lennének, hanem több helyen 
is játszanak.

Tegnap este az Andrássy üli szín
házban Wcrtheimer igazgató aláírá
sával a köyetkező körözvény jelent 
meg.

„A leghatározottabb formában

megtiltom tagjaimnak, hogy a lé
sülő Papagáj-kabaréban fellépje
nek. Erélyes liltakózás'óntttak az 
az oka, hogy ez a kabaré a szerző
dés nélküli színészeket van hivatva 
foglalkoztatni, és nem a nálam 
szerződésben levő fa gokat*
Wcrtheimer körözvényét érthető 

megdöbbenéssel fogadták a .színé
szek, akik úgyszólván egytől-egyig 
tagjai az uj kabarénak. A Színész- 
szövetséghez fordultak védelemért, 
aminek hatása alatt, nem tudni mi 
okból

Wcrtheimer visszavonta a kö
rözvén y ét

A szerződésnélküli színészek, akik
nek kijátszásával létesülne az a ka
baré, azonban nem nyugodnak bele 
abba, hogy helyettük már állásban 
lévő kollégák játszanak és interve
niálni fognak a maguk érdekében. 
Csuk néhány nevet említünk meg: 
Kabók Győző, Szirmay Vilmos, Czo- 
bor Ernő, Somiár Zsigmond az An
drássy úti szinház volt főrendezője, 
Konipothíj Gyula, Sándor. Stefi, 
Szemére Gyula, Sólyom Janka, 
Műly Gerő, Vágó Géza, Solti Hér
án n, Szén ti vány i Kálmán is várnak 
az elhelyezkedésre. (H. P.)

PÁRHUZAMOSAN 
FOLYNAK A PRÓBÁK 
a Városi Színházban a 
„Bob herceg"-bői, amit. 
Vigh Manóival a löszé
ben újítanak fel és 
Srlauss Oszkár 

uette" cimü operettjéből.
A két Operett egy héten kerül a Városi 
Színház repertoirjára. Az erősen dolgozó 
Városi Szinház legutóbbi operettjo nem 
felelt meg a hozzáfűzött várakozásának 
és nagy rést ütött az előre clkésziott mű
sor tervezeten.

Király-Színház
Szordán először az évad 

legszebb opererettjo

Alexandra
furcsa, de így 
VAN: színházi kon
junktúra van. A je
gyek elővételben, kel
nek el nagyrészt, és 
nem is ritkaság nap
jainkban a „Megtelt" 
tábla. A közönség tó

dul a színházba, ez mindenesetre 
igen örvendetes esemény, de az. bi
zony nem, hogy mivel traktálják a 
színházak ezt a betódult közönséget, 
a közönség csak a Belvárosi. cin
házba teszi le esténkint az „intelli- 
gent prüfungot" — ahol a „Szerelem, 
és halál játéka" valóban művészt 
esemény. A többit — arról jobb nem 
beszélni. É

utón rémülten látom, hogy Gaal Franci 
milyen jó. Direkt ott maradtam a má
sodikra: hát még jobb. Rettenetesen bán
tott. Gondoltam, hogy a harmadikon 
megbukik. Borzasztó, hogy itt is milyen 
sikere volt.

— Hó/ féltékeny vagy Gaal Francira 
— kérdezték a kollégái.

— Dehogy — hangzott a válasz —, én 
nagyon szerelem a Gaal művésznőt, de 
csak ha a Vígszínházban marad.

A RENAISSANCE 
SZÍNHÁZNAK úgy lát
szik jól ,,beütött" a von
ít ég járás. A négerek 
erkölcsi és kassza,sikerén 
felbuzdulva december 
elején a világhírű orosz

Szombaton, 28-án rendkívül 
mérsékelt helyárakkal

JánosKa
Alexander és Chlotildo Salharoff táncos
párt kötötte lo húrom estére a Renais
sance igazgatósága.

tíz-tizenöt nyilt- 
fiZINl TAPSOT kapott 
a Belvárosi S.inliútban 
a Pántlika főpróbáján 
cpil eycs.cn kcxrlö fiatat 
szinésznó. Túriig lila, 

... Illr_____ ... . nfct agg szerelmes kis
lány figuráját alakítja a darabban. Ez 
a tehetséges kisliúi’i különben rettenete
sen féltekén,! Gaál Francira, akit a 1 ifl- 
szinhás adott kölcsön Bárdos másik szín
házának. a Kenissancenak. Tura’J kis- 
asszony a főpróba elölt l-.gatottan mcs.li 
kollégáinak:
_ Tegnap a Kenlssanecban voltam a 

Marika premierjén. 'A: <'b" felróna.

SSKÖ ÚT

ZINHAZ

* Marika-hét a Renaissance Szín
házban. Az. a páratlan nagy siker, a 
melyet Zágon István remek vigjátéka, 
a Marika,Gaál Franciska, Somlay Ar- 
Ihur, Gózon éa Makláry főszereplésével 
a Rcnaissanoe-Színházban az olső liároui 
előadáson aratott, arra indította a 
színház igazgatóságát, hogy ezt a ka
cagtató és bájos vígjátékot — szombat 
kivételével — a jövő liéf. minden esté- 
jéro kitűzze. Szombaton. 28-áu a Belvá
rosi Színház nagy sikere -- Romain 
Holland remekműve, a Szerelem éj-, Ha
lál ,‘átóka — költözik át egy estére a 
Reiniissauec-Szinház színpadára. .Jövő 
vasárnap délután a tavalyi szezon nagy 
sikere, az Őszi szerelem kerül színre, 
Somlay Arthur felléptével.

AnávalKa IA sárga ördög
|POLA NEGEIVEL a fószoropben

Kezdete fel 6, fél s i, fél W árukor Radius-Paramoimt attrakciók

Ne csalja meg masát,
hasai Íja a dr. Bíró-féle

Havast gyopárkrémet, 
szappant, pudart, moidiuliat 
Kapható minden Ryógyuertátbanésdrogériábin

eycs.cn
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A Palace Filmszínház 
premierje

A kacagás és könnyek estéje volt leg 
táp a Palaee Filmszínház premierjén. 
Sitiin y Chaplin, a First Kationul hét- 
fahrotuisob burleszkvígjátékában még a 
leghüvösebb skótokat is kacagásra kény
szeríti. .í: átmemli [érj a XX. század 
szenzációs találmánya — az életben ta
lán tragikus konfliktusokra vezetne, de 
u filmen hihetetlenül mulatságos kom
plikációkat okoz, hogy végre a megrög
zött alkoholisták otthonában egy bol 
dog házassággal megszűnjön Az átmeneti 
■férj lenni.

A másik attrakciója a műsornak a há
ború utáni társadalom drámája, a 
Vihar. Egy előkelő katonafamilia tragi
kus worsán vezet végig a legkiválóbb 
pómet művészek játéka. Kompót hy 
Gyula egy gárda kapitány. sofőr, mun
kás hármas szerepében, a kte Lázár 
Gida megható g.vmnnkmüvész alakítá
sában kiemelkedő unonicutumai a meg- 
jráxó drámai részletekben gazdag film- 
látóknak.

Sárossy Andor, a Városi Sziahúz mii- 
Hésze két dallal érdemelte ki a közönség 
■iharos tetszését.

Falaté filmszlnliőz
Uf IM S3k P Dráma

felvonásban
Sárossy Mihály személyes fellépte

Az átmeneti férj
* A Vígszínház jövő hetének irodalmi 

és művészi nagy eseménye az Arcok és 
pUzrok. Bellái Jenő vígját ékciklusának 
HZombati bomutatója lesz. Az összefog- 
JaJó cím alatt egymástól egészen eltérő, 
rendkívül érdekes cselekményt) bárom 
Bzíudurab sorakozik. Első a. Karácsonyi 
vers, amelyet Varsányi Irén, Törzs 
Jenő, Mély Gerő és Kende Paula játszó
ink. Az orvos és a halál saercplői: He
gedűs Gyula, Törzs Jenő, Rajnai Gábor 
és Gárdonyi Lajos. Ennek a vígjáték
nak kiwirő zenéjét Lányi Viktor kompo
nálta. A", estét a Menazséria című tragi
komédia fejezi be, amely három részre 
oszlik. Ennek főszereplői: Gaál Fran
ciska, Rajnai Gábor, Hegedűs Gyula és 
Törzs Jenő. A szombati premierig hét
főn, ozcitláu és pénteken az l.'ricmberc- 
ket adják, kedden és csütörtökön pedig 
U Mailonna kerül színre.

* A Fővárosi Opcrcttsziuház jövő 
hete hozza a Miámi, Jacobi Viktor ope
rettjének premierjét. Pénteken kerül 
bemutatóra a. Leányvúsár ég a Sybill 
komjxmistájának új miivé. A partitúra, 
tele van .Jacobi legszebb zenéjével, hol 
.vidám pattogó, hol szentimentális, mé
labús, majd meg táncraingerlő, pajkos 
nóták váltakoznak. Petráss Sári, Honthy 
Hanna, Tolnay Andbr, Halmay Tibor, 
Vjváry Lajos mellett a Fővárosi Ope
rett szintűi znak .jóformán minden mű
vésze ás óriási számú ts'ogédsz-emélyzct 
vesz részt 07, előadásban. A Miami soro
zatosan fogja betölteni a műsort. A 
pénteki premierig, hétfőn és kedden az 
Orlovot játszák, amely vasárnap dél
után is színre kerül, mérsékelt boly
árakkal.

Magyar Színházban
TitKos Ilona — Balázs

nótákat énekel

Csortos Gyük.
magyar nótákat énekel

Titkos és Csortos
csárdást táncolnak

Balázs Árpád
legszebb nótái

Sas Nád
legszebb nótája

Lalla Collins és Edna May 
világhírű angol görlök 

Sivanov’s jait-band a PSIi-Mtla Ml 
Grlnilnjar (Kamara) Schrammll 

Vtrds Jancsi clganybandaja 
Kaionazanekar

Nyomatott az „UJ8AGÜZEM**  könyvkiadó és nyomda r.-t. körforgógépbin, Rökk Szilárd ucca 9

SPORT
Hz MTK legyőzte az FTC-t
Hz NSC—33 re mérkőzés gólnélküli 

döntetlent hozott — Változatlanul az 
mse áll az első helyen, második az MIK

MTK-FTC 1:0 — NSC-33FC 0:0 — Vasas-KM 5:4- 
UTE-Törekvés 2:1 - 111TVE-BEKC 2 ti

g.vözedelniesekedett a 
fölött, váratlan, nem

’ A kettős derbyre csaknem zsúfolásig 
megteltek az FTC-pálya tribünjei. A kö
zönség meleg takarókkal felszerelve 
vonult ki már a kora déli órákban a 
pályára és nagy keletje volt a tribünö- 
kön felszolgált forralt bornak és teá- 
nak.

A pálya már a 33FC—NSC mérkőzésre 
megtelt. Érthető érdeklődés kísérte a 
veretlen NSC-nek küzdelmét a második 
helyet, birtokló Harmincbarmasokkal és 
a meccs — bár nem tartozott a legszeb
bek közé —, állandó izgalomban tar
tol la a közönséget.

A. szerencse és a balszerencse küz
delme volt a tegnapi ötvennyolcadik 
MTK-FTC- mérkőzés.

A szerencse 
balszerencse 
megérdemelt győzelMmhez juttatva 

az MTK csapatát.
Az első félidőben a ferencvárosi csapat 
szinte nyomasztó fölényben volt de hi
hetetlen balszerencse üldözte, mig szü
net után az MTK többet támadott, 
mint az I. félidőben — de ekkor is lé
nyegesen kevesebbet az FTC-nél — s 
Molnárnak egy sikerült lövésével meg
nyerte a meccset.

A játék maga nem tartozott azok 
közé amelyet a klasszikus jelzővel illet
nénk. Bár a mezőnyben néha igen szép 
akciókat láthattunk, a kapu előtt azon
ban a csatárok elvesztették higgadtsá
gukat, főleg a zöld-fehérek.

Az első félidő változatos játékkal in
dul, majd az FTC veszi út a játék irá
nyítását s az egész félidőben a helyzet 
ura marad. Pataki. Stecovits, Koviczky 
éles lövései elkerülik az MTK hálóját, 
mig Sándor három lépésről Remete ke
zébe rúgja, a labdát. Pataki fényesen 
irányítja az FTC támadósorát, de sem 
őneki, sem társainak nem sikerül gólt 
lőni. A félidő vége felé a biró Jcnyt 
hatalmas offszájdról engedi el. aki azon
ban az oldallécnek lövi a labdát.

Szünet után is az FTC támad, az MTK 
csak szórványos lefutásokkal operál. 
Braun éles lövését Hubcr fogja, majd 
a 20. porcbcu Sándor az üres kapu mellé 
gurítja a labdát. A játék most, izgal
masabb lesz; mindkét csapat küzd a 
győztes gólért. Az MTK-nak sikerül is 
a 29. percben:

Molnár tizciihatniéteres éles lövése 
a léc alatt ér hálót. (1:0).

A hátralevő időben az FTC elkeseredet
ten támad, de nem tud kiegyenlíteni.

Az MTK csapata
— mint már jeleztük —, nem érdemelte, 
meg a győzelmet. A kapuban Remete 
sok szerencsével védett, a hátvédek 
közül Kocsis volt a jobbik. A fedezet
sorban kitűnő volt Kiéber, a csatársor
ban időnként. Molnár. Opata, Jcny és 
Braun gyengén játszottak.

Az FTC-bcn
a közvetlen védelem kifogástalan volt, 
a fedezetsor brilliáns. A csatársorban 
Pataki kiválóan irányított, a többiek 
is jók voltak, de nem eléggé higgadtak.

Erős küzdelem után döntetlen volt 
a két feketc-fchcr csapat találkozása.
A mérkőzés előtt ünnepélyes zászló

csere volt. Iváncsics biró sípjelére a 
komplett Nemzetiekkel szemben a Kram- 
merrel megerősített 33 FC áll fel. A
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Harsányi, Bérozy, Hoykó. Baló, Turay Ida

kapusválasztás .joga a Harminchármaso
kat illeti. Az NSC-t mindjárt az első 
percekben veszély fenyegeti. Szenczy lö
vését azonban Gallovicli ügyesen védi. 
Némi Harminchármas-főlény után egy 
előreadott labdával Spitz kiszökik és lö
vése csak hajszálnyira megy a kifutó 
7,sák kapuja mellé. A következő percben 
Volentik lövése jut ugyanerre a sorsra. 
Az NSC csatársora egyik szép támadást 
intézi a másik után, a 33-as védelem 
azonban résen van. SSpitznek egy egész
séges lövéséé eredménytelen komért hoz. 
Weinbergernek a 16-osról rúgott szabad-! 
rúgása ismét veszélyes helyzetet teremt j 
Zsák kapuja élőt, ezt Zsák : majd Oláh 
tisztázza. Rémay III-nak akad most egy 
pompás gólhelyzete, amely azonban a 
kapu mögé megy. Oláhnak a 16-osról 
lőtt szabadrúgása Ujváryt offszájdon ta
lálja.

ziinet után hullámzó játék, amelynek 
során mindkét csapatnak adódott alka
lom a meccs megnyerésére. A mérkőzés 
a második félidőben mindkét részről az 
óvatos és szisztematikus védőjáték jelle
gét veszi fel. Az NSC támadásai akció- 
dúsabbak és sűrűbbek, Zsák gyönyörű 
védése és a 33-as védelem éber játéka 
azonban eredménytelenségre kárhoztatja 
a csapatot. A mérkőzés vége felé a biró 
Pipát, a határbiró megsértése miatt ki
állítja és az NSC még a 9 emberrel ját
szó Harminchármasokkal szemben sem 
tud eredményt elérni.

Á VÁC gyönge csapata képtelen 
volt legyőzni a lelkesen játszó 

ETC-t. *
A VÁC gólját Haar lőtte, aki, ha a 

csapnia javára megítélt tizenegyest ér
tékesíteni tudta volna, ugy csapata ja
vára dönthette volna el a mérkőzést. A 
VAC-nak egyébként több gólhelyzete 
nem is volt, ezzel szemben az ETC 5—6 
kitűnő helyzetet hagyott kiaknázat
lanul, amelyekből Papp tizenegyesből 

arúgott góljával 
mérkőzést.

döntetlenné tette

2:1 arányban győzte le a IIITVE a 
BEAC-ot.

Áz első félidőben egyenlő erejű el- 
lenrelek küzdelmét láttuk és gólnélküli 
félidő után került fölénybe az óbudai 
csapat és Horváth és “ 
győzött. A BEAC 
Erhard lőtte.

A balszerencsével 
csapat 5:4 arányú vereséget 

dett a Vasasoktól.
T KAC támadott többet a 

sen, de a lendületes csatárjatókot foly
tató Vasas-csatársor rohamainak nem 
tudott ellentállni.

Kenyeres góljával 
egyetlen gólját

küzdő kispesti 
szén ve-

mérkőző-

A keményen játszó Törekvés méltó 
ellenfele volt az UTE-nek

és hogy mégis 1:2 arányú vereséget 
szenvedett nagy ellenfelétől, az csupán 
helyenként ingadozó védelmének volt 
tulajdonítható. A Törekvés fiatal játé
kosai a nagy küzdelemben mindvégig 
megálltak helyüket.

A második osztály

egyetlen mcglepetéso a BAK 1:6 arányú 
súlyos veresége a Testvériség csapatá
tól. A többi eredmények a következők: 
URAK—EMTK 3:0. ETSC—Világosság 
3:0. UMTE—UllTSE 1:0.

Harmadik osztály.
TJ.K-BSC 0:0. — MTE-Ganzgyári 

TE 2:0 (2:0). — Pestújhelyi SC—Ke
lenföld 1:0 (0 : 0). — Kalaosok—Drogu- 
isták 1:0 (1:0). — MÁV—Fér. Vasutas 
1:0 (0:0). — Cipész SC—FTK 2:0.— 
BSE—BRSC 3:1 (1 :1). — Zuglói SE-i 
J1I kér. MSE 3:2 (3:0). — RAC-Bp, 
Vasutas SC 5:0 (2:0). — VI. kor. SC-*  
Compactor 4:1 (2:1).

Negyedik osztály.
VI kér. FC—EMOSz 0:0. (A 45. perc

ben félbeszakítva.) — KTC—JutagyáL’ 
4:2 (3:2). — Uránia—Haladás 2:1 ((0:0). 
— Színházi MSE—FSC 3:1 (2:0). — KSE 
—ESC 3:2 (1:2.) — NFC GyTK 1:1 (0:1), 
Diósgyöri-u. Cserkesz-ucea 8:1 (1:1)

X Magyarország Ifjúsági boxolú 
bajnokságai. A MÁV-gépgyári tiszt
viselőtelep Golgotauti nagy érmében foly
tak ie vasárnap délután Magyarország 
ifjúsági boxolóba jnokságának döntő 
mérkőzései. Az ökölvívó bajnokságok kö
zül a TTC ötö, a III. kér. TE kettőt ég 
a Spárta AC egyet nyert. A Szúntó-ván- 
dordijat a TTC nyerte. Bajnokok a kö- 
vekezők: Légsuly: Krausz Ödön (TTC), 
Pehelysúly: Bonezo József (TTC)). Weí- 
ersuly: Sokoleszky (TTC). Könnyüsúly; 
Hoffmann József (TTC). Középsuly:Hoffmann József (TTC). Középsúlyú 
Wittenberg Ernő (Spárta). Bantamauly; 
Wasicsek János (TTC). Kisnohézsuly: 
Fehér György (III. kér.) Nehézsúly: Os- 
termann Gyula (III. kér.).

X A bajnokság állása. 1. NSC 13 pont. 
2. MTK 12 pont. 3. 33 FC 12 pont. 4. 
Vasas 12 pont. 5. FTC 10 pont. 6. UTE 
10 pont. 7. III. TVE 9 pont. 8. KA.fi J 
pont. 9. Törekvés 4 pont. 10. BEAC. 4 
pont. 1L VÁC 4 pont. 12. ETC 3 pont.

LÓSPORT
Budapesti 

ügetöversenyek
A hideg és zord idő miatt sokkal ke

vesebben voltak kint vasárnap az ügető
pályán, mint a múlt héten, A versenj®- 
ket, ha a lió nem esik csütörtökön éa 
vasárnap okvetlenül megtartják. A nap 
fő ver senyében, a Gliickstern-dijban, Baj
nok váratlan vereséget szenvedett dob
bantói, de ennek Bajnok hajt ója, Kal< 
linka az oka, aki nem vette komolyan 
egész utón a versenyt és célegyenesben, 
amikor jönni akart, már késő volt. A 
nap második versenyét, az Árvai-dijat 
Fiú nyerte. Az igazgatóság a verseny 
után Fin hajtóját, Zwillingert, a ló fel
tűnő fór ma változásai miatt, három mi
liő koronára büntette, azon megjegyzés
sel, hogy ismétlés esetén a hajtási enge
délye végleg megvonatik és a pályáról 
kitiltatik. Megjegyezzük, hogy Fiú tu
lajdonosának már a lóversenyen is vol
tak nagyon kellemetlen dolgai. A nap 
részletes eredménye a következő: I. 1. 
Billct doux (Novák 1% reá). 2. Bráma 
(lz'í). 3. Rataplan (4). Fm: Pista, Diplo
más. 10 :17, 10, 10, olasz 10 : 40. — II. 1. 
Fiú (Zwillingor 3 reá). 2. Sokol (2%). 3. 
Werndorf (12). Fm: Jakab, Judás, Vádló, 
Robot], Satyr. 10 : 15, 13, 21, 17, oloaszi 
10:36. — III. l.Kairo (Benkő 3). 2. 
Shimmy (2J4). 3. Kerülő (4). Fm: Vio- 
lette, Izgató, Árvalegény. Láínczos, Samu, 
Szabad junior, Xantern Valentin. 10 :65, 
25, 24, 35, olasz. 10 :64. — IV. 1. Jobban 
(Deák 3). 2. Bajnok (4 reá). 3. Peczkás 
(6). Fm: Rézangyal, Pazar, 10 :58, 20. 12, 
olasz 10 : 56. — V. 1. Zsandár X. (Hau- 
ser 16). 2. Ujonez (1%). 3. Thoumkoba 
(21A). Fm: Mutyi, Jani, Korcsmárosné, 
Muzsika, Amtce, Ábránd II., Emlék A. 
10 : 342, 47, 16, 18, olasz 10 : 36. — VI. 1. 
Rendetlen (Steinitz 1%). 2. Keszkenő (3).
3. Gabi D (2 Teá). Fm: Tilly, Irma. 10 : 
23, 14, 24, olasz 10 :28.
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