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Botrányok és rendőri beavatkozás 
a nyugdíjasok nagygyűlésén

Ujfalussy tábornok azt Javasolta, hogy a tisztviselők 
lépjenek be a szociáldemokrata pártba

Főtisztviselők vádjai a miniszterek eilen
Négy órán keresztül tartó izgalmas 

nagygyűlés színhelye volt vasárnap dél
előtt a régi képviselőitáz gyülésterme. A 
Xyukosz, a KANSz, a Xyosz és a Fő
városi Alkalmazottak Nyugdijcgyesülete 
BgyütteBen rendezte az országos nagy 
gyűlést, melynek célja volt tiltakozni az 
sllen a miniszterelnöki rendelet ellen, 
amely a nyugdíjas közalkalmazottakét 
elüti azon javadalmazástól, amelyekben 
az aktív köztisztviselők részesülnek. 
Erélyes felszólalások kapcsán

törvénytelennek minősítette a gyű
lés a kormány nyngdijrendeletét.

Az izzó hangulatú gyűlésről, melyen 
mintegy kétezer nyugdíjas, köztük

több tábornak, számos kegyelmes, 
méltóságos címet viselő nyugalma

zott köztisztviselő
volt részt nz ország minden részéből,

i
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a melyen megjelent Szilágyi La jós, Strausz 
István, Burtos Andor, Platthy György 
nemzetgyűlési képviselő ós Bállá Aladnr 
volt államtitkár, következő tudósításban 
számolunk be:

A gyűlést Neményl Imre, » K«"sz 
uyugdijesoportjának elnöke 
meg. Javaslatára a nagygyűlés üdvözlő 
táviratot intézett a kormányhoz, a nyug
díjasok iigyónek pártfogását kérve. Íny
ben Bothlmi István gróf rainisztorelnol.- 
liöz is táviratot Intéztek, melyben a 
nyugdíjasok törvény által garantált jo
gaiknak érvényben tartását kertek.

— Még a forradalom és a kommuniz
mus som mert hozzányúlni - nmrmoml 
az elnök — törvényben többszörösen le
fektetett jogainkhoz. Most, úgy latszik, 
velünk akarják megfizettetni az dveM_- 
tett háborút. Ausztriában VJBZOn*;  !?
elbánásban részesülnek a nyug J 
uz aktív köztisztviselők.

— Szégyen, hogy ez mutálunk meg 
nem történt meg!

Az elnök ezután előterjeszti a 
•zati javaslatot, mely szerint a napi 
gyűlés az, 1935. évi .OOT-es szama nyug

díjra vonatkozó miniszterelnöki rendelő-j 
let sérelmpanck tartja. A határozati ja-, 
vaslat keserűséggel állapítja meg, hogy) 
a nyugdíjasok, özvogyok, árvák és kegy-í 
díjasok nem részesülnek nz egyforma 
elbánás elvének igazságaiból.

A határozati javaslat kimondja, hogy 
a nagygyűlés küldöttség utján járul a 
kormányzó és a nemzetgyűlés elé, kórve, 
tegyék lehetővé, hogy a nyugdíjasok 
1925 julius l-től kezdve megkapják 
mindazokat az illetményeket, amelyek 
az aktív köztisztviselőknek járnak. A 
küldöttség — mondja a javaslat — ke
resse fel a miniszterelnököt is és kérje 
fel, hogy Géniben eszközölje ki a nyug
díjasok kívánságának teljesítését.

A határozati javaslathoz elsőnek Ko- 
slnsr.ky Viktor nyug. min. tanácsos 
szólt hozzá a Kansz nevében, majd dr. 
Javorinszky Jenő szólalt fel, akíuek be
széde közben percekig tarló felkiáltások 
hangzottak fel, amelyek a kormány 

[ magatartását bírálták.
— A minisztereknek kell a sok 
pénz — hangzott egyszerre a gyűlés

terem és a karzat padsoraiból.
TW Sándor dr. nyug, táblabiró be

szédében megemlítette, hogy a minisz
terelnök egy pohárköszöntő alkalmával 
állítólag ezt a megjegyzést tette:

_  j nyugdijasok pedig ne remény
kedjenek, mert rajtuk nem lehet segi-1 

■ leni!
E kijelentésre általános felzúdulás 
keletkezik, pisszegés és pfuj! pfuj! 

felkiáltások hallatszanak.
nyug, főispán 

u JUVM „___ _ népszövetségi
megállapítását, mely szerint

I

Dákócvl István dr.
beszédében idézi Suilllt 
főbiztos i.—a---- *
nálunk

béresek 9 minisztérium vau, mégis 
tizennyolcán húznak miniszteri H- 

zetést.
Erre. a UbámMre úri"■
HalMI.'Pl K'rrl m-.H j," - ,ó
jí'k eansierre 'J'lrdoii. Hril.ó
,.Z!I István dr. folytaim bőszeié .
„ A miniszterek es az államtitkon K

I

kü-

és a nemzetgyűléstől 
orvoslását. A miniszter
nyugdíjasokkal szemben 

ajándékozásról beszél, 
nem ajándék, hanem jo
jó r.

hogy a

— úgymond megfeledkeztek az ön- 
magukkal szemben tanúsítandó szerény
ségtől, me’ft a maguk számúra a béke
beli fizetéshez viszonyítva, aránylago- 
san magasabb fizetést szabtak, meg, 
mint az alacsonyabb rangú tisztviselők 
részére. Ezt az állapotot sínyli meg ki
lencvenezer nyugdíjas!

ffj Gonda Béla a Vogo nevében hozzá
járul a határozati javaslathoz. Walter 
Oltó a nyugdíjazott postatisztviselők 
képviseletében szólal fel. Veres Sándor 
nyug. Mnv. felügyelő javasolja, hogy 
országos szervezetet alakítsanak u kü
lönböző nyugdíjas egyesületek.

Ujfalussy István nyug. tábornok 
szólal fel ezután.

— Helyes — mondja — hogy a kor- 
máiiyzó ur őfőméltóságához fordulunk 
ügyünk érdekében. T)o kár a papirosért 
a kormánytól és a 
kérni jogaink 
elnök ur a 
mindig csak 
holott nekünk 
gos illetmény

Javaslom, hogy a miniszterelnök 
összes botránykeltő kifejezéseit fog
laljuk egybe, nyomassuk ki s küld
jük meg a nemzetgyűlés elnökségé

nek
és valamennyi vidéki nyugdijesoport- 
nak. Egyben

javaslom, hogy az összes nyugdíjas 
szervezetek csatlakozzanak a szoclál- 

demokralapárthoz!
Erre ;• kijelentésre általános izgalom 

keletkezik, számosán felugornak 
ikről, sokan tapsolnak és 
mások viszont abe.ugoluak.

Az elnök feláll helyéről, 
nyrn tartózkodó ügyeletes 
viselő, dr. Hegyi. Sánc'

helye- 
éljene.z}i el;,

az cmclvó-
_______ __ „c>. . rondőrtiszl- 

víscJő, dr. Hegyi Sándor rendőrfőtaná- 
csos ugyancsak feltíll helyéről és 5,lla- 
lános izgulom, zaj és kiáltozás köze
pette fenhangon kijelenti, hogy

miután a szónok politikái vont be 
beszédébe, tőle a szót megvonja.
A padsorokból és a karzatról felkiál

tások hangzanak:

•— Éljen a szónok!
Más oldalról viszont azX kiáltják:
— Le. vele!
Az izgalom, a nagy zaj csak nehezen 

csillapodik le, amikor Ujfalussy tábor
nok leül helyére.

Fábry Gyula nyug, pénzügyi főtaná
csos beszéde vitán Krompecher Gyula 
nyug, tábornok szólal fel, kijelenti, 
hogy a Nyukosz nem azonosítja magúi 
Ujfalussy tábornok indítványával.

Havass Rezső u. fővárosi nyug, tiszt- 
viselők nevében beszélt, ö — úgymond 

a pénzügyminiszterben látja aat «a 
egyedüli tényezőt, aki a nyugdíjasok 
ügyét ellenzi.

Lnnimer Ödön nyug, postát tart ezzel 
kezdi beszédót:

— .Tógáinkat ököllel kell kivívnunk!
Az ügyeletes rendörtisztvisolő figyel

mezteti a szónokot, hogy tartózkodjék az 
ilyen kijelentésektől. A rendőrtisztvisolő 
szavai elvesznek az óriási izgalomban, 
lievos padsorbeli párbeszédekben, öklök 
és karok emolkednok a levegőbe, végre 
is az elnök a szónoktól, aki amúgy sem 
tud szóhoz jutni, h szót megvonja.

Szilágyi La jos nemzőt gyűlési képvi
selő emelkedett most szólásra.

— A kormányzó ur őfőméltósága előtt 
a küldöttség hangoztassa. — jelenti kif 
— hogy Magyaréi szag jövője szempont
jából fontos n nyugdijkérdes rendezése. 
Az öregeket félretaszitották az utóbbi 
években s tapasztalatlanoknak csináltak 
helyet. A magyaj*  honvédelem érdeké
ben sem közömbös ? nyugdíjas katona
tisztek ügye. J honvcdehhl minisztertől 
is megköveteljük, hogy rendeztesse a 
i• yugdijasok iigyét.

Balog Béla nyugdíjas vasutas az 
utolsó felszólaló.

_ \ keresztény és nemzeti Jelsza
vakkal tettek tünkre bennünket az 
utóbb! években! Minden jogunktól 

megfosztottak!

mondja, kiverekedve beszédje befejezé
séül.

Az izgahnas nagygyűlés ezután a Him
nusz eléncklésével véget ért. •
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AfiudmfeleMözpnntof 
hé? mőa üzemiig 
holmid

Nagyvr.n milliárd korona 
séygel épült feí

\ u.-áruap délelőtt meghi. •.
l " előtt bemutatták nz uj

költ-

közön- 
SZénn- 

n'ri foirfon központot. A bemutatón u 
l.i ,• ’ ■ 1 Ipuiü. yi uiiii^ztóiluni képvisc- 
Mébcn Btulay Béla dr. államtitkár, a 
DObtavezérigazgatóhág részéről Bierbaucr 
István dr. i s Balta Pál dr. pÓBtafőigaz- 
valók ve [fok részt.

. uj L-eimdot- s paloíán annak ter- 
,i • Samly Gyula dr., műegyetemi tn- 

vegig- a megjelenteket, 
Ilinkkel szemben meg- 
liopy nz épület plncé- 
scmmineniü kárt nem < 
érdeklődést váltott ki 

földalatti része, ahová 
ahol az Egye-

vi.zőjr, Bandy Gy 
nár .kalauzolta ■> 
akik' az elterjedt 
• ó:/í.l!’ 1 arról, 
.■ében a íj|lnjvi>'. 
ckozoít. Különös 
az. uj épületnek 
két emeletet építettek és 
‘■'ill Izzó által készített, amerikai roud-

. , ,i automatikusan kapcsolódó tele- 
(i.nlíészül'k< ket helyezték ol. Elűrolút- 
ifóJag egy éven belül az összes fővá

rosi telefonközpontot automatikus kéazii- 
''kokkal fogják felszerelni.

Az iij központot három lié! múlva he- 
h. ezik üzembe és kb. tízezer állomást 
’.:i|i -sóinak ide, főképpen a budai ol
dalon lévő előfizetők sorúból.

A monumentális, faragott kővel ós 
vörös rézzel fedett épületet 1923 ’ telén 
kezdtek építeni. Mintegy negyven mil
liárd koronába került az építkezés a 
berendezés. Négyszáznál több helyisén,•- 
ben az itt elhelyezett különböző posta
ve royazgatósági ügyosztályok hivatal- 
ímfyai -- és pedig közel ötszázan — dol
goznak.

A k*'t  épülőivé ,zhől álló postapalotának 
nyílt uccai helyiségei is vannak. A 
Krisztina körüli oldalon postahivatalt, 
fogyasztási szövetkezetét és értékcikk
raktárt rendeznek be.

^■&.¥;!;S’WíWW«l®»aF

József Kir. IIbi’cco Sanatorhim Egyesület 
r

ileíjáratia

a kormánypártot teszi felelőssé a 
külpolitikai egység megbontásáért 

Lukács György érdekes nyilatkozata Pöka-Pivity Béla 
megbuktatásának okairól

Azzal, hogy 
mondott az 
Unió magyar 
kórságáról, 
teljesen kiküszöbültnek az a mély
reható ellentét, amely a magyar 
külpolitikai egység megbontását 
eredményezheti. Az ülésen olyan 
izgalmas hangulat uralkodott, hogy 
tartani lehetett az ellev.-^ kivonu
láséig.

Póka-Pi vny Béla le- 
7w I crpa rlamcn tár is 

csoportjának főtit- 
még nem tekinthető

Maffy Vince
ügyben a következőket 

a Hétföl Napló munka-
ebben az 
mondotta 
társának:

— A kormánypárt magatartása 
már-már elkerülhetetlenné 
kettésza ka d t. Amik or
László éleshangon szállott 
az ellenzéki áthidaló indítvánnyal,

Apponyi Albert gróf a követ
kező erélyes kijelentést tette: 
„Ezekután Isten és ember előtt 
a kormánypártot teszem fele
lőssé a magyar parlament kül- 
poliUk-G egységének megbon

tásáért"
— Apponyi Albert grófnak ez a 

kijelentése meghökkentette Almásy 
Lászlót is, aki Apponyi felszólalá
sának hatása alatt kénytelen volt 
feladni álláspontját.

A Póka-Pivny Bélával szemben 
megnyilvánuló kormánypárti ellen
szenv okáról és a helyset várható 
(dafcnl á^áróf- •* *

Lukács György,
a következőket

tette a 
Almásy 
szembe

nz Unió vezetője 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— Póka-Pivny Béla távozása 
vagy vesztesége lesz a magyar cso
portnak. mert nagy nyelvtudásával 
kitűnő fellépésével és nyugatéuró- 
pai, elsőrangú érintkezési modorá
val

igen -értékes szolgálatot tett.
Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
a vele szemben megnyilvánuló han
gulatot indokolatlannak tartom. 
Meg kell azonban állapítanom, 
hogy a kormánypárt, tagjai nem a 
rétsági ellenzéki jelöltség miatt vi
selkedne vele szemben aiitipátiával 
Ez csak kirobbantotta a távozását 
követelő akciót, amely egyébként 
régebbi keletií és onnan magyaráz
ható, hogy

sokan I’óka V^vny Béla főtit
kári funkcióját személyes szol
gálatokra való kötelezettségnek 

tekintették.

Azt várták tőle, hogy gondoskodjék 
jegyekről, kocsiról és egyebekről.

— Póka-Pivny Béla ezzel szemű
ben nagy nyelvismeret birtokában 
külpolitikai és nem személyes szol
gálatokra- érzett hivatottságot és 
így túltengőnek minősített önérze
tét igen sokan éles kritikában ré
szesítették.

— Bárhogy áll is a dolog, Póka- 
Pivny Béla helyesen tette, hogy 
lemondott. A többség bizalmatlan
ságát, tudomásul kell venni. Ai új 
főtitkár személyét azonban úgy kell 
megválasztani, hogy iránta a kor
mánypárton és ellenzéken egyaránt 
bizalommal, viselt essenek.

— Végzetes hibának tartanám, ha 
• ol-yah íotilfcárfr erő.Ví4<0KK a^. több
ség, akit az ellenzék nem akaV. A 
magyar egységet legalább interpar
lamentáris viszonylatban minden
áron meg kell őrizni.

Politikai körökben ilyen körül 
méuynk között bizonyosra veszik, 
hogy a kormánypárt

Bogya Jánost elejti.

Valószínű, hogy neth politikussal 
töltik be a -Főtitkári állást.

[kiegészítés ir/mti kérelemnek hely( 
nd, a -tárgyalást cl fogja napolni. ‘V 
kérelem elutasítása esetén előrelát, 
hatólag szerdára meghozzítéletéi 
a bíróság. ,

TüBminfegymimárdba 
Kerül a hó eűaharitása

Négyezer munkás tíz napig 
dolgozik rajta

Vasárnap a hajnali órákban meg- 
színit a fővárosban a havazás. A. 
délelőtti napsütésben olvadni kez
dett a hó, ami megkönnyítette az, 
eltakarítást.

Az ueeák megtisztítása ügyében 
kérdést intéztünk Batló Alfréd 
igazgatóhoz, a Köztisztasági Hiva
tal vezetőjéhez, aki a következőkben 
nyilatkozott:

— Budapest, nceáin a hó eltakarí
tása gőzerővel folyik. A vasárnapi 
hajnali óráktól a hétfői hajnali 
órákig 4077 munkás dolgozott a liá, 
eltakarításán Rzámos hóekével. Te
herautókkal szállítottuk el az össze
lapátolt havat a főbb útvonalakról 
és hiszem, hogy tíz nap alatt eltalra- 
rithatjuk a mintegg 2 millió köb- 
méternyi kőmennyiségei a pesti 
uccákról.

— Ez a munka természetszerűleg 
igen költséges. A vasárnapi hó elta
karítás 2<W millió koronába került, 
sít egjimilliárd koronát jóval felül 
fogja, haladni az az összeg, amibe az 
első leesett hó eltakarítása korül.

Érdeklődtünk az egyes pálya
udvarokon aziránt, hogy a hófnvás 
következtében volt-e akadály a vo- 
imiközlekedésben. A Keleti pálya
udvar állomásfőnökségótől kapott’ 
értesítés szerint csupán egy na
gyobb vouatkésés völt. A Paksról 
induló személyvonat 16 órai késés
sel, éjjeli tizenkét, órakor futott be.

A Délivasút pályaudvarára töbtó 
.vonat fél — háromnegyed árai, ké
séssel érkezett.

;4
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Apa, anya, főnök és tisztviselő, munka- 
adő es munkAs, szegény vagy gazdag, 
ifjú vagy agg vegyen ÉletiAradeksors- 
’rgyet.hogy önmagát vagy hozzátartozó
ját megszabadíthassa az élet gondjaitól

FfirayereményeX:

,TT 36,000.000 
18,000.000

J“T. 9,000.000 
melyet h szeren vív tyeröknek korra ós 
nemre való tekintettuUtül azonnali kez
dettel havi résziétci'.ben a bonctere 

Általános Biztosító Intézet fizet ki.

Vovábhá KiOO darab értékes arany- és 
ezüsttárgy és pedig

2 darab 12 személyes ezüst 
evökészlct............................

2 darab motorkerékpár . .
2 darab hatszemélyes ezüst 

ovőkcszlct ............................
■’ dirab halszemélyes czilst 

leúzókészlrt (sxamovar) .
•i drb. arany .......

10 d irab kerékpár . . . 
in darab féri! aranyóra 
10 dóiab nőj arany karón 

értékben stb

Áp-n egész sorsjegy 30.000 K 
rtl 0 fél sorsjegy . . 15.,OCO ÍZ

Socsjegy'niézőség :

IV., Apponyi tér t
félemelet (Kir. bérpalota)

Tolofou József 115—09
Segítsünk a szegény tüdőbetegeken!

. 4(1,000 003 K 
40,000.000 K

. I8,<XX).000 IC

.......... . .............18 000.000 K
c, hm-tta zeL nce 21,000000 K

. . :>0,000.000 K 
. 25,000.010 K
. . IDOOOcOOK 
stb.

Tíz uj tanút jelent be
Kosztka István ügyének 

mai tárgyalásán
A Röftfc Szilárd utcai

budapesti ítélőtábla Kúllay fa
hétfőn kezdi tárgyalni 

Kosztka István dr. pénzügyi főíaná- 
| esős szándékos emberölési ügyét, 
aki tudvalevőleg féltékenységből 
agyonlőtte Valérián Zsigmond alez
redesi. Kosztka István védelmét dr. 
Torday Géza ügyvéd látja el. A tár
gyalás a tábla TI. emeleti díszter
mében lesz. Ugyanott ahol néhány 
nappal ezelőtt Lédererné ült a vád 
toltak padján.

A tárgyalásra a rendőrség nagy 
készültséggel vonul fel. Jegyeket 
nem adnak ki, hanem a rendőrség 
bocsátja be a hallgatóságot a te
rembe.

Kérdést intéztünk Kosztka István 
dr. védőjéhez, dr. Torday Gézához, 
aki a hétfői tárgyalásról a követke
zőket mondotta munkatársunknak:

— A védelemre megnyugtatóiig

rossz ssijizét eltünteti u
Fodormeela Lyjjoform 8bi5ge>™. 

FartStlenlt. Olcaő.

A 
nácstt

dráma a Tábla előtt
bal, hogy nem fog olyan szűk kere
tek között mozogni, mint az előző 
tárgyaláson.

Olyan tanúk jelenthetitek, 

akknek személyé és társadalmi ál
lása biztosték arra, lwgy nem az új
ságok napi közleményei teremtették 
meg bennük a történet képét, ha
nem akik minden befolyástól men
ten, tisztán igazságérzetüktől hajtva 
fognak vallomást tenni. Ezek a ta
nuk ténybeli és szemtanuk.

A védelem. értesülésünk szerint 
—- a biztosítás kiegészitési. eljárás 
során

újabb nyolc-tiz tanú kihallgatá
sát és egyesek kihallgatásánál 
valószínű, zárt tárgyalás elren

delését fogják kérni.

Amennyiben a Tábla a bizonyítás

Kiváló, évTŐl-évre megjelenő 
közgazdasági munka terjesz
tésére elsőrangú, komoly szűk
emberek felvétetnek. Levele
ket eddigi működés és referen
ciák megjelölésével „Állandó 
és jól jövedelmező foglalko
zás**  jeligére a, kiadóba kérünk.

BtííI’dinsokat,
1’í.r invi rarjíiíiUan vesxi Eml>
Király uccs sí. ’z, Teri.:-templommá siemben

Futó és ebédlOszfiny efieh, motracszőwetek 
ncmaxuk (padlftfllc) bovúsátiásúnál már o vovóWzíinséR termíszetazertaek 
tartin «rlial raktárunk megtektatósót, ahol meggyőződig mmáig cégünk 
varcenyk«pescég#r£l és olcsó órairól. Magyarország egyik lagna- 

gyobb raktára szőnyegek és kárpitos anyagokban

VÁGÓ ÉS TÁRSA Knintnermayer Károly ueca 3 
(Könpónli városháza épület)

LH'zmann I"»iác és neje fájda
lomtól megtört szívvel tudatják 
saját és gyermekeik dr. Bállá 
Vilmos és neje Lltzmnnn Flóra 
Litzinuun Vilmos, Sós Ernő és 
neje Litzniann Margit, dr. Hámor 
Andor és neje Liiziuann Alice. 
LÍUmann Lili és az egész rokon
ság novóbon, hogy drága jó fiuk, 
a legjobb testvér, sógor 

ír. Lltzmsnn Pál 
ügyvéd, tart, tilzérfőhadnagy, ar. 
ezüst vitétóéffl érem és a Slgninn 

Laudis tulajdonosa 
rövid szenvedés után életének 
41-ik óvóbon elhunyt.

Drága halottunk hűlt tetemét 
vasárnap, f. hó 29-én délelőtt U 
órakor kísértük h rákoskeresz
túri ízt. temető Uulottasháwtbol 
örök nyugalomra. ,

Budapest, 1925 november 28 in.
Nyugodjék Ilékében!
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Kisiklott és másfélóráig fogvatartotta 
az utasokat a földalatti két kocsija

I Budapest egyetlen közlekedési ( 
eszköze, amelyen megalapítása óta 1 
évtizedek alatt nem történt lénye- , 
gesebb szerencsétlenség, de még ■ 
kisebb baleset sem — a földalatti ] 
villamosvasút. Vasárnap azután ez 
a közlekedés eszköz is belekerült a , 
szerencsétlenségek krónikájába, sőt, 
hogy az eddigi mulasztásokat pó
tolja, egyszerre egyidöben két bal
eset is történt a földalattin.
| Vasárnap délelőtt fél 9 órakor 
menetrendszerinti pontosággal in
dult el a Vörösmarty tér felöl a 
Városliget irányába az egyik föld
alatti villamoskocsi. A Deák Fe- 
yenü térig minden baj nélkül ha
ladt nagyszámú utasával a kocsi s 
pár pillanatnyi megállás után to- 
ivább haladt a villamos az Andrássy 
•úti megálló felé s mérsékelt sebes
séggel fordult be a Vilmos császár 
úti kanyarodénál. Ennél a pontnál 
'szembetalálkozott a másik sínpáron 
|a Városliget felől robogó villamos
sal s midőn a két kocsi a kanyaro
don' egymás mellé ért, hirtelen

mindkét villamos nagy robaj
jal kiugrott a sínekből s neki

ütődött az alagút falának.
. A megrémült utasokat leirhatat- 
lan pánik fogta el, senki sem tudta 
hogy tulajdonkeppen mi történt s 

egymást letiporva igyekeztek a 
lezárt ajtóhoz jutni.

, Szerencsére azonban egyik kdssi 
kalauza sem vesztette el lélek jele
netét, hanem a helyzetet átlátva 

gyorsan elálották a kijárókat s 
egyetlen utast sem engedtek ki 

kisiklott villamosokbóL
Ezalatt a Deák Fereuo téri és az 

(Andrássy, üti megállónál a személy
izet és a közönség türelmetlenül 
várta a villamosok érkezését s iz
galmuk egyre fokozódott, mert an
nak dacára, hogy az előző ál
lomásokról már percekkel előbb je
lezték a készülékek a kocsik elindu
lását, sem a Deák Ferenc térre, sem 
az Andrássy útra nem futott be az 
ellenkező irányból esedékes kocsi. 
Végre is a Deák Feranc téri állomás 
pályafelvigyázója

bátorságot vett és elindult a sö
tét kanyarodó alagútba,

hogy megnézze, mi pkozza a yilla- 
mos késését. Csak egv piu: lépést 
beillett tennnle, a fordulónál mar 
megpillantotta a kisiklott, szeren
csétlenül járt villamosokat. Gyorsan 
Visszarohant az állomásra es 

telefonon leállította az útban 
levő többi villamost,

lehogy a mit sem sejtő vezetők a 
lötét alagntban a k,isiklö.tt yillamp-

dreher

sokba vezessék kocsijaikat Értesí
tette egyúttal haladék nélkül a mű
szakig vezetőséget ahonnan azonnal 
segítő erőket küldtek a szerencsét
lenség színhelyére.

Emelömdak és gépezetek segítsé
gével

több mint másfélém! megfeszí
tett munka után

végre sikerült mind a két köcsit a 
sínekre visszaállítani. A kocsikban 
rekedt utazóközönség természetesen 
óriási türelmetlenséggel várta sza
badulását kínos és veszélyes helyze
téből, de azért mindenki örült és há
lát adott, hogy a földalatti baleset 
nem járt nagyobb szerencsétlenség
gel.

Egy és háromnegyed órai vesz
tegzár után végre megindultak 
a szerencsétlenül járt villamo

sok.
A műszaki vezetőség azonnal el-

rendelte a baleset ügyében a vizs
gálatot és mindenekelőtt azt állapí
totta meg hogy mindkét kocsi veze
tője normális sebesség mellett ve
zette kocsiját A Deák Ferenc téri 
állomás pályafelvigyázója kijelen
tette, hogy

már több alkalommal jelentési 
tett az üzemfőnökségnek, hogy 

a kanyarodénál levő sínek ki 
vannak kopva

figyelmeztette a vezxjtőséget az e«- 
veszélyre. A pályafelvi-

s
zel járó 
gyázó jelentését azonban mindenkor

figyelmen kívül hagyták
s az elkopott síneket nem cserélték 
ki. így történt azután a vasárnapi 
könnyen végzetessé válható szeren
csétlenség, amelyben a kocsivezeto- 
ket nyilvánvalóan nem terheli fele
lősség itt a villamostársaság mégis 
a kocsivezetők ellen indított az eset
ből kifolyólag vizsgáiatpt.

Puccs a dublini börtönben
Tizenkilenc politikai foglyot kiszabadítottak

Londonból táviratozzak: Három J beereaztetlék őket, mind a 
ír forradalmár rendőrnek öltözve j revolvert szegezve behatoltak 
három lerongyolódott embert kísért Iákba es 19 politikai foglyot 
be ma a dublini börtönbe. Miután baditottak.

hatan 
a eel- 
kisza-

Az uccai botrányt okozó 
szarkáiénak újabb három áldozata 

jelentkezett
A tettes nem emléKssiK az egész esetre

Á főkapitányság sérülési osztályán 
vasárnap egész délelöttön át tartott 
Nagy Alajos uccaseprönek. a körúti 
szarkálónak kihallgatása. Nagyot, aki 
részeg fővel egész sereg embert össze
szurkált, tegnap este már kihallgattak 
a központi ügyeletén, itt azonban nem 
tudták teljesen tisztázni a különös eset 
történetét. .

Vasárnap reggol részletesen kihall
gatták az összes sebesülteket es mind
azokat, akik szemtanúi voltak a példát
lan esetnek. A tanúvallomásokból pon
tosan megállapították, hogy a Hegedűs 
Sándor uccából kiindulva milyen út
vonalon át rohant végig Nagy Alajos. 
Eddig ugyanis az erre vonatkozó tanú- 
vallomások zavarosak oltok, 
tanuk különböző uceákban csatlakoz
tak az üldöző tömeghez és olyan nem 
akadt közöttük, aki az első merénylet
től kezdve nyomon követte volna a turkálót. Most azután megállapították, 
hogv Nagy a Hegedős Sándor uceabó’ 
indult, el. Innen a Teréz körútra rohant 
azután végig az Erzsébet kornton a 
Wesselényi uceálg, itt az - bnáray- tér
nél befordulva a Harsfa uccun at n 
Király uccália, majd a Terez körúton at 
vissza5 a Wesselényi uccuig, ahol azutun 

''^^kihallgatása során elmondotta 
v z.» Tníns hoo'V egy Hegedűs Sánuoi S koSmS déleidet fogadásból 
egy hajtásra kiivott egy liter bolt, tr. 
után két korsó sört.

nőiben jelentkezett a Vánilmz. téren 
munkahelyén, ahol délutánig hava 
hánvt Négy arakor elindult haza Jelé é, ettől kezdve nem emlékszik 

lwgy ml történt vele.
Ezután még érthetetlenebbé vált az 

ÉbBSFSS 
ahol rerészegedett, most pedig 

kiderült, hogy a .^XnTdí" 

.......

-sSSSS
lányéig 2W- ezéinu eeHaj«’»................
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Egy leány fflokzaloi 
OBByilkossága

A főkapitányságon egy néhány 
héttel ezelőtt történt szinte feledésbe 
merült öngyilkosság ügyében indít 
tottak meg ma igen széleskörű nyo
mozást.

Körülbelül két héttel ezelőtt öm 
gyilkosságot követett el egy a főt 
városi társas életben jól ismert elő
kelő urleány aki meg is halt A 
leány családja nem tuldta okát adui 
hogy feltűnően szép, körülrajongott 
leányt mi késztethette az öngyilkos
ságra, mert harmonikus, gondtalan 
életét semmi meg nem zavarta.

Ma váratlan fordulat történt, 

az ügyben, amelly bizonyára vilit 
gossftgot dérit majd a rejtélyes ön
gyilkosságra. Az öngyilkos leány 
hozzátartozói ugyanis az elhunyt 
dolgai között

égy levelet találtak,

melyet az öngyilkossága előtt irt 
és ebben öngyilkosságát a család 
előtt is jól ismert

igen magas rang u. honvédelmi 
m irt i sztériúm i ti szív iselövel

hozza kapcsolatba.

A leány szülei a levelet eljuttat
ták a főkapitányságra, mely a rej
télyes öngyilkosság ügyében meg
indította a nyomozást.

Vasárnap délután egyébként

a Rókus kórház jelentette a főkapi
tányságra, hogy a kórházban teg
nap három férfi jelentkezett, szúrt 

sebekkel,

akik elmondották, hogy gyanútlanul 
jöttek az uccán, mikor egyszerre csak 
hirtelen szúró fájdalmat, éreztek kar
jukon és megdöbbenve látták, hogy téli- 
kabátjuk fel van hasítva és karjukból 
vér szivárog.

Ezt a három embert is Nagy Alajos 
sznrta meg,

azonban első pillanatban annyit érez
tek, hogy valaki meglöki őket és ké
sőbb kezdett csak átszivárogni a vér 
a télikabát vastag szövetjén.

így most már tízre emelkedett a 
sebesültek száma, de lehet, hogy 
még többen is fognak jelentkezni, 
akiket a garázda ember könnyeb

ben megsebesített.
Még egy igen érdekes része vau a 
szurkolást ügynek.

Mészáros II. Zsigmond rendőr — 
ski saját élete kockáztatásával, át
szűrt karral elfogta Nagyot, azután 
megvédte merénylőjét a közönség 

dühe elől — kitüntetést kap.

Mészáros If. Zsigmond 37 éves, csalá
dos ember, két gyermeke van. Feljebb
valói szeretik és a bátor rendőr, akit 
szolgálata alatt már nyolcszor acbesi- 
teltek meg uccai támadók, jól megérde
melt kitüntetéshez jut.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Sz6nycg, pokróc, üggóny, így- es 
Mztaltoritök, gyermekkocsik, nyngszékek, 
leAnyszoba-, előszoba- és kertibntorok, ernyők 
és sítrak minden hivitelben kaph-tók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, Vil., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 40Ú0K ellenében pos tán küldők

Nagy választék legfin. mabb vászon, 
sifón, hatiszt, damas: t azsurzsebkondök- 
ben, törölközőkben gyári árak mellett. 

Vidékre mintákat küldök.

E h.tl stág.r :

1drb cseléd alsólepedő73.000K 
Spécii Is Vtenllzlet 
BELVÁROSI VÁSZONÁRU ki || 
Budapest,KsmmermaysrKiral.Yiieia 10 I
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Kállay Tibor 
az inflációról

Nagykanizsa, nov. 29.
Kállay Tibor nomztgyülőéi képviselő, 

Volt pénzügyminiszter, akit Nagykani
zsa városa díszpolgárává választott, 
szombaton Nagykanizsára utazott, hogy 
átvegye a díszpolgári oklevelet.

Kállay Tibor ' meghatott szavakban 
köszöntő inog az őt ért megtiszteltetés. 
Három és fél évvel ezelőtt — mondotta 
—, amikor Nagykanizsára jött, az uj 
eszmék utáni lúzag keresésben legtöb
ben radikális megoldásokat hirdettok. 
11a visszatekint erre az időre, úgy látja, 
hogy abban az Időbon a nagy konzer
vatív gondolat megvalósítására való 
törekvés volt az uralkodó. .Sejtette, tud
ta, majd hirdette is ez a közvélemény, 
hogy nem lehet számunkra fontosabb 
feladat, mint oly berendezkedés megte
remtése, amely megőrzi a társadalom
nak besütötte! szerzett politikai és gaz
dasági jogait. Ezután az infláció kér
désével foglalkozott. Most, hogy az 
Infláció illan pontot tehettünk, — foly
tatta - az uj gazdasági berendezkedés 
alapelvc nem lehet niás, mint a szélső
ségektől való tartózkodás. Mint a város 
nj polgára arra fog törekedni — amint 
arra törekedett eddig is — hogy a- pol
gárság becsülettel kivívott pozíciója ne 
veszélyeztessék. Ennek alapfeltétele 
ugyanaz, ami a társadalmi élet alap
feltétele. azaz no fegyverkezzünk egy
más ellen. Ezeknek az igazságoknak 
hangoztatása és azok átérzése mellett 
köszöni inog és veszi át Nagykanizsa 
város polgármesterétől a díszoklevelet.

«*á3XJ-T

takarít meg a 
t. Háziasszony, ha 

Szent István cikóriával

főzi kávéját, mert 
minden dobos sarkában 
pörkölt szemeskávé van!

Eladó vaoy 
bérbeadó 

a Rcyal. szálloda épületében levő

Magyar Film Club 
összes helyiségei 
teljes berendezéssel

ü

z élterem és konyha teljes felszereléssel, 1.;: 
is eladó, vagy bérbevebetö. Fél, első és mú- •. ■ 
emelet helyiségei kálOa Is kaphatók. Felüliig 

f issal szolgál délután 2-6 éra között

Bucsinszky Lajos
Budapest, KlrSly ucca 31.

f élemelet 5. TeMón: Józ-ot IP-otj.

Rakovszky Iván az ! Tartott a vasárnapi 
oktobrizmus és demokrácia ellen magánforgalom

Belügyminiszteri beszámoló Nyíregyházán
Nyíregyháza, november 29.

Rakovszky Iván belügyminiszter 
ma tartotta beszámolóját Nyíregy
házán. Kíséretében ide érkeztek 
Pesthy Pál igazságügyminiszter, 
gróf í’rZríst Pál és számos egységes
párti képviselő. A nyíregyházi 
Gazda-otthon nagytermét zsúfolásig 
megtöltötte n főleg gazdákból áltó 
közönség.

Sassi Szabó László pártelnök el
nöki megnyitója után Rakovszky 
Iván belügyminiszter szólalt fel, aki 
nagy beszédben vázolta a kormány 
munkaprogramját belpolitikai té
ren.

— A kormányzat teendői — mon
dotta —

három pontban foglalhatók ösz- 
sze.

A legelső feladat volt a belső rencl 
helyreállítása, amelyet nyomon kö
vetett az államháztartás egyensú
lyának helyreállítása. Mindkét fel
adat már nagyjából sikeresen befe
jezést nyert. Most a harmadik fel
adatot kell a kormánynak megolda
nia, az eyyénokboldoffulásának elő
mozdítására kell törekednie. Ezt a 
célt szolgálja a mezőgazdasági hitel 
és munkaalkalomról való gondosko
dás nz ipar és kereskedelem szá
mára.

A. belpolitikai helyzetről szólva 
kifejtette a belügyminiszter, hogy 
nem lehet szabad kezet engedni a 

I nemzetközi aspirációknak, amint

Vádi István panaszát, 
iwáy híveit hlzárták a szakszervezetekből 

csütörtökön tárgyalják Brüsszelben 
Jászai Samu ismerteti a-szakszervezetek nemzetközi 

szövetségének érdekes tárgysorozatát
szociáldemokrata szakszer vezetek 

nemzetközi szövetsége december 3-án, 
csütörtökön, választmányi ülést tart 
Brüsszelben. Ezen az ülésen a Magyar
országi Szociáldemokrata Párt képvise
letében Jászai Samu, nemzetgyűlési 
képviselő vesz részt, aki a szövetség vá
lasztmányi tagja.

A brüsszeli ülésezés napirendjének 
egyik pontja Vág! István, az ellen
zéki szocialisták vezérének és tár

sainak beadványa is, 
amelyben panaszt emelnek a szociáldc- 
mokratapárt vezetősége ellen. Váglék 
azzal vádolják a pártvezetőség tagjait, 
hogy egyes szakszervezetekből kizárták 
az ellenzéki felfogású tagokat, amivel 
megsértették a szakszervezeti szabad
ságot.

JÁSZAI SAMU,
aki uia iiólbon utazott el Budapestről, i 
ebben az ügybon a következőket mon- . 
dotlii a Hétfői Napló munkatársának: j

— Vági István és társainak pana- i 
Szót most másodizbon fogja tárgyalni 
a Szakszervezetek Nemzetközi Szövet
ségének választmánya. Elsöizbon j

rr .. 

k

Túlzsúfolt raktárunkat minden más ocassió árat 
messze felülmúló olcsó árakon bocsájtjuk a t. 

hőlgykőzönsófl rendelkezésére december 26-lg bezárólag
Seai elektrlk bunda 3.000,000
Seal eleklrik bunda

njabb kiailitáab-'n, 125 hossza... ö»eVU.UUu
Maron Kanin liunila ... 3.600.003
Fekete Brabanter tauda , M m

eg ivatosabb fazón........................ Z,OuU.ÜUü

Niilrleíte sporibunila. . . . . . . . . .  2,300.000
MOLNÁR gyula női felöltő ős sxőrmeőruhősa
pkmmk*"  BUOAPIST, VII, RÁKÓCZI ÚT 99
A raktáron, levő összes különleges modelleket köpenyekben, Hibákban, valamint nemes szőrmébő 
készült buadikülöDleccósígckbcii, úgyszintén pongyoláit és aljakat mélyen leszállított áron árusítjuk

nem lehet megengedni sem jobb, 
sem baloldali kilengéseket Az ingát 
nyugiami állapotba kell hozni.

Foglalkozott ezután a belügymi
niszter

az oktobrizmussal,
amelyről megállapította, liogy az 
nem szabadságot, hanem elnyomást 
jelentett minden téren, ós a kor
mányzat nem hajlandó azt szalon
képessé tenni. Majd a

demokráciáról
beszélt és kifejtette, h’ogy a demo
kratikus pártok között nincs meg az 
összhang, mert a demokratizmust 
különféleképpen' értelmezik. Egy
oldalú politika nem lehet demo
krata. Az igazi demokratkius poli
tika, a társadalom minden osztályú
nak érdekét kell, hogy szolgálja. Be
szédét azzal fejezte be, hogy a kor
mányzat végső célja a háború előtti 
állapotoknak 'minden téren való 
visszaállítása.

Ezután Peslhy Pál igazságügy
miniszter, gróf Teleki Pál. és Bara
bás Samu beszéltek.

A gyűlés után a Korona szállodá
ban 300 terítékes bankett volt, ame
lyen az első felköszöntőt Kállay fő
ispán mondotta a kormányzóra. Ra
kovszky Iván belügyminiszter a vá
ros polgáraira, Pesthy Pál igazság
ügyminiszter pedig a választókii- 
zönségre ürítette poharát

ugyanis a panaszt kiadták egy bizott
ságnak, amely az ügyet megvizsgálta 
és a jelentést most terjeszti a választ
mány elé. A pártvezetésig megadta 
n kívánt felvilágosításokat, amelyek 
alapján

nem kétséges, hogy a brüsszeli 
iilés a beadvány fölött napirendre" 

térést fog elhatározni.
— A szakszervezetek -brüsszeli fct 

nácskozásán egyébként a legfontosabb 
tárgy az orosz csatlakozás kérdése 
lesz, amely fölött előreláthatóan nagy 
vita indul meg. Az orosz szakszerve
zetek vezetősége ugyanis csak abban 
sz esetben hajlandó csatlakozni, ha a 
szövetség kimondja, hogy

« szovjet-rendszer alapjára helyez
kedik.

Egyes kiküldöttekben van is erre haj
landóság, egészen bizonyos azonban, 
hogy

a túlnyomó többség szembehelyez
kedik a szovjet irányzattal

és igy az orosz kísérlet ezúttal Is cső
döt fog mondani.

n,vé-

850.000

Velour köpeny 300.000
yelour Wpeny 1,001000
Kockás maié köpeny 
Konkás csikós valourköpeny

végig bélelve, különleges fazon, 
szőrme gallér és kézelő

Fekete posztó kabát >'X’mái
gcllér és kézelő ..................

1,300.000
1,300,000

A prompt darabok élónk kereslete a 
szokatlanul magas deport és a kölcsön*  
részvények utáni hajsza a pénteki pro- 
loEgáeíók után csak rövid ideig tartott, 
azonban már szombaton a berlini ked
vező .jelentések után megfelelő árukíná
lat hiányzott. A kontromin a prolongált 
kötéseket csuk alacsony kurzusokon vette 
volna és miután a közönség részéről 
megbízásoknak nyoma sincs, kötés még 
elvétve is alig történt. Ganzra néhány 
napra díjbiztosítási üzleteket kötöttek. 
Az irányzat- általában tartott maradt*  
Táj ékoztató árfolyam ok:

Magyar hitel 301—303, Osztrák hitel 
120—122, Földhitelbank 220—225, Ganz 
1985—2000, Kereskedelmi bank 913—91}, 
Nova 211—217, Viktória malom 387—390, 
Őstermelő 205—207, Georgia 257—253,Líjj- 
Iák 28—29, Mág 13—11, Schlick 52-51.

— Hétfőn nyílik meg az ékstsertözsdeV 
A budapesti írj ékszertőzsde ma, hél- 
főn délben 1 órakor ünnepélyes keretek 
között meghívott közönség jelenlétében 
nyílik meg a Károly kornt 3. szám 
alatt lövő helyiségben.

A valorizáció és a tőzsde. A Tőzsde, 
tagok Gazdasági Egyesületében szomba
ton este dr. Farkas József a valorizáció 
és a tőzsde címen tartott érdekes elő
adást, amelynek köretében főleg a hadi- 
kölosonök valorizációjával fogalakoaott 
Az' előadáson közgazdasági életünk czá 
mos kitűnősége vett részt, és a nagy 
anyagra való tekintettel a vitaelőad;i 
sok további folytatását határozták el.

..........
Rakovszky Iván belügymtósztcT I 

hétfőn utazik vissza a- fővárosba. |

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

szállítunk vidékre.

T
Hirdetmény.

X Magyar Kereskedelmi Hitel bank — 
Schopper X G. Részvénytársaság igaz.' 
gatófiága közhírré teszi, hogy az 1923 
április 29-én tartott közgyűlésen elha
tározott egyesülés a Budapesti Kir. Tör- 
véuyszék 1925. 24. Cg. 1495/54., 8054/34.
számú végzésével jogerőre emelkedvén 
— a hank tulajdonában volt Schopper 
X G. részvénytársasági részvények ho- 
lyett az egyesülés folytán az intézet 
tárcájába került 500.000 darab intézőt! 
részvényt a már forgalomban lévő 
1,500.000 darab részvényre, minden be*  
lizotém nélkül a részvényesek között fri*  
osztja, úgyhogy 1925 november 28-tól 
december 15-lg minden 3 darab intézeti 
részvény alapján 1 darab ugyanily rész
vény vehető út az intézet pénztáránál.



HÉTFŐS NAPIÓ

MLárffy villanylámpát kér 
cellájába, mert mey akarja írni 

memoárjait
Jelenleg a köngvkötlfmiihcli/ben dolgozik

RabWámailás 
a Sz^ní László ufón 

Leszúrtak és kiraboltak 
egy kocsist

Szombatról vasárnapra virradó éj
szaka a Szent László utón hazafelé ment 
Marosi József kocsis. Az uccu a késő éj
szakai órákban teljoson elhagyatott voit 
és amikor Marosi a Szent László 
1 Gomb ucca sarkára ért, a fal 
egy ismeretlen ember rávetette 
S kocsisra.

Kését hátulról teljes erejével 
tába szúrta, 

bteperto a földre, majd több 
szúrás! sebet ejtett áldozatán. _______
lyoniban elborította a vér, de még volt 
Mmyi ereje, hogy segítségért kiáltson, 
nire az éjjeli útonálló gyorsan

kiürítette zsebelt, elvette pénzét, 
aranyláncát és óráját 

jnajd futva elmenekült a sötét uceában. 
, Vasárnap reggel a járókelők találták 

inog vértől elborítva, eszméletlen álla
potban a szerencsétlen embert, akit a 
mentők — az örszemes rendőr intézke
désére —- a Rókus kórházba szállítot
tak, ahova rendőri bizottság is kiszállt, 
ele — Marosit, aki még mindig eszmé
letlen állapotban fekszik — nem sike
rült kihallgatni. A rendőrség széleskörű 
nyomozást indított a rablótámadás 
Ügyében.

nt és 
meUől 
magát

a há-

kisebb 
Marosit

Á bombapör főszereplője, Martfű Jó
zsef. akinek fejéről a Tábla Ítélete csak 
néhány nappal ezelőtt hárította el a 
halálos ítéletet, most a maglódiuti 
gyiijtőfoghúzban várja további sorsát. 
Mióta a halálos Ítéletet fegyházbünte
téssé vállo., tat tűk át, megcsappant az 
érdeklődés Már ffy személye iránt. De 
nemcsak a szenzáci óéhes közönség előtt 
lett „kegyvesztett* 4 Mártin, hanem szii- 
kebb környez* 1 te sem érdeklődik iránta, 
úgy mint eddig. Régebben a bombapör 
egy másik vádlottjának, Drenka Bélá
nak felesége vitt be állandóan élelmet 
Márfíynak. Drenkáné azonban most vá
lófélben van férjétől, nőin érintkezik 
Márfíy társaságával és így már nem 
gondoskodik élelmezéséről sem.

Márffy azonban szinte rendszeresen I 
gondoskodik arról, hogy no kerüljön fe
ledésbe. Állandó pereskedései után 
most a fogház gondnokságának szolgált 
meglepetéssel.

Néhány nappal ezelőtt jelentkezett 
Mór ff y a gondnoki hivatalban és

kérte, hogy saját költségén szerel
jenek fel cellájában vlilanylánipát, 
mert hozzá akar fogni memoárjai 

megírásához.
Egyben kijelentette, hogy addig is, míg 
kérését elintézik, szeretne valami mun
kát végezni, Jiarta fogházgondnok telje
sítette kívánságát és

a fogház könyvkötíüniilielyóbe 
tolták be Márffyt, 
kezdte a munkát.

koronát keres

aki in ár meg 
Napi ezerkétszáz 
munkájúval.

A legszenzációsabb 
hőso most papirosokkal 
en yvsza gu kö n y vk ötőmüholyben 
néha-néha eszébe ,iut, hogy 
ségen fejére olvasták, 
gyártott a lakásán,

4<E>

politikai bünper 
babrál és az 

talán 
a rendű r- 

hogy bombákat

Hélj hm NMiMHhi s?íp«ö 
jár kézbe Anita Berta érdekében

A meztelen iéneesnő aSférja Pesten

i

Anita Barber, a mezítelen táncosnő, 
a tavalyi botránykrónikák hősnője, újra 
Budapestre akar jönni. A vöröshaju és 
csupaidcg démonért természetesen ver
senyeztek az éjszakai mulatók és hallat
lan nagy gázsit ígérlek a táncosnő mez
telen számaiért, a A Táborin ügyeskezű 
gazdájának sikerült is

december hóra leszerződ letol Anita 
Berbert, akinek havi 150 millió gá

zsit kínált fel.

A Tabarln természetesen műiden kö
vet megmozgatott Anita, illctvo sóját 
érdekében és miután az Artista Egyesü
let el6 vitte az ügyet,

fhegbízást adott Iléjj Imre dr. ügy
védnek és kormánypárti nemzet

gyűlési képviselőnek,
irodája utján tegyen

— K. Heg.vési Mari temetése. A 
/óváros szinészvilágábau, a társasá
gokban és a közönség- széles sorai
ban mély részvétet keltett a Nem
zeti Színház'örökös tagjának K. He- 
^yesi Marinak elhalálozása. A Nem
zeti Színház igazgatósága és sze- 
Itnélyzcte gyászjelentést adott ki az 
elhalálozásáról. Az elhunyt 
yésznőt, akit felnőtt leánya és kot 
fia gyászol, — hétfőn délután fél- 
fiégy órakor kisérik őrök nyuga
lomra a kerepesiúti temető halottas- 
/lázából.

— Bankett Petrichcvlch államtitkár 
tiszteletére. Az Iparosszövetség And- 
:rú«sy ut 8L szám alatti helyiségében 
december elsején este 8 órakor dísz
vacsora. lesz a szövetség dlnöke, Petri- 
ifliovich Morvát Emil báró államtitkár 
tiszteletére.

mű-

ügyeljen 
bevásárlásainál

£
coT~S

védjegyűnkre!

Négy szögletes skatulyára
Daráló van festve^
Nézd meg babám
Minden reggel, y
Nézd meg minden esle.
Skatulyának fölirása
Mindig arra intsen: 

^gMoább k^-é
FRANCK nihesfen ,

A szerződéit megkötötték a Tabarin 
gazdái, de

a rendőrség ^váratlanol megtagadta 
Anita Berber játszási engedélyét.
A belügyminiszter és az országos fő

kapitány, akikhez az ügy kerüli, azzal 
az indokolással utasították cl a Tabarin 
kérését, hogy

Anita Berber tavalyi magaviseleté 
az idén már nem kívánatos Buda

pesten.
Különböző társailalmi egyesületek jelen
tették be tiltakozásukat a nagyon is nép
szerű Anita fellépése elten és roúr-már 
úgy látszott, hogy a Tabarint

megfosztják a kitűnő attrakciójától.

— Véres verekedés a Retek uceá
ban. Vasárnap hajnalban a Retek 
ucca 8. számú ház előtt Kékesi Béla 
drogistasegéd összeszólalkozott Héti 
Jenő és Móser József magántisztvi
selőkkel. Heves szóváltás után tott- 
legcsségre került a sor: Béli és Mó
ser előrántották zsebkésüket és több 
helyen megszűrtök Kékesit. A véres 
szurkálásnak a rendőr vetett véget, 
ki a két garázda fiatalembert elő
állította a főkapitányságra, ahol 
őrizetbe vették őket. Kékesit a men
tők stífj/o.’? sérüléssel a Rókusba 
szállították. A nyomozás folyik az 
éjszaki szurkálás ügyében.

— Dr. Litzinann Pál ügyvéd temetése. 
Nagy részvét mellett temették cl vasár
nap dr. Litzmann Pál fővárosi iigyvé-

■ “ ’ " ' ügyvéd
tagja 

a köz-

hogy 
felelő lépéseket Anita Berber játszási 
engedélye érdekében. Az eljárást llcjj 
Imre dr. képviselő ügyvódtűrsilVal, dr. 
Schönwitzky Bertáimmá1. együtt meg
kezdte és hétfőn fog eldőlni, hogy mi
lyen eredménnyel.

Ugyancsak hétfőit dönt az Artista- 
szövetség Anita Berber íigyo iránt tanú
sítandó álláspontja felől.

Anita Berber férjo és táncpartnere 
Henry Chafem, amerikai állampolgár, 
— mint értesülünk — a prágai magyar 
követnél és a berlini Intern átjönnie Ar
tistán Logonál, melynek választmányi 
tagja, interveniálni kíván. Anita Ber
ber Budapestre való utazása és fellé
pése ériekében. A meztelen táncosnő 
most a prágai Alhambrában lép föl és 
csak abban az esetben utazik keiden Bu
dapestre, ha kilátása vau arra, hogy fel
lépését engedélyezik.

n.v
jáisz

; —• Széchenyi.emlékünnepély. A buda
pesti Bcrz '— ’ •
képzőköre 
helyiségéi: 
rendezett. Az ifjúságnak, a legua-

I magyar eemlókénok tiszteletére
i szép ünnepségét, a
; sál honorálta. 
I - Halálozás.
mozgó képsznbáz 
vember hó 28-áu 
november hó ......  _
lesz a Kőbányai új köztemető 
lottasbázából.

— A hófúvás áldozatai. Rakay József 
Gt éves köművessegéd a nagy hófúvás
ban a síkos járdán mcgcsniszott és ha! 
lábát kitartó. — Part Jánoanó 57 éves 
háztartásbeli, asszony a Fereno József 
rakparton a havas uí testen mogcsuszott 
és olyan szerencsitlcuiil esett ol, hogy 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. A 
mentők mindkettőjüket a Rókus kór
házba szállították.

— összeestek az uccud. Gyócsi Sán
dor 33 éves lakatos a Váci úton, Petr.il' 
Julianna háztartásbéli alkalmazott-• 
Szegényház téren, Csórén Ede magiinhi 
vntalnok a Markó ucca 22. számú húz 
előtt Összeesett. A helyszínre kihívott 
Himlők valamcn-nyiiiket a Rókusba stá]- 
ií[oti,(ák.: . .

— üSBHcton a inár Amerikában is 
divatos uj táncnak a zonójét Chorin 
Géza szerzetté Berlinben és Becsben, 
Hexon—Charleston—Shimmy néven is
in erőtcs és pompás szövegét Peppl Tan
ger irta. Minden zenem ükoreskedesben 
kapható.

-- Szenzációs nyeremények a Charitó 
Poliklinika sorsjátékán. Egy sorsjegy 
ára 10.000 kor. A legjobb ajándék Miku
lásra. Nyerwményjegyizék a htedofAsok- 
bon.

'nyi Dániel főgimnázium ön
vasárnap délelőtt az intézet 
ni Szóchcnyi-omiékünnopélyt 

, a legnagyobb 
tartott 

közönség hálás taps-

Winkler Lám bért 
túladó nos, hq- 

meghalt. Temetésbe 
30-án d. u. 3 órakor 

„ ............... ■ » ha

T R E *TOÍW $véD

Mii ér a 1< 
Ha benne

dét. A váratlanul elhunyt 
temetésén a társadalom számos 
vett részt, hogy lerója kegyelotét 
tiszteletben állott féríiu iránt.

— Letartóztatott körözöttek. A 
tlvek a Keleti pályaudvar 111. osztályú 
váróterméből bekísérték a főkapitány
ságra Kovács Lídia 30 éves pincér! ányt, 
aki felhívásukra nem tudta magút kellő
képen igazolni. A főkapitányságon meg
állapították róla, hogy a Mékesfelb'rvú?' 
ügyészség lopás miatt körözteti. Letar
tóztatták ugyancsak Hergröder Ferenc 

Iné varrónőt, akit a budapesti büntető 
törvényszék sikkasztás miatt körözte- j 

| tett.________________

dotek-

— Kommunista tüntetés Pekiug- 
beji. Nagy kommunista zavargások 
nyugtalanítják állandóan a kínai 
fővárost. A kommunisták tüntetés 
közben a pénzügyi és a közoktatás
ügyi minisztérium, valamint a 
rendőrparancsnoksúg épületét tel
jesen kifosztották.

— A Főpincéregyesület elnökének 
arcképleleplezése. Kedden délelőtt meg
ható üunepség színhelye tesz a Kovács 
kávéhoz melót i helyisége. A FŐpincórck 
Országos Egycsülolo ugyanis rendkívüli, 
közgyűlést tart abból a célból, hogy az 
Egye siilct elnökének, Hajdú Vilmos fű
pincérnek arcképét leleplezze és hogy 
megnyissa Grüntvald Ödön főplncérnok, 
a talentumom festőnek gyűjteményes 
képkiállitásúl. ltejdu Vilmost kollégái 
az egyesület körül kifejtett buzgó tevé-

I kenységéuek elismeréséül jubilálják 
most, amidőn húsz év óta működik azon 
a pályán, amx'lycn mindenkinek a szc- 
re tetet és megbecsül‘.só érdemelte ki.

— Halálozás. Örffy Jenő, a Bcsz-
kár műszaki főtanácsosa hosszú 
szenvedés után ma reggel meghalt 
a Szent János kórházban. Az el
hunytat u farkasréti temető lmlot- 
tasbázában hétfőn délután fél 3 
órakor bőszen telik, majd Szekszárd- 
ra szállítják, ahol szerdán a családi
sírboltban helyezik őrök nyugu- j R
lomra. Az elhunytban ürffy Imre L

j nemzetgy. képv. bátyját gyászolja. | Vidéki fióküzleteinkből! ugyanezen árak

^vn-PÁRŐezrŰTÖ-sx
Eredeti

. amerifei raagas i!őíi!?ök I

Gft* '-WJ' K°R°N'

Gyermek és férfi 
hócipők

6"|TUTE^ÖBnBTTWA°p£kB^yW
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RAKOCZS-UT 74

s!

t&i

29.000

Se!yem®szíái>'®n

19.800

Japa?i selyeo minden szinben

6000

91.090

t

*í

Dpplaszéles iiiowep&nge...................
109 cm. széles sima és liechús ruha

szövet ...................................... .. .. .,
Gyapiultttzán, minden szinben .. . . 
KO cm. széles sMöt-szével ..............

Mintás 
kockás

OS

Crep íie r.hhic
nché',5 minőségű, 100 cm, széles ..

130.000
85.800
45.000
15.000
35.000

34.000
53.000
85.900

20.500
20.500
OT.fiOJ
09.000

.varrás nélkül, jó minőség

58.000 
195.000 
108.800 
173.000

4.900
4.500
5.500

12.580

Ham© swőiianeu
22 színárnyalatban

ZseWenfl&íí:
Hímzett zssmcmKS................
feltér zsebkendő .................
Színes zellr zsebkendő .., 
Azsuros színes zsehkentifi .

rtöi ing, hímzett ..,, 
Köl nadrág, liímzeit , 
Kél hfflúing, hímzett .
Köl nadrágimmbtné, hímzett

ftep de c&tae
nehéz minőségű, 92 cm. széles

Iriií^-mairalfeénselyeBn
140 cm. széles, nehéz minőségű

55.000Siarvasltör
erŐNStgii „SeeHitnW** bőrkeztyii, férfi, női

_____ 6MB____ __

Ei a WfletésüMk csak ogyszer geiaük meg? oerösífSaSBa^'a!kozTow rá

KARÁCSONYIG
MÁR CSAK 25 ÜZLETI NAP VAN, SIESSEN TEHÁT BEVÁSÁROLNI!

TrtHö í«i
térti r* ítiii........... -.......

Elsőrendű 5wm?iW minőségű TC&aK

l>UáS¥öÉmW®K:
Selyfinsíó. ievfiijabh minták . , , . . 35.000 ®
Bokavéf'ííi. reklámár................... .. 38.009
Divat zetlring, 2 gnJJerrul 79.1200 S
fenéi pupli»^«Mk 2 gallérral ,, .. , 133.980 a

KaiapoK:
IMva? iniiúh ü HMidnn........................ 73.000 &
KerwénylKalay, minden furmúliau . . 38,000 jfá

Esüernydií:
htíl síik. <liv»(<ji3iy(> ....... .. ■ B.OPO K
NtM IWslBrtyém, dívutnyelti ...,.., 140.3110
rértl slihernyh, reklámár ................. 84.000 jg
térti Wifcelyímrtrsy* ................... 1W.0V0 ®

Kezívmí

KéteráraaszWon:
Francia mintás flanell......................... 24.003

mhaszövsí
2im

S?.3irvas!>ftrkczíy&
HrC, reklámár....................

Mbi nappa f-tóieít
II . k " ' .

(lórii nappa foék.ll
rcklu>nár ..................................

95M
120.000
120.000

Hasú fetörkeztyií
75.000

(■yermok gyswktiteztyii ifi ftftfi
(■vermek, wm. teéieM keztyU 38.80S

Téli MMfitíáraK:
törli svetter........................,.,,,...
Angol PMttver ......................................
riivut nOl KBtOti mellény...................
Óival k<M hOh'IIí KnhSt.......... 
Gyennnk klIHftt MahíM. sfipkaés sál,

1. szAin................................................
Ilit gyaiOnsveller, 1. szrtm................
<■' VBfSfHSSI ...........................................
f.yermek klHöt! sapka..................... ..
KtlHitl tanszárvédti, tnilsta szár ...

Ferii és nOi harisnyák:
Strapaharísuya. minden színben .... 7.900 
nousella, minden színben ...............   . 23.009
Fátyol, minden szinben..........................29.500
Angol nyap'USisrlanya............................ 32.800
francia flllyol, minden szinben .... 45.900 
Selyemtiarlsnya, hiba nélkül............... 37.000
Fért! strapazokni ....................  o.soo
Téli zokni. színes . . .. ...............   . , . 7.580
JtHIéf imitációs zokni................ ..  <, • 1.5.000
Divat cémazokíti ... .. .. ....................  35.000

hak'Csa’M'ost ........
KOttOS H<i»é9k»5S7l<5t
• —. ....... -

Asztalneműéit és ílasi?.a$zlára&:
....................  80.000 K I ti siíemíijres oamaszt éikefSta&szw 
.88.00a K I 12 személyes dammt éfkezöiHésziet

185 OW K 
340.000 K

Karámos ^árusításra
egész ó\l>OH t ,r\u.'tiit( i. l >’.. is jóminőségti marndékainkat (fzövoí, selyem, mosó, vászon, grenadin, epongc stb.) 

vcvőkó/'inbériink már n. . váfirull'aí.ia az olcsón megállapított árakon

Kívánatra mintái utánvételes csomagot küldünk. Mcgrrendnléaekot pontosan eszközlünk. Mog nem felelő érni becserélünk, 
v.-iea a p’nzt visszaadjuk — Kereskedőknek külön nagybani oszinly
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iissía:
JÁNOS isA.'Sf ' 

NAK. u 
Heltai Jeuőm-k 
szombat este őszinte 
meleg sikere volt. 
Túl a 
ség, a barátok <s a 

vastapsain — a kulisszák 
olyan melegséggel ünne

pelték a szerzőt amire ritkán 
volt meg példa. A i óz.őtér smoking- 
l'a és estélyi riiliéb:) öl'.özötl Já
nos bácsi tiszteletére, itt-oli a ítakk 
fehér mellénye is mcgcsiIbiid. A 
három kis cgyfelvonásos 
valóban graiidpremieri varázsol! 
színpadra. A „békelielí humor” 
más szatíra és a mély, komoly gon
dolat hihetetlen virtouzílássa! vál
togatta egymást, hogy a nézők egyik 
j'crcben neveltek a másikban sír
tak. Valóban, fölé evese a já'..-:«>ít 
szombat este Hcliai .lenő - a kö
zönség idegeivel. De Varsányi íren, 
Makai Margit, Törzs Jenő. Hege
dűs Gyula, Rajnai. Gábor és (lárdo- 
tiyi Lajos is — akik a három eg\ - 
fílvonásos figiii’áit a Inli'd la l’ !• 
kötetesen.

SZÍNHÁZ
" Diiághirü orosz táncmÜDész,aki még 

.ikm. .^sohasem táncolt Oroszországban 
prenni'rkiizóii- 'Alexander Sokharoff és felesége Clotilde <Derp oasárnap érkeztek 

'Budapestre

amire
'.őtér mi 

öltözöl 1 
•e, itt-oli a í 

megesi limit.
j ledig

a
<•1-

A lic'.mi.ssance Színház'- a ró 
ger al 1 lakció után uj meelcpelésról 
gondoskodóit. Kedden és szerdán 
lép fel a Renaissaiicc Szinházhiiii a 
világhírű orosz 1 á n cos h z a p a r; 
Ah \amler é- ( Imiidé Sakiiaroff.

Vasárnap délelőtt érkeztek a 
briissze.'i gyúrásai a>. erdeke.s ven
dégek. ('lolilde Drop nyúlánk fekete 
hajú é-; kékszcinű szépség, férje 
Alexander SakharolT, jelenítik tel en
nek látszó kis sovány emb( rko és 
titkárjuk Nikolas Zbm-owsky.

a

zenkét ere rán- 
r észében, 

Ausztráliában, New 
Lmidt nban, Púrizj l un, 
, Stockholmban és itt

HELTA! JENŐ, 
aki köztudomásúi itg 
igen szerény úri' in

ti bér, — (dig-ulig akart 
E a közönség hivő top- 
fj saira a függöny été 

1 menni. Ar első darab 
után még csak megjelent a közön
ség előtt, le a második ogyfelroná- 
kos után (ami éppen a döntő sikert 
hozta a szerzőnek) sehogyan sem 
akart, a színpadra menni. Jól) igaz- 
[ialá egyre kérlelte:

— Jánoskám, csak niég egyszer.
János pedig vem állt kötélnek. A 

közönség egyre liirelmcllcnchbkd 
követette Holtait, akit végül Jól) 
■gfizgatá. Bobon igazgatóval és egy
két barátjára! körülfoglak és a - ? í 
s.óroif értelmében a függöny elé ci
pelték. A függöny elölt már a kö
zönség gondoskodott arról. hogy la

0

9>?c/r ovnan cl mc szabadít! ion.

NAGY PORT VERT fel 
néhány nap előtt is
meretes mozi rendelet,
amely arra kötelezte n 
fllinkölcsöuzőkot. h"»y 
minden harmincadik for
galom bahozolt film után 
egy új Ilimet kötelesek

gyártani, Magyarországon. Nagy kon- 
sternáció fogadta u rendeletét, ainiely két 
pártra szakította a db.•kölcsönzők tábo
rát. Az egyik oldalon az amerikai film
gyárak nagy lerakatni álltak, akik öles 
hangon tiltakoztak a rendelet ellen, 
amely őket magyar filmgyártásra köto- 
lozné, a másik oldalon pedig a magyar 
(i link ölesönző cégek állnak, akik szive- 
sen Áldoznának a magyar filmgyár fás 
érdekében. Hírlapi polémiák során sok 
fuj-cia dolog került icl-z.'iirc, ezek után 
pedig csak egy tényt kell örömmel re
gisztrálnunk, hogy iin im gis megin
dult a magyar filmgyártás. A í ito- 
r-inema ős Tucliter ,lrn« Mlcíiinzö vál
lalni fpfvlitl S<'n hoz.’ákmiHI -A, <1I»<>
katelwő Ilim késsilésálicü. IH’-u elmés 
. I: ti/ .'ő'l l'ini o/nöjr; ftiszeívplöi: l'ilro- 
rlch í.-z.l.'iv. StoMau Olly, Fenyő 
Emil, Kiliiliy József é» Itéliiei.

uzsonnázunk dói után 
szálló halijában. A .i;' 

és trombitál.
ÍK>/eka varod va 
(Joliidé. J)rn 
a teáját, 
még nem túli
tudom a Pv'p- 
a fülemet a

üvölt, nyi 
birkán 

közönség, 
kanalazzu 
életemben

Egyiiít 
BriLinnia 
barnl 
Elöl i;ink 
táncol n 
e^cnd.-.r,!

— Sulin
coliam így. Nem is 
dain-láncokat. Sári i 
jazz-band.

Alexander Sakharoff a férje 
ideg-p.seu mozog a széken.

— Ne mond czl - hátha megsér
ted a sz’ i-kcsztő urai. L'’hd, hogy ö 
is láncol.

Megnyugtatom. Azért nem kell 
olyan szigorúnak lenni. Istenem. 
Nem lehel mindenki Sakhoroff. 
Aprop: SakhorolT. Mi budapestiek 
még ungyon keveset tudunk önről. 

Tudom — mondja még sohasem 
jártam Pesten. Élelemre kíváncsi? 
Elmondom röviden. Krímben szü
lettem. Miután a gimnáziumot elvé
geztem íízenhal éves koromban T’í- 
yjzsba kerültem.

Festő akartam 
akadémiára 

Itt ismerkedtem 
mii vészeiével, 
erejű volt a 
kezdtem.

Uj táncokat,
vinni! tán. »kat kreáltam.

Zene: Bach, és a tizenötödik század
beli nagy olasz muzsikus: Fresco 
Boldin. Most Debussyt és Síraussi 
is táncolok. Táncaim mindig komor 
hangulattal kezdődnek és valami 
1 e.gics t ransecnden 1 a 1 is könn vüsóghe 
olvadn ik. Nehéz harcok után 
- amejyeken még most sem vagyok 
túl eljutottam oda, hogy mér az 
egész világon

lénián azzá k < á n c a inka'
Bátran mondom, hogy a 

különféle modern iskola mind 
a mi táncainknak gyermeke

lenni és a festő
irat koztam be.
meg a renaissaiice 

amely ciha tá rozó 
pályámra. Táncol ni

a vallásos motl-

BÁTOR GIZI -• 
mégis operottprima- 
donna lösz. Már ja- 
vában jjróbúl a Ta
ros! Szí uhú 7-bti n, ahol 
a Bob herceg repri- 
zén a cimszxTepet

fogja alakitaui. A Városi Színház 
csak a Bob herceg után mutatja be 
a Porticl "óm i cimü operát wíti 
tón Bayor Gizivel a főszerepben. A 
kitűnő drámai művésznő opereit- 
primadounai szereplé c ele 
érdo'ílődésscl néznek n szia buzi kő*  
rökhmu Zerkovitz direktor a Ihib 
l'rrcparl néhány helyen nioderulzul- 
is, a zenei belanitusl es a zeiiekai 
dirigálását a premieren p 
fíünxktl Jenő zrnaxze’vő Kulin Ha.

.4 III KÉT egy telefon- 
központban, játszódik le. 
Iliket telefonos kisasz- 
zony, tiki éppen a hiba- 
bejclfnihiben miibödi . 
.nnc!: a Hihetnek 

előkelő pórizsi, ur 
varai, aki ajánlatot 

Ilike! elfogadja. • ajánlata!
..ábrandozér'-ként fhita:ik a. inni-...)
; ti .. .
f 'Dpcn spanyolfal szerepet jdi^ /■ __ a!. 
igazi szerelő férjével szemben, a férj 
pedig nem inas, niinf a francia, posta- 
miiitsAer, . !> j , s (Jz álszerelő ret
tenetes sok bonyodalom ufón, értik meg 
a. hely.<!et ex ezeken a bonyodajmákon 
in ovimra jól fog mulatni a közönség, 
''irausz ()'■ !'. r ■ gyiér!csitrtta n 
l'érosi s-.lntm, : ga ifjút óxá gát, hogy a 
■premieren jelmi lesz és n zm' -lgrt szí
vélyesen fogja dirigálni.

Ez természetes is, li 
dorohrnk a világ laiiideu 
Afrikában, 
yorkbnn, 
Brüsszelből!
kell megemlítenem, 

huszonnégy év óta nem voltam 
szülőhazámban — tehát olt nem 

is táncoltam.
(’lotildc Dcrp, aki életéi ciu z 

világvándor Sakbm-offhoz kötötte 
eí Hígadba lássál nézi a szürkeruhás 
felié rarcu negyvenéves emberkéi. 
Szemével megcsókolja, a férjét.

Kérem szól közbe — láttam 
délután egy színészt — a Renais- 
sanco Színházban.

Az valami nagy művész lehet....
- Hm. Azért nem kell okvetlen 

szójá t, mondani róla.
- Nem, nem — tiltakozik... Nem 

hízelgők.

a

Egy nappal tovább maradunk | 
I'esten, hogy néhány színházba . 

ellátogathassunk.
Hallatlan kedvesek itt az emberek, i

— No • no...
— Itt. és Spanyolországban. Udva- . 

ri ássák és közlékenyek.
Ha közléki nységről van szó - - 

ke-rém közöljön ön is művésznő va-| i 
lami érdekeset velünk.

Érdekeset.’... valami élményt’!! 
- mondja elgondolkozva.

I iái kérem ez Párizsban a Tbealtc 
dr (fallcric Sainl Műbőrben történt 
velem. Valaki megvesztegette a zsi- 
norpadlás munkásait, akik olyan 
virágesői zúdítottak w nyakamba, I 
hogy a diszletmmikásoknuk kellett 
engem a virágok közül kiásni. Ké
rem ez se túlzás. Eltemettek a virá
gok — ás én még- virágágyban nem 
akarok meghalni...

Emlékei közi kutat. Majd foly
tatja: Egyszer Londonban előadás 
után a színházi kiskapunál várt egy 
asszony és egy ember. Csecsemőjü
ket, aki néhány nappal azelőtt szü
letett hozták el hozzám és arra kér- 

' lek, hogy csókoljam nieg a gyernic- 
két, mert ez szerencsét hoz. Meg
csókoltam é- felírtam a címüket — 
ha Londonba járok felkeresem 
őket. Vájjon igaz a kabalájuk? Vg.v 
imádom a kicsi gyerekeket. Sajnos 
én lemondtam arról, hogy nekem is 
legyen. Fecljg ugy sznretuók egy 
nevetŐszemü, aranyhajú kis puhít...

Mister Sakhoroff mosolyogva és 
talán biztatóan néz a feleségére.

Stáb Zoltán.

' STllAUbH OSZKÁR me- 
4Í—__ „Á’ lód iái fognak felesen-
«A7’í5S®?*̂«  dűlni n jövő IrHoii a Vá- 

rost Színházban, annak a 
aMLA»A*̂g-'-  SlrauxK Oflikárnnk a ze- 

n'jc, akinek jónéhány 
|Ktf^*?Wwws.  operettje. így » Vnr.Vzs- 

koringű, Legényhúcsn 
Csokoládé katona, Bájos i-njeretlon, Be, 
esiikeringő — már régi jó Ismerősünk. 
Legújabb operettjének (íme: a Ilikéit. 
Ez a Kikeli Berlinben Knthc Oor«c/i-al 
n cinikzeicpL‘'ii már öl hónapja állandó
an műsoron va.’i, .\mv.vmkbnn a .nagyér 
. /. ipazáaú kitüuő í/ojóa M•■ • ■ ál■
már hónapok ótu. Nnlnnk három prima
donna,: Hurmatli Hilda, I ipk Manci «■*•  
Volnál Vera kapott jó szerepet a párizsi 
bohózat mintájúra megírt librettóban.

-;í^, 

wÜ......

H ILó ELE MÉH, 
tilnb fiatal színét:, 
</ „Pántlika*'  dinit 

a Belvárosi Szín 
egy barátot ata- 
napokban egyik 

snierctlcn hódolójától 
égést virágos kosarat 

■ mólt ajándékba. Az is inerei len a kft- 
e-ö levélkével küldte el a. virágot: 

Kedves, Imádott Műrész úr!
Szerettem 

| pár szál virágot — anuai
'■ g jobban s:>

I. hogy (m nhx. sőt gyereke is van. 
fialó Eh mér, al l tényleg harmonikus 

h(isötétetet él, azonnal elajdndékoela a 
i kosarat, de egy szál virágot tnegtar- 
1 tolt — a feleségének.

(’O •! 
ud- 
lesz

éx
Ut •

Király-Színház
Minden osto

Alexandra i

Az operettek remeke

legjobb előadás
15 ét? óta

©ruííü ^zmház
IV., Eskii-tér 1

Prolongálva ■

Sásw ördög
POLA ‘Á’ÉírVlXKT;. lováhbi

Jazzbatid /

ftngyaí ka
Radino-Paratnount attrakció

komikus biciklisták 
uralják a

karácsony-hava
műsorát ’

volna személyesen átadni 
akit a

•reléi: <a f.iiipadonh — d^ 
akarok családi per-pufvart, tudom

I

John filsx Brolhen;
Henalsiaiue Wnhíz BeEváros’, Színház

MARIKA
7,4gon lstv4u vlgjitéku

PÁNTLIKA
Földe*  Imre vígjáték*  1 i

RASTEm
a világ legnagyobb zsonglőrje

A béka” cfniii kacagtató bohózata

Oan-ta. 8 Shsrry
a itíg,iol b angol rtiei. 'Máimof! trió
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Szőke Szakáll 
a Royal Orfeumban

A Boyal Orfeum 'karácsony havi varl- 
|té iinr "r.ilnn, hatalma# rzerep .int a 
magynr kabaré résznek. A kacagtatőan 
HtleteM számok közül elsőnek Szőke 
Szakáit „A béka" cimü bravúros tech
nikával megírt bohó/.ntát említjük meg, 
melynek minden jolonclo frappáns és 
nulattató. Parádén keretek között, pazar 
urenJrozásban kerül bemutatásra Szőke 
F/.aWJ ragyogó bohózata, melynek 
pgyik főszerepét az író játssza. A gro 

< szk fordulatok egymást követik a 
könnyed bohózatban, amely harsogó de
rültségben fogja tartani az egész néző
teret.

A Tízparancsolat testvérfilmje

Két. lúlok vándorlása a földön ós túl a 
földi életen, három rész, tíz felvonásban

Rendezte:

Cecil B. de Miile
a Tízparancsolat világhírű alkotója 

A íószeropfikben;
Vera Raynoids, Júlia Faye, 

Rod la Rocque, Ricardo Cortez 

Royal-Apollo Oninia Corsó
♦ Lábass .Juci vcndégfellépéeének híre 

a Városi Szüihuzbun, a Marion grófnő
ben mindenfelé örömre talált. A példát
lan néiMZ4»riiHégii Káhnáji-operolt azorda 

< s csütörtöki el omlásaira premiersmerii 
m érdeklődés. Hely árak fi tói 58 <®erig.

• Ntransr. Oszkár világhírű operettjé
nek. " Ifllu'tí-nek homulutójtl december 
bén a \ áruul Színházban a színház! 
H/zón kiemelkedő eseménye lesz. A vi- 
taghírii operett jobbnál-Jobb szerepeit a 
Városi Színház legnépszerűbb erőire 
híz,In. Hanunth Hilda pompás éneke. 
Vigli Mam i és Molnár Vera szédületes 
táncai mellett Giiletta Ferenc, Sz.iklay 
.lózfu'i', Horthy és Sárossy biztosítják a 
Hikett el nem maradható nagy sikerét. 
.\x újabb Hl ráüss-számokkal bővült 
torlódta gazdag partitúráihoz legmu- 
t.iteNgosabb A’aóveg simul. A hatásos 
rendozést SiR Rez/rő végzi, ifj. Oláh 
Gusztáv terve! után készüllek a <liszte- 
tfk. \ pénteki bemutatói a szerző sze,- 
mélyeden vezényli, .legyek a bemutató- 
bor, mától kezdve válthatók a rendes 
helyámkon fi tói 58 ezer koronáig.

Palócé Filmszínház
(Vew-York palotával szemben)

Lángoló ifjúság
Főszereplő Coliéért Movre

Dam alanti
Medgyesxal Vilma dalokkal

• Szerda kivételétől e<ész héten a 
Marika a Renaiasnnce Színházban, baor- 

■ lan a Nagyvilági lányuk című pompás 
íianrla vígjáték Soniluyvul es Székely

njzaval.
• A nagyszerű Földese ta lálók. a 

i’antllka dominálja ■ Belvárosi Szinház
vő belének műsorát, Roma in Holland 
inokinüve. n Sz,éretem Halul játéka

1 aronis7x>r-. szerdán, k? ómba Ion i« vaaár- 
i 'p délután (rendes telyái nkkai) kerül 
••.'.in re. Hétfőn, kedden, csütörtökön, 
i ■ ntck< ii vasárnapi l’rnllika.

SPORT
M nagy havazás miatt 
elmaradtak az összes 
bajnoki mérkőzések

Átlag 25 centiméteres hó borította az összes 
sporttelepeket -Az egész országban kényszerű 
szünetet parancsolt a váratlanul jött havazás

A nagy havazás —• mint az szombaton 
előrelátható volt — megakadályozta a 
vasárnapra kitűzött bajnoki mérkőzések 
lebODyoli tusát.

A pályáiulnjdonos egyesülőtök abban 
a reményben, hogy a váratlanul jött 
nagy hóesés még idejében eláll, felfo
gadták a hótakiiritó munkásokat, akik 
szombaton délután 5 óráig megfeszített 
erővel dolgoztak n sporttelepek használ- 
hatóvátételo érdekébon. Minthogy azon
ban a havazás még a késő esti órákban is 
tartott, kénytelenek voltok a munkála
tokat beszüntetni és

n vasárnapra kitűzött bajnoki mér
kőzések előkészületeit abbahagyni.
Az eddigi szokás alapján — mint 

ahogy azt fírlc.hard Ottó, az MLSz inté
zőbizottságának elnöke a Hétfői Napló 
munkatársának kijelentette,

a tegnapi napról elhalasztott mérkő
zések a jövő vasárnap kerülnek el
döntésre és így a hátralevő mérkí- 
zések automatikusan egy héttel to

lódnak ki.
A Hétfői Napló munkatársa, végig

járta az összes pályákat és azt a felfe

Engem szeress
Engem szeress, hétfő, kedd, szerda, 

< -úiiii-tök. Földi Mihály diadalmas víg
ja fóka, nz Engem szeress, legközelebb 
négyszer egymásután kerül színre a 
Magyar Fzlnhózhnn, ntelynék emlékezet 
óla egyik legnagyobb sikero ó« amely a 
Drégcly-darab bemutatója után is ter
mészetesen tovább fog szerepelni. Engem 
szerosSf -- ma a táblás ház és siker fo
gaim.!. Az Eugom szeress attrakció!: Tit
kos Ilona és Csőri os Gyula dalai és tán
cai, Z. Molnár László Kállay-kettőse. 
Balázs Árpád nótái, L&lla Collina és 
Edua May angol láncai, jazz-band, 
bvhrammli, Vörös Jancsi cigáuybandáju, 
katona zenekar.
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Sorsjegyek 
mindenütt kaphatók 

Mae Murray ST/Mn0

A csábitó Circe
Blaseo Hnnoz regénye 8 felvonásban

Mozgókép-Otthon Uránia Capitol Filmpalota

dezést tette, hogy úgy a. nagy pályák, 
mint a perifériákon levő ktef’fryesületi 
pályákat 30—40 cro-es hó borítja. A 
hó átlagos magassága körülbelül 25 cm.

•
A nagy havazás miatt azonban ■nem

csak1 Budapesten szünetelt a sport, de
az egész ország területén megaka- 
dályozta a mérkőzések lebonyolítá

sát,
A Hétfői Naplónak az ország területé

ről beérkezett táviratai szerint, az ösz- 
szét vidéki t úrósokban elmaradtak a 
bajnoki mérkőzések.

A külterületen levő kispályákon ©gyes 
helyeken 50—GO cm-es magas a hó. Az 
alsóbb osztályú egyesülőtök hátralevő 
mérkőzéseinek lebonyolításában

súlyos zavarukat idéz elő a vasár
napi kényszerű szünet.

A III. és IV. osztályú egyesületeknek 
ugypnis december hó közepéig van ki
sorsolt mérkőzése. A tegnapi mérkőzé
sek elhalasztása tehát azt jelenti, hogy 
ezel; az egyesületek még talán január 
1-ig sem fogjál; tudni lebonyolítani baj- 
a oki mérkőzéseiket.

* Drégely Gábor: A védtelen nő: Ma
gyar Színház -- december 4. A hét szín
házi eseménye Drégely Gábor, n Sze
rencse fia, a Kisasszony férje és a Vörös 
ember diadalmas szerzőjének uj víg- 
játéka: A védtelen nő. Prcmicro decem
ber 4., péntek este. A védtelen nő a leg
frissebb, legnuilatságosahb, legötletesebb, 
legvidámabb, Ízig-vérig pesti vígjáték, 
minden szava derű és kacagás. A sze
reposztás elsőrendű, Ilosvay Bogai, & 
Magyar Szinház kiváló vendége, a bril- 
liáns Csortos Gyula, 55. Molnár László, 
Dénes György, Tasey Mária, Kubinyi 
Tibor remek együttest jolenteuek. Az 
előjelok szerint A védtelen nő, amely 
mellett a tábláé házakat vonzó Engem 
szeress természetesen tovább Is műsoron 
marad, a ezozón nagy sikere lesz.

r,0 000soOíl 
nyerhető1

1 pár briUiáns fü2Sö^rD,0rO 
1 autó 6 üléssel,
3 f.lsserelt motorkerékpár í“?l;-, 

_ 12 személyes ezüst
evőkészlet, 3 új zongora, 12 személyes 

ozfist kávés- vagy teáskószlet, 1 nő! kelengye 
(12 garnitúra), 1 motorcsónak, 5 brilliánsokkal 
kirakott női aranyóra, ő arany cigarettatárca, 
5 garnitúra 12 szem, porcellán késztet, 24 férfi 
aranyóra, 24 ezüsttál, 24 kerékpár, 4 női vagy 
h ifi bunda. 5 varrógép, 18 karátos karkötőére, 
12 ezüst cigarettatárca, szőnyeg, festmény stb., 

stb. és *JUU  kisebb arany- és ezüsttárgy.
Jfuzds decemőar

X Csehországi fuiliallerodményskj 
Sparta—Vraovico 2:1 (1:1). — Viotoriu 
Získov—-Nuselsky 2:0. — CAFC—Cecillé 
Kariin 2:1. — lábon—SC Kladno 8:1, —. 
Meteor VI.—Slavoj Ziskov 9:L

X A BTO—FTC klubközi boxolóvefa 
senye. A BTG* * boxoló-szakosztályánaH 
midezéisében tegnap folyt le a kók egyez, 
sülét klnbközi boxolőversonye a kÖöveL 
kező eredménnyel: Ifjúsági: Ilandl 
(BTC) győz Kusrnnnn (FTC) ellen. 
Légsuly: Steidl (BTO)—Schmick (FTC) 
eldöntetlen. — Hantarnsulji: Dvnteter 
(FTC) győz Kotőcs (BTC) ellen. — Koj* 
nés (BTC) győz Marosi II, (FTC) ellen,
— Bán (BTC) feladta Kulcsár (FTC) el*  
len. — Közópsuly: Hága (BTC) veszt 
Rosár (FTC) ellen. — Endre (FTC) gyöf. 
Hegedűs (BTC) ellen — Wel/erstily2 
Torma (BTC) győz Sdndoi' (FTC) ollen.
— Persch (BTC) füadta Husovszky 
(FTC) ellen.

— Előadás b Műemlékek btzottoigj*  
bán. A Műemlékek Országos Bizottsága 
által rendezett előadássorozat negyedik; 
el őad óeán Halaváht Gyula a templomJ 
erődöket és erőd-templomokat Ismertetik

• A Mi ám! egyedül tölti bo a Fővárosi 
Operottszlnház műsorát. Míuden este Á 
nagyszerű operettet játsszák. .Tacobj 
Viktor zenéjéről, valamint Bródy Istvái^ 
és Vajda László mulatságog és érdekes 
librettójáról elragadtatással beszél minJ 
deuki. Vasárnap d- u, az Orlov szered 
pel műsorán.

• A Vígszínház jövő heti műsorát 
természetesen a legfrissebb újdonság, 
Hcltai .Tenő vigjitékoiklusa dominálja. 
Az Arcok és álarcok ÍL Karácsonyi vers.’ 
II. Az orvos és a halál, HL Mixnazséria.), 
adják két estét kivéve mindennap. Ked
den ée pénteken az Úriembereket ismét
lik. Vasárnap délután a
játsszák.

Szerkesztősért felet; 
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
LA „Hétfő! Lapok" ITjsáavállalat.

A hót hősei b 
Rin-TIn-Tin és Fred Ttíomson 

RIN-TIN-TIN 
az őserdők réme

Az utolérhetetlen amerikai farkaskutya 
legújabb filmje 8 felvonásban

AZ ÖRDÖGLOVAS
Tliomson, a fenegyerek bravúros filmje 
Izgalmas történet a Bio Grando partjai 

mellől
Főszerepben i Frad Thomion 

Mn Színház Kamura 
1/77, • < sS, V 7,8,10

EzüstMilUul és versanydljak 1 
dm vál.i'itékban «chf»lfpr «xastAr«ayéf 
gyári árban VII, Kazinczy u. 11. Tel. 133-28.

10 :r/ sár- és hőelpő

olcsó árnsitósa, mig a ttealei tartl
Arak ezrekben 

Férfi sárcipő — Jj
Női sárcipb 23
Gyermek sárcípő — — — *».  - OO
Női hócipő, amerikai gyártmány ] 
Gyermek hócipő.........— — ...10® JJO
Wimpassing hócipő, szőrmével — 
Férfi bőrcipő, rámánvarrott _ — 
Női börcípft, rámánvarrott . ... .. 
Gyermek la börcipő 120,130f 180| 3lv 
Teveször huiieipő, búrtalppal — »r 
Tornacipők,tornaruhák, svődtorna-Sípknyá*  
nadrág legolcsóbban SchSfar-cagnOl 

J., Döbrentei tér 4.

edénycsarnok, Rákóczi út S2
Jl rencikíuüli karácsonyi idtékosztály bámulatos látványosságot nyújt
Alvó baba ... 35.000 K Gyermek konyhaberendetóa 5.000 K
Francia baba ........ 38.000 K Gyermek-szánkó (rMH).—30-0°0 K
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