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Beniczky Ödön kiszabadul
Kormányzói kegyeimet kap karácsonykor
Andrássy Gyula gróf ma személyesen interveniál 

Bethlen miniszterelnöknél
S/Hrfrdsói/ Gyula gróf főuccai palotá

jában
a mágnás legitimisták értekezletet 

tartottak,
amelyen 'Andrássy Gyóla grófon kívül 
Paliacicini György őrgróf. Mikes Já
nos püspök, Károlyi József gróf, Ha,- 
kgvszky István, Cziráky József gróf 
Cziráky György gróf és mások voltok 
részt. A tanácskozáson teljesen beava
tott helyről Szerzett értesülésünk szerint 
lóként

a királyi család anyagi helyzetével 
foglalkoztak

is azokat a módozatokat beszélték meg, 
amelyek mcllott az özvegy királyné és 
gyermekei sorsáról méltóan gondoskod
hatnának.

számára nincs mondanivalóm.
Beszéltünk ebben az ügyben

PALLAVICINI GYÖRGY
őrgróffal is, aki a következőket mon
dotta a Hétfői 'Napló munkatársának:

— Csak annyit mondhatok, 
hogy Beniczky , Ödön kiszabadí
tása érdekében valóban akció van 
folyamatban. A részletekről nem 
nyilatkozhatom.
Kozbovotőan megkérdezte munkatár

sunk Pallavicini őrgrói’ot, hogy Beniez- 
kyt betegsége, vagy kormányzói kegye
lem alapján kísérlik meg szabadlábra- 
helyeztetni! Kóixlésbs ugyanis, hogy 
Beniczky Ödön eJfogadja-e a kegyelmet?

— Beniczky Ödöntől senkisem 
fogja kérdezni, lia kegyelmet kap,

hogy elfogadja-e. Egyszerűen ki
teszik a fogházból...
Szükségesnek tartottuk, hogy Györki 

Imre képviselő véleményét is kikérjük.

GYÖRKI IMRE,
aki a Beniczky-ügy részleteibe teljesen 
bt? van avatva, a következőket mondotta:

— A Beniczky Ödön érdekében 
megindított akció nézetem sze
rint; eredményes lesz. Ug.v tudom, 
hogy Beniczky. Ödön súlyos be
tegségére való tekintettel

Andrássy Gyula gróf a legkö
zelebbi napokban, talán már 
hétfőn személyesen fog inter
veniálni Bethlen István gróf 

miniszterei nőknél,

akitől azt fogja kérni, Hogy üjgre 
lehetővé, hogy Beniczky Ödön 
karácsonyra elhagyhassa a fog
házat.
Ezekuláa bizonyosra vehető, hogy

Beniczky Ödön karácsonyra kfexa» 
badul.

Politikai körökben vasárnap már arról 
beszéltek, hogy

a kormányzó Beniczky Ödön bünte
tésének hátralevő részét kegyelem

ből cineged!

és így Beniczky Ödön cyyike lesz aniaik 
a 20—25 politikai elítéltnek, akik kará
csonyra amnesztiát kapnak.

Szóba került a megbeszélésen Beniczky 
Ödön szabadlábralielyozésének kérdése 
is. A tanácskozás résztvevői úgy hatá
roztak, hogy

erélyes akciót indítanak Beniczky 
Ödön szabadlAbrahelyozésc érdekében

Sjz akció irányítását Andrásig Gyula 
gróf vette a kezébe, aki

hétfőn személyese i fog interveniálni 
Bethlen István gróf miniszterelnök

nél.
Beniczky Ödön sorsáról es a szabad- 

tfibraholyozéa érdekében megindított 
akcióról

AJíDRASflY GYULA GRÓF
ja következőket mondatta a Hétfői Napló 
jnimka társának:

Beniczky Ödön súlyos beteg. 
’A fogház szenvedései erősen meg
viselték szervezetét és ebből a 
szempontból

mindenképpen indokolt volna, 
ha az illetékes hatóság sza

badlábra helyezné.
Be Beniczky Ödön nemcsak fizi; 
kai értelemben beteg’, hanem lelki 
erejét is megőrülték a fogház nap
jai. Én is ültem már a fogházban 
több politikai barátommal,

a mi sorsunk azonban kedve
zőbb volt Beniczkyénél.

Legalább sétálhattunlc m udvaron 
és néha cgyetry válthattunk. 
Beniczky Ödön teljesen egyedül 
van. Egyetlen vigasztalása hogy 
cellájából látja az eget... A szn- 
badlábrahelyezése erdőkében
niegincBtott. akcióról, bar nrrol 
tudomásom van, a nyilvánosság

Bethlen István miniszterelnök bécsi hírek szerint 
(jenfben összeveszett Klébélsberggel

Kormányválság a numerus clausus ás Klebelsberg jobboldali orientációja miatt

Becs, december 13.
(A Hétfői "Napló tudósítójának tc- 

lefoniélentése). Politikai körökben 
élénken pertraktálják azokat a. hí
reket, amelyek szerint

Bethlen István gróf miniszter
elnök Genfben összekülönbözött 
Klebelsberg Kuno gróf kultusz

miniszterrel.
Az őspzokűlönbözés oka a numerus 
chiusus kérdése volt, amennyiben 
Bethlen helytelen] tette Klebelsberg 
Kuno grófnak e tárgyban elhang
zott beszédét, amely hir szerint nem 
respektálta előzetes megállapodásu
kat. Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter magatartását úgy értel
mezik, hogy' a numerus chiusus 
genfi tárgyalása során

érdeméket akart .szerezni 
nak azoknál a jobboldali _____
nél, amelyeknek politikáját az 
utóbbi időben feltűnően favori-

chiusus

magá- 
körök-

zálja.
Bethlen és Klebelsberg összetűzése 
éppen ezért a ixirlamciil.i ellentétel: 
kirobbanásánál: tekinthető.

Bécsi politikai körökben feltűnést 
kellett Bethlen miniszterelnök keű- 
vvtlensége és az a tény, hogy szo
kása ellenére Becsben is teljesen el-

záj’kózott a nyilvánosság informá
lása elől.

Abban a tényben, bőgj’’ Bethlen 
miniszterelnök Klebelsberci Kunó 
grófot a legnehezebb napon magára- 
hagyta Genfben, a váJfiághirek meg
erősítését látják és arra következ
tetek, hogy Bethlen ezekután már 
nem odázhatja cl kabinetjének re
konstruálását Sz.

&
Ezoíel; a becsi híreket közöltük: a 

kormánypárt több vezető tagjával, 
akik kijelentették, hogy már szom
baton este a parlamentben szárnyra 
keltek ezek a hírek, amolyeknok 
valódiságát nem sikerült ellenőrizni.

A kormányhoz közelálló hely en 
a következőket mondták a Hctjoi 
Napló munkatársának:

X miniszterelnök, aki szombaton! 
délután négy órakor érkezőit haza 
a bécsi gyorsvonattal, a vasárnapot 
családi körben töltötte. Hazaérke
zése óta még senkivel sem tárgyalt. 
Azok a hírek, amelyek szerint 
szombaton este a miniszterelnökségi 
palotában Bethlen elnökletével rög
tönzött minisztertanácsot tartottak: 
volna, nem felelne]- meg a valóság
nők. Hivatalát még nem vette át és 
csak hétfőn lép érintkezésbe Főm 
József népjóléti miniszterrel, aki 
távollétében ól helyettesítette.

Az Egyesült Államok is
a

konferencián
Washington, deéembor 12.

Hói t értesült helyen kijelentik, 
hogy ha az Egyesült Államok a 
meghívják és az amerikai kormány 
a konferenciára való meghívást el
fogadhatónak találja, a meghívást

a kongresszus elé juttatja, mert a 
döntés ebben a kérdésben a korv 
gr 'ssznsra tartozik, amelynek enge
délyeznie kell a genfi részvétéihez 
szükséges .utólagos hiteleket is.
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Esküit Lajos 
vesztegetési ügyét 

ma tárgyalja 
a Tábla

A Kok port fölvert ll-kiitt-ügy a hót- 
iői nappal Lomét bíróság Álé kerül. Mint 
tudvalévő, a büntetŐtörvényVEék meg- 
vosztogetóf; bűntettében bűnösnek mon
dotta ki Eukiitt Lajos volt íolihnivüléü- 
ligyi tisztviselőt, Nagyatádi Szabó Ist
vánnak, az elhunyt földmlvclésügyi mi- 
niíjzternek a titkárát és ötévi i)örtttn> 
Inintctósro itólto el. Eskiitt kórto az itó- 
lot Jogerőre való cniclkcdéaoig ezabad- 
lábrahelyc®ésót, do a bíróság kórelmét 
vinszantanitötta. Az elítéltet a gyűjtő 
rogházha szállították. Időközben vakbél- 
gyulladáat w kapott Esküit és a rab
kórházban megoporúltúk.

Fellobbezós folytán Eskiitt ügye a 
budapesti kir. Ítélőtábla elé került, ahol 
dr. Auor kuriai bíró tanácsa néhány hó
nappal ezelőtt mog is kezxltc az ügy 
tárgyalását. A táblai tanács a fellobb- 
vitcli tárgyalás során bizonyitásklegé- 
caitőst rendelt el. A tábla mai. 
hétfői tárgyalásán tőrnek rá a blzonyi- 
•üÍFklegÓRzltésro. Hír raorint Esküit La
jos — előbbi szokásához híven — újabb 
leleplezésekkel fog előállónk

A tárgyaláson a vádat dr. Kélcr Zol
tán főügyószbelyetles képviseli, a védel
met pedig dr. Weisz Ödön ügyvéd lát
ja el.

Kelsz Áruház 
Király ucca 47. széni, Csányi ucca sarok 

Játékvására 

megkezdődött 8 

Választékunk legnagyobb, 
áraink legolcsóbbak 

Ronaoléseket választás szerint 

karácsonyi szállításra 
már most elfogadunk 

25.000 K-ás 

áruosztályunk ismét megnyílt — Ezen 
cikkek az áruház hapubejáratánál lévő 
16 kirakatban és az áruház földszinti 

helyiségeiben vannak kiállítva.

Árjegyzéket az összes játék- és diszmű 
áruk-úi bérmentve küldőnk

Vidékre utánvéttel szállítunk!

Legújabb divata 

fflffl hócipők Se sárcIpSk
Sáfc, jumlkaktlak tornacipők 

ipriilkkdi
Legolcsóbb bovásárlási forrása

Fischer Péter r*
VII. Rákóczi út 78 - IV. Vámház körút 8

Minden este

Varjas énekel 
Bodrlcs Lajos 

zenekarával

Sióin Mvétózbott
Rákóczi út 75

Tolofón: József 30—70

Vegye’ak sürgősen

KokHant sortlegyet
>000 IC Múlás december 22-én

Andrássy Gyula gróf elmtézettnek 
tekinti az Albrecht-ügyet

A legutóbbi napokban n« utódálla
mok c^yes lapjaiban különböző hi- 
reeztelósok jelentek meg újabb Alb- 
rocht-tervekről. Ezekkel a közlemé
nyekkel hozhatók összefüggésbe a 
hírek is, amelyek szerint

a kisálltánt jegyzéket szándéko
zik átnyújtani a mag-yar kor

mánynak.
Beavatott helyről szerzett értesülé
sünk szerint ezek a hírek alaptalan 
koholmányok. Érdeklődtünk ebben a 
kérdésben

ANDRÁSSY GYULA gróf 
véleménye iránt. Andrássy a követ
kezőket inoudótta a Hétfői Napló 
munkatér róna k:

— Olvastam néhányat é közle
mények közül, amelyek nézetem 
szerint önkényes kitalálások le
hetnek.

Kezdetben tnlajdonitottam 
valamelyes jelentőséget és bi
zonyos tendenciát ezeknek az

Esáhy honvédelmi miniszter 
Ujfalussy lábornok ügyében 

becsületügyi eljárást tart szükségesnek 
Méltó-e Ujfalussy arra, hogy tagja legyen a hadsereg 

tisztikarának
A múlt heti minisztertanács óta, amely 

Ujfalussy István nyugalmazott tábornok 
ügyét tudvalevőén „kivizsgálni rendelte" 
— illetékes helyről nem hangzott el nyi
latkozat arról, hogy milyen sóra vár a 
..szociáldemokrata'*  nyugdíjas tábor
nokra. Olyan helyről, ahol Csáky Károly 
gróf honvédelmi miniszter véloményét 
ez Ügyben igen közelről ismerik, közöl
ték a Hétfái Napló munkatársával, hogy

Csáky Károly gróf honvédelmi mi
niszter

ez ügyben elmondott jjatlauiénti beszé
dének alapján áll, vagyis

nem akarja elvitatni a nyugdíjas

Á Hétfői Napló multheti számában 
megírtuk, hogy a főváros tanácsa a nu
merus clausus alapján tölti be az iskola
orvosi állásokat. Felhívtuk erre a kö
rülményre a törvényhatósági bizottság 
figyelmét és követeltük ennek a rend
szernek a városháza falai közül való ki
küszöbölését. Cikkünk mindenütt nagy 
feltűnést keltett és nem Is tévesztette el 
a hatását A pénzügyi bizottság pénteki 
ülésén napirenden szerepelt az iskola 
egészségügyi intézmények szervezése és 
e tárgynál Bedé Mór erélyes szavakkal 
követelte, hogy az iskolaorvosi állásokat 
elsősorban azokkal a kiváló kerületi és 
kórházi orvosokkal töltsék be, akiket ár
tatlanul, igazságtalanul üldözött el a 
kurzus a főváros szolgálatából. Kőve-

Az orvosok numerus claususát 
elutasította a főváros
A Hétfői Tiapjő akciójának eredménye

Sorsjegyek mindenütt kaphatók

nyerhet*

1 pár brlllláns füssd 
1 autó 6 üléssel, 
3..Is.^r.1, motorkerékpár 
3 «£■12 személyes ezüst

evfikészlet, 3 új zongora, 12 személyes 
ezüst káv 's- vagy tcaskészlet, 1 női kelengye 
(12 garnitúra), 1 motorcsónak, 5 brilliáusokkal 
kirakott női aranyóra, 5 arany cigarettatárca, 
5 garnitúra 12 szom. poroellán készlet, 24 férfi 
aranyóra, 24 ozüsttál, 24 kerékpár, 4 női vágy 
férfi bunda, 5 varrógép, 18 karátos karkötőóra, 
12 ezüst cigarettatárca, ííőnyeg. festmény stb., 

stb. és 800 kisebb arany- ós ezüsttárgy.
Húzás már ezen a héten éstltörttkőn I

10 p*" r sár-és hócipő

olcsó árueltáeu, mig a készlet tartl 
Arik ezrekben 

Férfi sárolpö- — _ _ ... ... «. ... •» 
N61 sárclpö ._ ... _ _  ------ . ... 85
Gyermek Bárcipö — ... ...... 80—00 
Nöl hóolpé, amorlkát gyártmány 1OB 
Gyermek hócipő............... 1..100 180
Wlmpussing hócipő, szőrmével — 230
Férfi bőrolpó, rámánvarrott — — 250
Női börelpő rámánvarrott...____  220
Gyermek la börelpő 129,130,180,210 
Toveszőr háziclpő, börtalppul — 08
Tornacipők, torna- uh&k. avédtoma szoknya 
nadrág legelcsóbtrfn Scftlfar > ctgnOI 

L, Oőbrsatel tér 4.

állifólagoi terveztetéseknek,
de eleitől fogva kétségbevóntam. 
hogy a főherceg tudatosan királyi 

trón után vágyódnék és ilyen 
irányban puhatolódzott volna a 

korona elnyerése érdekében.
Albrecht főhercegnek speciá
lis kötelességei és Ígéretei 

vaunak Ottóval szemben,
amelyeket nem akarhat megszeg
ni. Az egész akció terve és hireez- 
teléóc onnan keletkezett, hogy 
akadtak olyanok, akik vissza akar
tak élni fiatalságával és előtérbe 
tolták őt. hogy ebből a kombiná
cióból egyéni hasznot húzzanak.

— Kétségtelén azonban, hogy ez 
éz a legfeljebb terveztetésnek 
nevezhető akció nem volt ko

moly.
Felfújták, akiknek ez érdekükben 
állott. Egy papi frázis csinálta az 
úgynevezett Albrecht-ügyet. ame
lyet én elintézettnek tekintek.

katonatisztek polttlzálásl Jogát,
Éppen ezért fegyelmi eljárás megindí

tását sem tartja szükségesnek, ellenben
szabad folyást enged a becsületügyi 

eljárásnak,
amelynek megindítását és lefolytatását 
magasrangú katonatisztek szorgalmaz
zák. A honvédelmi miniszter szerint 
ugyanis a katonatiszteknek szuverén jo
guk van annak megállapítására., hogy 
valamely bajtársuk óitól kifogáséit ka
tonatiszt méltó-e arra, hogy tagja legyen 
a magyar hadsereg tisztikarának. Ibi
nek megállapítása a katonai becsület
ügyi eljárás és vizsgálat a feladata.

telte, hogy minden máé szempontot te
gyenek félre 3

legelőször ezeket az anyagilag és 
erkölcsileg sokat szenvedett orvoso

kat alkalmazzák
az iskola egészségügyi intézménynél. A 
pénzügyi bizottság minden tagja, — még 
a Wolff-párti tagok is — egyhangú he
lyesléssel tette magáévá Bedő indítvá
nyát a azt hntározatilag ki is mondották.

Végh János dr.
tiszti főorvos azonban kijelentette, hogy 
kórházi és kerületi orvosokat nem lehet 
iskolaorvosokként alkalmazni, mert nincs 
meg az ehhez szükséges képesítésük.

— Iskolaorvos csak képesített egészség

10.000 anroj 
Koronás uUldj

tantanár lehet — mondotta Végh főorvos 
munkatársunknak — s igy szerintem

az iskola orv ősi intézménynél nem 
alkalmazhatjuk az elüldözött kór

háti és kerületi öfvósokat.
Ellenben azok közül az orvosok közül, 

akikot annak idején a főváros elbocsá
tott áz iskolákból, már négyet visszahe
lyeztem állásába és

mind * négy zsidó.
Eddig 26 iskolaorvost alkalmaztam, 

akik között ez a négy zsidó. Még néhány 
zsidó vall ,su orvost kinevezünk iskola
orvossá, mert

a főváros orvosai közül 70% a ke*  
resztény és 30% a zsidó vallású

Tehát legalább még 4 zsidó iskolaor
vost nevezünk ki, hogy ez az arány itt 
is kifejezést nyerjen és ne érjen senkit 
sérelem,

Bedő Mór
ezzel szemben a következőket mondotta 
a Hétfői Napló tudósítójának:

•— A pénzügyi bizottságban nemcsak 
az iskolákból elüldözött orvosok vissza
helyezését követeltem, hanem azt is, hogy 
az iskolaorvosi állásokat a meghurcolt, 
tönkretett kórházi és kerületi orvosokkal 
töltsék be. A bizottság egyhangú helyes
léssel tette magáévá és emelte határo
zattá eme javaslatomat

a végrehajtást mar nem lőhet elgán
csolni.

A tiszti főorvos ur ama ellenvetése, 
hogy csak vizsgázott egészségtantanár 
lehet iskolaorvos, könnyen kiparirozható 
mert legfeljebb ezek az elüldözött orvo
sok Is megszerzik a szükséges képesítést, 
Most, amikor alkalom van 50—60 ártatla
nul meghurcolt ember rehabilitálására 
nem szabad a tettel késlekedni s nem 
nyugszunk mindaddig, ágiig a határo
zathoz hiven az Iskolaorvosi állásokban 
az elüldözött kórházi és kerületi orvosok 
egy része nem nyer elhelyezést.

Mélyen 
leszállított árban árusítunk 

karácsony és újévre 
szőrmebundákat 
és szőrmebőröket 

Bikán és Gerő

M&wia ? - W vf?
5,10,15 és 20 kg os postacsomagokat 
rizs és cukor kivételével, bórmanive 

szólítunk vldákra.
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Meghalt a két Hajdu*gyerek
A llvanXlA...- u> _____ _

'Á borzalmas esalúdirtási drámú- 
az öt?ves Andor és 

vasárnap reggelre 
anélkül, hogy eszóletüket vissza- 
nyitok volna, a Rúkus-kórlulzban 
meghaltak.

Mára már elcsendesedtek a véres 
szenzáció hullámai. A Nádor ucca 
28. számú hazban már csak halkan, 
suttogva tárgyalják a véres családi 
-uJíiav' 9,Sy-egy uccai
járókelő tekint fel néha az elsőeme- 
loti lezárt ablakokra; ahol péntek- 
£?*  -j szamaa^ra virradó éjszaka 
Hajdú Gyula nyugalmazott csend- 
orszazados es szép, szőke felesége 
elhatározták, hogy a mérföldes lé
pesekei közeledő végzet: a nyomor 
elöl a halálba menekülnek és ma
gukkal viszik apró, ártatlan em
berpalántáikat is, hogy soha ne is
merjek meg az árva szenvedéseit, 
ne kelljen harcolniok az Élettel, 
amely elől édesapjuk, a szurós- 
szemü, feketeba juszos csendőrszá
zados — mellén dekorációk sorai
val — olyan gyáván megfutamo
dott.

A haldokló Katóka 
elmeséli az utolsó 
éjszaka történetét

Szombaton reggel kilenc órakor érkez
tek a mentők a Rókus kórházba az áldo
zatokkal. Hültl Hümér tanár, akit lele- 
fonon értesítettek azonnal besietett a 
kórházba és hozzáfogott az operációkhoz 
Hajdú Gyulát operálták meg először, 
azután sorban a három gyermeket. Az 
operáció után mindnyájukat, az I. szá
mú sebészeti osztályon helyezték el. 
Alig, hogy befejezték az operációt, a 
főkapitányságról érdeklődtek, hogy ki
hallgathatják-e a sebesültett. Rendőri 
bizottság is járt a kórházban a sebesül
teket azonban nem lehetett kihallgatni, 
mert a vérontás négy áldozata eszmélet
lenül feküdt a kórházi ágyon. 1""-\najau Kató, az I. számú sel 

Délben I osztályon vívódik a halállal.

Hogyan történt a c^aládirtás ?
Ismeretes, hogy Hajdú. Gyula, a 

családirtó apa és félesége levelet 
hagytak hátra, melyben kérték, 
hogy boncolásukat mellőzzék, mert

„szemmel látható a Wellodog 
működése, — a gyilkosság és 

öngyilkosság* 4.
A rendőrségen a boncolás és teme
tés ügyében meg nem hoztak hatá
rozatot, de minden valószínűség sze
rint mellőzik a boncolást. Eddig 
ugyanis a véres eseménynek a leg
fontosabb mozzanata nem volt tisz
tázva:

nem lehetett minden kétséget 
kizáróan megállapítani, hogy 
miként folyt le a családirtás, 

hogyan ment ki a lakásból Haj- 
duné, miért történt, hogy az asz- 
szonyt nem lőtte le a férje és

miért használt az öngyilkosság
hoz borotvát Hajdú, holott a

jl

A tlzenfitéves Kató a halállal vívódik
tizenkét órakor agonizálni kezdett Hajdú 
Gyula és fél óra múlva meghalt.

Délután négy óra tájban néhány 
pillanatra visszanyerte eszméletét 

Hajún Katóka.
Tört i< ny»' szemével riadtan körül né
zett a kórházi teremben: nem tudta hol 
van, mi~ történt vele. Mikor az ügyeletes 
orvos föléje hajolt és faggatni kezdte, a 
szerencsétlen fiatal lány szakadozott 
mondat*:  .bán alig hallható hangon el
mesélte, hogy nem tadja mi történt vele.

Arra emlékezik csak, hogy a tra
gikus éjszakán félálomban érezte, 
hogy apja az ágya fölé hajol és meg- 
csókolja az arcát. Ezután újra el
aludt ós semmi másra nem emléke

zik.
Néhány szót mondott csak a nagy vér
veszteségtől elgyongült kislány, azután 
újra elájult

Meghal 
a két kisgyermek

A vasárnap virradó éjszaka ál
landóan a Hajdw-gyerekck ágya 

tartózkodtak az orvosok. 
Félóránként megvizsgálták őket, 
azonban semmi remény sem volt, 
hogy életben maradnak. Egész éj
szakán át hörgött, viaskodott a ha
lállal a három gyermek.

Hajnalban három órakor élesen 
re Isi költött az ötesztendős An
dor. Az orvosok föléje hajoltak 
és megrendülve látták, hogy az 
ötéves kisfiú kiszeuvedett A 
kisgyermek holttestét kivittek 
teremből. Délelőtt tiz órakor 
meghalt a másik Hajdú-gyerek 

is, a tízesztendős Jucika.
A Rókus-kórliáz halottaskamrájá- 
jában most már három áldozat holt
teste fekszik, mig a család irtás 
utolsó életbenmaradt szereplője, 

\ Hajdú Kató, az I. számú sebészeti

Wellodog-pisztolyban volt még 
egy golyó,

sőt töltött szolgálati fegyvere is ott 
feküdt az ebédlő aszta án.

Felmerült az a feltevés is, hogy 
a családirtásban Hajún Gynláné 

is részt vett.
Különös ugyanis, hogy Hajdú, aki 
biztos kézzel leteritette a három 
gyermeket, miért nem tudott magá
val végezni.

Ari a következtetnek. hogy
Hajdú Gyula meggyilkolásában 

az asszonynak is része lehet..
A borzalmas gyilkosságot azonban 
nem tudta befejezni, idegei fel
mondták a szolgálatot, kirohant a 
lakásból, eszét, vészivé felrohant a 
negyedik emeletre és levette ma
gát. az udvarra.

Ez a kérdés azonban már nem 
fog tisztázódni. Hajdú Gyula és 
felesége dermedt testtel, némán 
fekszenek a halottaskamrában. A 
családirtás ntolsó szereplője pedig 
eszméletlenül fekszik a kórházi 
ágyon. Mivel a családirtás részie
leit úgysem lehet teljesen tisztázni, 
a rendőrség w minden valószinüség 
szerint, mellőzi a boncolás elrende
lését és megadja a temetési enge
délyt.

hisztérikus nők 
rohama Hajduék 

lakása ellen
A vasárnap folyamán valóságos bú

csúja rt hely volt a Nádor uoca 28. számú 
ház házmestert lakása, annyian érdek
lődtek a családi dráma részletei, valu- 
mint a szerencsétlen gyerekek állapota 
iránt

Előkelőén öltözött uriasszonyok jöt
tek és magas honorárium ellenében 
kérték a házfel ügyelőt, mutassa meg 
nekik a lakást vagy legalább az 

udvarban a helyet, ahol az öngyilkos 
Hajdunő holtteste feküdt és mikor 
megtalálták, izgatottan kaparásztak 
a hóban vérnyomok és ruhafoszlá*  

nyok után.
Két hitelező is járt a házmesternél. Az 

egyik egy Tandler nevíi szeszgyáros, aki 
elmondotta, hogy Hajdú 61 millió korona 
értékű pálinka árával maradt adósa, a 
másik egy bőrkereskedő, aki húszmillió 
koronát követel. A két hitelező bemutat
kozott egymásnak és pesszimista hangon 
latolgatták, vájjon viszontlátják-e pén
züket J

Érdekes, hogy még vasárnap dél
előtt a negyedik emelet egyik ablak
párkányán a porban tisztán látszott 
Ilajduné tenyerének lenyomata, 
amely ott maradt a porban, amikor 
Hajdnné felkapaszkodott az abla
kon, hogy levesse magát az ndvarra.

A végzetes 
tizenötmillió korona

Hajdú Gyula a városházán ismerős lé
vén, nemrég amikor kölcsönre volt szük
sége a főváros érdekeltségéhez tartozó 
Kisipari Hitelszövetkezethez fordult pén
zért, ahol mint vendéglői ipart űző 
egyén kapott is tizenöt millió koronát. 
Lejáratkor azonban nem tudott fizetni, 
mire többször haladékot kapo’t, Néhány 
nappal ezelőtt visszafizette a szövetkezet
nek az adósságot.

A tragikus véletlen játéka, hogy 
tizenöt millió korona volt ez az 
összeg, éppen annyi, amiért Tressa 
Márton főpincér megtette ellene a 

végzetes feljelentést.
A feljelentés ügyében egyébként Tresso 

ügyvédje, Rosenbcrg Sándor dr, kijelen
tette, hogy Hajdú sohasem fordult hozzá 
halasztásért, ennek ellenére azonban 
rendőrségen mégis haladékot kapott.

Ripka főpolgármaster 
cáfolja, hogy rokona 

Hajdúéinak
A családirtás ügyével kapcsolat

ban egy napilap azt irta, hogy 
Hajdú Gyula feleséoe rokona Ripka 
F erenc főpolg ár mesternek. Kérdést 
intéztünk eziránt a főpolgármester
hez. Ripka Ferenc kijelentette, hogy 
Hajdú Gyula és felesége iie/ci nem 
rokona, őket nem is ismeri, csodál
kozik azon, hogy napvilágot látott 
ez a bizonyára tévedésen alapidó 
hir.

A haldokló Hajdú 
Katóka ágyánál

Odakint delet csilingel a. Rókus- 
kápolna kis harangja, idebent az 
I. számú sebészeti osztályon a szen
vedő betegek fájdalmas nyögése 
összevegyül a haldoklók utolsó lá
zas suttogásával. A Rákóczi ut oda
kint elevenen forr, kórterein 
karboltól átitatott été rés levegőjé
ben a halál terjeszkedik. Katonás 
sorrendben állnak a fehér ágyak a 
fal mellett, mögöttük, mint szelle
mek suhannak az ápolónők. Itt fek
szik Hajdú Katóka, a meghasonlott 
csendőrtiszt családirtó drámájának 
egyetlen még életben levő áldozata. 
Orvosok sürögnek-forognak körülöt
tük. Mikor egyik orvostól állapota 
iránt érdeklődünk, a következő 
laszt kapjuk:

— Talán meglehet menteni 
életnek, — de nagyon kevés a

remén).
A lövés majdnem biztos volt. Gya
korlott kéz húzta meg a ravaszt és 
igazán csak csodálatos véletlen, 
hogy még dobog a szive.

— Tegnap reggel kilenc óra óta — 
amikor megérkeztek a mentők a 
négy hordággyal szüntelenül csilin
gel a telefon — folytatja az orvos. 
— Mindenki a gyerekek állapota fe
lől érdeklődik, akik Katóka kivéte
lével egy pillanatba som nyerték 
vissza eszméletüket

<
Szegények az álom utján mén- i 

lek át halálba. ; L

ÖRTELIFtf

Katóka nem valószínű, hogy 
életben marad,

és ha igen, ki tudja milyen örökös 
nyomorúsággal fog járni. Mert 
kétségtelen,

a golyó súrolta az agyat és bor
zalmas roncsolást végzett, 

amelyről ma még korai a találga
tás. Mihelyt lehetséges, Röngten- 
vizsgálatot fognak tartani és akkor 
tálán... talán...

-~iLsdfciívwupő 
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VMolnok és orvos 
oWo ew Ml 

mnzaó vOiOcsornoMn
Nagy feltűnést keltő botrány szin- 

hclyo volt a minap este egy körúti mozi 
várócsarnoka. A pénztár előtt tolongó 
tömegben egy elegáns monoklin ur vé
letlenül nekiment egy ugyancsak elegáns 
külsejű férfi társaságában lévő hölgy
nek. Nyomban bocsánatot kórt, az össze
ütközés miatt, do hölgyet ki&érő ur 
sértő hangon rákiáltott. A monoklin 
lórii meglepetten kérdezte a sértegetőt:

— Nekem szólt?
Erre a hatalmas termetű idegen még 

durvábbuu ismételto meg a sértést. A 
monoklié férfit még az sem hozta ki 
sodrából és így szólt:

— Remélem a vívóteremben fe lesz 
iyen bátorsága, kérem a névjegyét

— Minden monoklinak nem adom a 
névjegyemet, — hangzott a válasz.

Ebben a pillanatban a monoklís hatal
mas üt óit mért az ismeretlen sért ege tőre, 
akinek kemény kalapja beszakadt és a 
füle megsérült

Csakhamar nagy csoportosulás támadt. 
A rendőr igazoltatta a botrány szerep
lőit. Kiderült hogy a hölgy társasagá
ban lévő ur dr. Petrovite István orvos, 
a monoklié ur pedig Tihanyi László 
földbirtokos, az ismert vivóbajuók. A. 
rendőr közbotrány okozás címén az eset
ről a kerületi kapitányságon jelentést 
tett Értesülésünk szerint a® ügynek 
eddig még nincsen lovaglás folytatása.

— Kakovssky István eliadása a 
Tőzsde-klubban. A Magyar Tőzsde Klub 
O hó 15-én este tartja eZidei első klub
vacsoráját A vacsorát követő vitát 
Rakovezky István dr. A magyar keres
kedelem jövőjének utjai“ cimü előadása 
vezeti be. A vitaestély iránt úgy a kor
mányzat mint a politikai és közgazda
sági élet köreiben rendkívüli érdeklődés 
mutatkozik.

— Meghalt a ródlin. Vasárnap, este a 
Svábhegyen levő Fodor uccában rődtt- 
zott Büki Sándor 35 éves kárpitos segéd. 
Hirtelen rosszul lett b mire segítségére 
siettek, a ródlin meghalt

Minden doboz sarkában 
pörkölt szemeskávé van!
Kilogrummonkint kb. 8000 IC értékben

A belügyminiszter boszorkányos 
gyorsasága

Huszonnégy óra alatt visszautasította a főváros
uj ilietményszabályzatát

A városháza liszt viselőit ezidős7»e- 
riut egyetlen kérdés — a státusren- 
d ezért kérdése tartja izgalomban. 
Eletek óta latolgatják egymás között 
az eshetőségeket az A és B kategó
riák léJos/Aását s izgalmukat csak 
növeli az az érthetetlen titkolódzás, 
amellyel az ehlöki ügyosztály a stá- 
tuereiidezést körülvette. Az elmúlt 
bét közepén., azután végre elkészült 
az uj illetmény szabályzat s a fővá
ros

csütörtökön felküldte a belügy
minisztériumba

jóváhagyás végett
Szombaton azonban váratlan 
és kellemetlen meglepetésben 

részesült
a főváros vezetősége, amennyiben 
soron kívül, hihetetlen gyorsasággal 

visszaérkezett a városházára
a felterjesztett státus a belügymi
niszter rövid leiratának kíséretében.

~ Letartóztatott sikkasztó. Az 
Erzsébetvárosi Textil- és Divatáru 
Rt. igazgatója feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy a nála alkalma
zásban lévő Lantos (Löwingcr) 
Miklós 33 éves pénzbeszedő a rábí
zott pénzből 52 millió koronát el
sikkasztott A detektívek vasárnap 
délelőtt előállították Lantost, aki 
beismerte, hogy a pénzből 35 millió 
koronát saját céljára fordított. A 
sikkasztó ügynököt kihallgatása 
után a rendőrségen letartóztatták 
és délután átkisérték az ügyészség 
fogházába.

— Sorozatos bcsu.rranási tolvajlások. 
Nickmond Eta magánzón# fel jel öntést 
tett a rendőrségen, hogy az Alkotmány 
ucca 18 szám alatti lakásának előszobá
jából egy ismeretlen fiatalember ellopta 
3 millió koronát érő bundáját. — Mo
nostori Dezső hasonló feljelentést tett, 
moly szerint Lipőt körút 15 számú laká
sának előszobájából 6 millió koronát érő 
bundáját, — dr. Weber József orvos Bál
vány ucca 2 számú lakásából ugyancsak 
ismeretlen tettesok ellopták 4 millió ko
ronát érő bundáját. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

«— Nem ajánlatos az orgazdának be
rúgni. Vasárnap éjjol a Szondy ucca és 
a Bajza ucca sarkán egy ittas ember 
belekötött az ott dolgozó hótakaritó- 
munkásókba és u járókelőkbe. Végül is 
rendőrt hívtak, aki a garázda embert 
bekísérte a VI kerületi kapitányságra. 
Itt kiderült, hogy Mayer Jánosnak hiv- 
ják, 32 éves kőműves, akit a pest vidéki 
ügyészség orgazdaság miatt köröz. Le
tartóztatták. 

A városházái! mingyárt tudták, 
hogy ez a boszorkányos gyorsaság 
ami szokatlan az adminisztráció 
berkeiben, ueai jelenthet jót s ebben 
nem is csalódtak.

A belügyminiszter ugyanis tel
jes egészében visszadobta a fő" 
városnak az illetményszabály

zatot
s néhány erélyes szóval utasította 
a városháza urait, hogy azt egész 
terjedelmében dolgozzák ál.

A városházán nagy konsternációt 
keltett a státusjavaslat visszakül
dése és az elnöki ügyosztály vezetői 
szombaton egész nap tanácskoztak, 
hogy miképpen tegyenek eleget a 
belügyminiszter kívánságának. Az 
ügyosztály tisztviselői most megfe
szített munkával dolgoznak az újabb 
státuson, hogy még karácsony előtt 
a javított kiadást felterjeszthessék 
a belügyminiszternek.

— Fábián Béla beszámolója. í’d- 
bián Béla nemzetgyűlési képviselő 
vasárnap délelőtt, Pesterzsébeten 
beszámolót tartott, amelyen az or
szág súlyos gazdasági és politikai 
viszonyairól beszélt. Utána nagy tet
szés mellett Pakots József nemzet
gyűlési képviselő beszélt.

— Hétfőn sztrájkba lépnek a buda
pesti fuvarozó munkások. A fuvarozó 
munkások vasárnap délután gyűlést tur- 
tottak, amelyen mintegy 500 munkás je
lent meg. A gyűlés résztvevői foglalkoz
tak a szállító munkások anyagi holy- 
zetével h kimondották, hogy ma, hétfőn, 
a főváros területén az. összes fuvarozó 
munkások sztrájkba lépnek, mert a mun
kaadók leszállították hetibérüket. A 
sztrájkban körülbelül 8000 szervezett 
munkás vett részt. A sztrájk kimondása 
után a gyűlés rendben végot ért.

— Száraz idő várható, *'  fagy
pont körüli hőmérséklettel A Me
teorológiai Intézet vasárnap délben 
az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Változóan felhős és át
menetileg száraz idő várható, fagy
pont körüli hőmérséklettel.

— Fordul jvuk mindennemű tőke kihe
lyezési és ilnanoiáliö ügyben a Róth 
Bankhoz Budapoeten. Vilmos császár ut 
45. Alapítási éve: 1906. Üzleti órák: reg
gel 8 órától ogyfolytábau osto 6 óráig.

— Már csütörtökön (dec. 17-én) tartják 
meg a Charltc Poliklinika sorsjegyeinek 
húzását, amolyan szenzációs fő- és mel
léknyeremények lesznek kisorsolva. Egy 
sorsjegy ára 10.000 K. A nyeremények 
jegyzéke a hirdetési részben megtalál
ható. Sorsjegyek mindenütt .kaphatók.

— 109 éves jrrófnőJ' Érdekes szü
letésnapul ünnepeltek meg Rómában 
az előkelő körök. Dotti de Tclicaig 
grófnő, aki 1819-ben Florencben szü
letett. a napokban ülte meg teljes 
szellemi épségben; á 109-ik ezületés- 
nnpját

— A rődlizás áldozata. Vasárnap dél
ben a népligeti utón ródlizott Varga 
Andor 23 éves szabóságod. A gyors 
iramban száguldó szánkó nekifutott egy 
utszéli fának. Varga kizuhant a felbo
rult ródlibóJ s oly szerenosétlpnül esett 
hogy jobblábát törte. A mentők a Rókus 
kórházba szállították.

— Ausztria válogatott csapata legyőzte 
Belgiumot. Lüttichben mérkőzött va
sárnap Ausztria válogatott futballcsa
pata Belgiummal a hollandus Mu*ters  
bíró vezetésével. A mérkőzést Ausztria 
4:3 (8:1) arányban nyerte meg, Cutti 
(2) Wieser és llierliinder góljaivul.

— Villannyal varr önf A Síi . r mo
tor megkíméli önt a fáradságtól, hogy 
varrógépét lábbal hajtsa! Szíveskedjék 
valamelyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vótelkény&zer 
nincsen.

— Hirtelen halál. Jankovics Rudolfné 
háztartásbeli nő, vasárnap este, Dohány 
ucca 57. szám alatti lakásán hirtelen 
rosszul lett és meghalt.

háziasszony
ruhaszüksAsletát

gyapjúszövetből............
brokát, selyemmel vé
gig bélelve ...............

divatháza, Kossuth Laiosu.9 
szerzi bo, ahol az összes osztályokban 

renstkiviii loszállitott 
árak mellett nagy karácsonyi

OCCASIO
vette kezdetét. B héten a következő 

cikkek kerülnek eladásra a 

szuterénben:
Köoenv 
la högeny
Seal Elehlrih srékB'.JSiO 
KOSZlUm szőrmévé__________ I30Ö
ü Ilii Öli gyapjúszövetből____ ... 300
CiepBüe Géb sBlysniföhü._ 300 
mmoh gyapjúszövetből............ . 230
Aljait _. . . . . . . . . . . . 230
Hímzett ing_ _ _ _ _ _ _ _ ifi
Hímzett nadrág. . . . . . . . . . . . . is
Selvem llóíhafísnya_ _ _  38
Divatos, tartás, Jutányos I
A fenti árak ezer koronákban értendők

Láng-áruház
Budapest, Múzeum köiút 48. szám

. (Múzeum uccuval szemben) 

JAtékvásftra 
megkezdődöd 

Választékunk £ 
legnagyobb, éráink 

legolcsóbbak I
Rendeléseket választás szerint 

karácsonyi siáliitásra 
már most olfogadunk. d

25.000 K-ás | 
áruosztályunk ismét inognyilt, ■ 

Árjegyzéket rz összes Játék- és R 
díszműárukról bérmentve külditnl:. H

Vidékre utánvéttel szál ltunk. S
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Szélhámosnő vádaskodása 
tanuk 

felvonultatásával
Nagy feltűnést keltett W. E. fo- 

tisztviselő esete, ki ellen válófélben 
levő felesége a hamis vádak garma
dáját zúdította, valamint azzal is 
megvádolta, hogy származását és 
felekezeti viszonyát hamis színben 
tüntette fel, ezáltal is tévútra vezet
ve őt.

A megindult eljárás során a bíró
ság W.-uc több tanúját kihallgatta, 
többek közt Műller Édénó napszá
mos asszonyt is, kivel azt a vallo
mást tétették, hogy W. E. őt lelövés- 
sel fenyegette meg arra az estre, ha 
ellene mer vallomást tenni.

E súlyosan terhelő vallomás alap
ján a vizsgálóbíró elrendelte W. E. 
letartóztatását. A lefolytatott bírói 
vizsgálat során azonban kiderült a 
vádaskodás tarthatatlan volta, mire 
W. E. másfél havi vizsgálati fogság 
után szabadlábra került. A bírósági 
tárgyaláson jiedtg W. E. teljes ár
tatlansága bebizonyosodván, az el
lene emelt összes hauüsvádak alól 
f elmentctott.

A jogerősen megszüntetett bíró
sági eliárás után W. E., ügyvédje 
Nargdlics Ede dr. utján hamisvád 
büntette címén tett feljelentést Mül
ler Edémé napszámos asszony ellen, 
mint akinek hamis vallomására tör
tént - - a bírói végzés szerint - W. 
E. letartóztatása. Müllernéu kívül 
hamistanuzásra való belbuj tussal 
gyanúsítanak két nőt is, akik a 
Berzseny ucca 2. számú házban 
laknak.

W.-néről időközben megállapította 
a rendőrség, hogy eltűnt és ezért kö
rözését rendelte eL

Ezen ügyben szombatra tűzött ki 
tárgyalást a bíróság, de dr. Tajner 
bíró, miután all órára kitűzött tár
gyalást csak 2 óra után kezdhette 
volna meg, tekintettel az ügy ké
nyességére, elnapolta azt azzal, hogy 
a kitűzendő határnapon mint első 
ügyet fogja letárgyalni.

— Tüzriadaloni az Első Budapesti 
Gőzmalomban. Vasárnap éjszaka 
féltizenkettőkor az Első Budapesti 
Gőzmalom Rt. telepének a Kun uc
cui tűzoltólaktanyában levő tüzjel- 
zőkészüléke jelezte, hogy a Pozso
nyi úti malomban tűz támadt. A 
veszedelmesnek ígérkező malomtüz 
oltására a központi II.,,V., VI. kerü
leti őrségek és az önkéntes tűzoltó
ság vonult ki, több szerelvénnyel, 
motoros fecskendővel és tolóletra- 
val. Annál nagyobb volt azután a 
meglepetés, mikor a malom elé ér
kezve, nyomát sem látták a tűznek.

TRETORN«‘» 
Hőtiiw

romaária
F’Tvu.RAKOC^S-UTOsz7^

Eredeti
amerikai masas hócipők!

ezer
■ KORONA

gyermek hócipők 
legolcsóbban

Vidéki fióküzleteinkben ugyanez' ;■

Kiár Zoltán revolveros ügyét 
ma tárgyalja a bíróság 

H fajuédöklub botránya a törvényszék előtt
tűzéséből kifolyólag kerül a bíróság 
elé. A tárgyalásra, amely iránt 
nagy érdeklődés mutatkozik. a bíró 
ság tanúképpen ki fogja hallgatni 
Gömbös Gyulát. Pádul Ede hírlap
iról. Eckhardt Tibort, Rdejt Vilmos 
dr.-t Marsoeszkjj Györgyöt, Gömbös 
Gyula titkárát és~a fajvédőklub sze
mélyzetét. Az első tárgyalási napon 
meg Imi Igát ják Farkas Elemér hu
szárezrede*  feguvers-.akériőt és még 
hétfőn, vagy kedden valósziniileg 
ítélethozatalra is kerül a sor.

Ezekután rosszabb sorsuk lesz 
a zsidóknak — 

mondja Eckhardt Tibor
,,Ha a kormány módosítja a numerus clausust, nem lesz 
egyetemi oktatás, mert az ifjúság zsidót nem enged be 

az egyetemre"

, 'Pu’blik Ernő dr. ítélőtáblái bíró 
tanáeselnöklefével a bíróság ma, 
hétfőn tárgyalja a szándékos ember
ölés kísérletének, büntette címé ti vád 
alá helyezett Kiár Zoltán dr. föorros 
ügyét. A tárgyalást a budapesti kir. 
büntetőtörvényszék esküdtszék i
nagytermében tartják meg. A vádat 
Szokolay Gyula dr. kir. ügyész kép
viseli, a védelmet Baracs Marcell 
dr. ügyvéd látja el.

Kiár Zoltán dr. a fajvédőklubban 
vitéz Dánér Bélával történt összo-

A Népszó vtség tanácsa úgy dön
tött, hogy a magyar kormánynak a 
numerus clausus ügyében tett elő
terjesztését tudomásul veszi, de re
méli, hogy a numerus clausus a kö
zel jövőben módosulni fog. Érde
kesnek tartottuk, hogy erről a 
döntésről megkérdezzük Eckhardt 
Tibort, az íflÍE elnökét, aki a. nu
merus clausus-szal kapcsolatban 
akciót indított a zsidóságnak nem
zeti kisebbséggé nyilvánítása ér
dekében.

ECKHARDT TIBOR
a következőket, mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A Népszövetség tanácsa igen 
rossz szolgálatot telt a zsidóság
nak azzal, hogy a numerus clau
sus ügyét napirendre tűzte, mert 
ezzel a tényével dekralálta, hogy

a zsidóság nemzeti kisebbség
ként kezelendő.

Akárhogy döntött volna is a Nép
szövetség:

ezekután a zsidóságra csak 
rosszabb napok várnak.

Ha uowohí-1 a kormány törvény
hozási utón módosítja a numerus 
clausust:

nem lesz egyetemi oktatás Ma
gyarországon.

Ötmilliárdos passzíva miatt lett 
öngyilkos TSmttrv államtitkár fia 

felnit V/mrlnlt. inftff
A változott gazduoági viszonyok ál

landóan Újabb « Újabb áldozatokatkö
vetelnek. Nemcsak a konjunkturális 
alakulatok dőlnek össze, liánom sor ke
rül már évtizedes, jéltundált ebekre ta 
és nap-nap után a rovolvorgolyó durra
nása 'torz pontot ogy újabb extaztencia 
„ueztulásúaak vésőre. Legújabban

női felöltő áruház 

Király ucca 22-, saroküxlet 
ez évben karácsonyi vásárát, 
rendezi me|y alkalomból kHwx*ényképGERO

árait tEtemesen leszállította
Teli köpenyek____ 950.000 K tói
Téli köpeny ezörmézve 1,050.000 K
Fok. poeztókabát szír. ,250.000 K
DIv. velourköpeny . 1^0«» «
Byermek-kafcát ........ £
Brabanter bunda, fck. 2,500.000 K

Hibás paplanok féláron
hl I ■ ■ * ______ _ vwíoxonvi ártuiUrtí megkezdtük.

Az egyetemi ifjúság egyszerűen 
nem engedi be az egyetemre a 
zsidó hallgatókat, mert többé nem 
fogják tűrni, hogy az egyeteme
ken 55 százalék zsidó legyen.

— A zsidóság eminens érdeke, 
hogy az én indítványom, amely 
nemzeti kisebbséggé deklarálásról 
szól, törvényerőre emelkedjék.
Munkatársunk itt közbevetően 

megkérdezte Eckhardttól, hogy né
zete szeriut ki, vagy miféle szerv I jg^j, nagy kihatással leírna 
jogosult magyar állampolgárok ma
gyarságának vagy nemzeti kisebb
séghez tartozandóságának megálla
pítására! Eckhardt igy válaszolt:

-- Ha én valahová fel akarom 1 
vétetni magam; kérem felvétele
met, amiről

xsiiri dönt.
Így kell a nemzeti kisebbséghez 
tartozandóságról is dönteni. Elis
merem,

vannak nemzethö zsidók, mint 
például Sándor Pál

de zsidó csak zsidó lehet cs nem

KcHhardt végül megjegyezte!, 
hogy a kisebbséggé nyilvánítást 
célzó indítványának mielőbbi na- 
pirendretfizését fogja követelni a 
nemzetgyűlés elnökségétől.

Tömöry Mew <*»  felelt kandalt mos 
a halálharang. .

Dr. kloor Lóénak évtizedes tfeadnbizo- 
mányi irodája volt, amelybe bárom ev- 
vei ezelőtt táréul belépett Tömöry Ltelo, 
dr Tömöry Kálmán pénetmymln »ztó- 
nml államtitkár fla. A cég, melynek 
Széchenyi ucca 12- »aám alaU -;UI 'r“-

Seal elektrlk-bsmla _ 8,000.000 K
Téliköpeny szörmegál-

galérral---------- bw.OOO K
Selyemtrlkó-jumper- 98.000 K
HfaUhák_________  150000 K tél
Szövetruhák---------- 2*0000  K-tól

£nPXy« Kö’pont? Városház,

•bán IX., Úlléi ut 81 (Kinizsi uoca e»r»«)

dajo, tole? gabona üzletekkel fo g la i közeit! 
és ;i, foísd^n kitii'íö hírnévnek örvendett. 
A konjunktúra nJatf a <’<’><' jól prompt 
rw.lt s hatalmas üzleteket bonyolítói í. Ip 
Az utóbbi ülőben azonban sokat Mit.tc;: 
lak a líizadÁH arról, hogy » Tömöry ' 
Moer <éc is nehézségekkel küzd. A va’ 
súg okairól különböző verziók keringtek. 
Egyenek szerint a <’ég erejét túlhaladó, 
merész spekulációkba bocsátkozott, má
sok viszont tudni vélték, hogy az eladók 
pontatlan bziüiPáeai okoznak '/.avarokat 
Töniöryék ugyanis tobbrailliárd értékű 
gabouát vásároltok, amit előre kifizet
tek is ezt mindjárt tovább is adták.

Eladási lcölelezettcégeiknek azonban 
nem tudlak, eleget tenni,

mert a gazdák, nekik som szállították a 
megrendelt gubonát és a cég kénytelen 
volt újabb, meg újabb prolongál lót 
kérni. A mindjobban feltornyosuló ne
hézségek teljesen tönkretették a fiatal 
Tömöry idegeit, aki

valósággal buslzomor lett és állan
dóan öngyilkossági tervekkel fog

lalkozott.
Sötét szándékát aztán pénteken végre 
to hajtotta. Korán reggel bement hiva
talába és

egyik karosssékbon mellbélőtte magát. 
így találta őt társa, aki gyorsan orvost 
hivatott, majd a súlyosan sérült fiatal
embert a Park Szanatóriumba szállítot
ták, ahol most

élet és halál között lebeg.
Információnk szerint a Tömöry és 

Meor cég passzívül mintegy ötmilliúrd 
koronára rúgnak, amit azonban a Tó- 
möry-csalAd rendezni fog. A cég kép
viseletében dr. Leitnrr Ernő ügyvéd 
egész vasárnap tárgyalásokat folytatott 
a hitelezőkkel és minden remény inog
ván a békés kiegyezésre és igy olkerüb 
hető lesz a bukás, amely a tŐzsdéro is

az ország legnagyobb nő!- 
és férfi szevetáruháza

Baöapest IV, Komiíerag ii. 14-16
Tekintélyt kettő arányok

ban vette kezdetét

karácsonyi 
vásárunk

oly feltűnő 
árkülönbözetei 

mutatnak
50—40%-os 

árengedménynek 
falai iuag 

cikkeink nagy ISmag*nak  f alaara. 
raltsa lahatatlan l*v«n,  u álunk 
hatalmnx klrakataoroxatalnkra, 
naivak a fanllakal xx.ml*ltat«an  

Igaaolitk 
Hlnfagyaital"*"* u"k*t kSHxőg- 
mantaxan kUldlUu vWCkun lak*

tiszteli vuwóleiiwk
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A Bimamurányi 
zárszámadása

39*2  mHlló pengő a társaság 
vagyona

A Riroainurány-Salgótarj&ni Vasmű 
Kt igazgatósága a folyó évi <1 ecembor 
23-ára egybehívandó rendes óvj J ’jz gyű
lésnek indítványozni fogja, i)< *v  az 
J924/25. üzlotévre ÍWXfO K osztalékot álla
pi ts< ni meg, a társulat különböző jóléti 
alapjaira cgymilliárd koronát, közjóté
konysági és közművelődési célokra pedig 
200 millió koronát szavazzon meg.

A múlt üzlet rendkívül kedvozőtlen . 
viszonyai n,z üzemek kihasználását csak 
kis mértékben engedték meg és az osz
talék megállapítását csak rendkívüli, 
nem a folyó üzletvitelből származó be
vételek tették lehetővé, Az ez óv julius 
1-óvel megkezdőit uj üzletév kedvezőb
ben alakul. Ezidő szerint az üzemek 
teljesítőképességük 50—60 százalékával 
dolgoznak.

A társulat Igazgatósága egyidejűleg 
megvizsgálta és jóvá hagyta az 1925. jú
lius 1-iki pengőértékbon felállított meg
nyitóméri eget. E szorint a társulat tiszta 
vagyona 39.2 millió pengőt tesz ki. A*  
megnyitómérleg nz alaptőkét 19.6 millió 1 
pengőben ós a tőketartalékot ugyaneb
ben az összegben tünteti fel. Az igazgo I 
lóság a közgyűlés ólé azzal a javaslat
tal lép, hogy minden 5 régi részvényt | 
egy uj részvénnyé vonjon össze ós az uj. 
részvények n óváriakét 50 pengőbon j 
állapítsa meg. ’

Egy betörő Robinson-élele 
a gázgyári kantin lezárt szobájában

Az óbudai gázgyár kantinjának 
vendéglősnője, Zwikling Gizella, 
tegnapelőtt délután az épület első 
emeletón lévő vendégszobát, amely 
egész télen át állandóan kulccsal 
volt bezárva, egy vendég részére 
rendbe akarta hozni.

Amikor kinyitotta az ajtót, zö
rejt hallott. Gyanúsnak találta a 
dolgot és rosszatsejtve, az ágy alá 
nézett, ahol legnagyobb rémületére 
egy összekuporodott

férfi alakját pillantotta meg.
A kaníinosnő rémülten kiroliant a 
szobából és segítségért kiáltozott. A 
kiáltozásra besietett a kantinba a 
közeli rendőrőrszem, addigra azon
ban az ismeretlen férfi

kiugrott az elsőemeleti ablakon 
és eltűnt.

Egy ideig még keresték, azonban 
nem akadtak rá. Tegnap reggel az
után a kantin pincéjében megint 
észrevették a bujkáló • férfit, most 
már sikerült elfogni és előállítani a 
111. kerületi kapitányságra. Mikor 
vallat óra fogták, kiderült, hogy 
Konccsni Jenő a neve, 27 éves mun
kanélküli pincér. Régebben a gáz
gyár kantinjában volt alkalmazva. 
A jó családból való fiatalember, aki 
hat gimnázium elvégzése után lett 

pincér, még ezen a pályán sem tu
dott boldogulni, megbízhatatlan
sága miatt gyakran volt állás nél
kül. November elsején elbocsátot
ták a gázgyári kantinból és az el- 
züllött fiatalember azóta

sorozatos betöréseket és lopá
sokat követett el.

December 5-én éjszaka belopózott a 
gázgyár területére, a kantin kony
haablakának üvegét benyomta és 
bemászott a konyhába. Tudta, hogy 
a konyhában egy szegen lógnak a 
gázgyári önképzőkör helyiségének 
kulcsai, leakasztotta a szegről a 
kulcsokat és bement a kor helyisé
gébe. Feltörte a helyiségben őrzött 
vas kasszát, melyben az

önképzőkör pénzét 
tartották, a benne talált 1.700.000 ko
ronát és hárommillió értékű fran
cia frankot magához vette, azután 
megszökött. A lopott pénzt pár nap 
alatt elmulatta, sőt szállásadónőjé
től is ellopott hétszázezer koronát. 
Mikor az is elfogyott, megint a gáz
gyárban akart pénzhez jutni. Ismét 
betört a kantin konyhájába, most 
azonban semmi zsákmányra nem 
akadt. Tudta, hogy az egyik ven
dégszobái egész télen zárva tartják 
és elhatározta, hogy itt meghúzza 

magát, ahol egy ideig senki sem za
varta. Az élelmés'bí < örő -vígan élt 
a kaolinban. Minden, éjszaka lement 
a konyhába és egy napra való élel
miszert vitt magával és

egész napon át a szobában hú
zódott meg.

Néha azonban kirándult egy-egy 
kis betörésre. Igv például kintjárt 
a Hunnia evezősklub csónakbázá- 
ban, ahol néhány öltözet ruhát 
zsákmányolt.

Közel egy hónapig tartott 
a bezárt gázgyári szobában. Ko- 
necsni Jenő betörő Robinson-élete, 
mig azután tegnap felfedezték, el
fogták és kihallgatása után letar
tóztatták.
kis,n,g jfutottokév ;k- p

’XF-^ík-

— A szociáldemokratapárt vezető
sége hétfőn délelőttre nagygyűlést 
hivott egybe a Thököly úti Vas- és 
Fémmunkás Otthonba a munkanél
küliség ügyében. A nagygyűlés célja 
a munkanélküliek ijesztő számada 
tainak ismertetése és egyben annak 
követelése, hogy a kormány mi
előbb készittose el ós tűzze a nemzet
gyűlés napirendjére <•?.(, n javasla
tot, amely a munkanélküliség ese
tére, szóló biztosítást kötelezővé 
óhajtja tenni s amelyet Vass Jótscf 
népjóléti miniszter már régebben 
beígért.

Túlzsúfolt raktár miatt 
még eddig nem létezett olcsó árakkal 

nagy karácsonyi vásárt rendezünk
ISMÉT a IMDliF

Seal eleklfik hunén 8,DD0.D00
Seal eleklrik hunrta

■jabb kü'litásb n,

Karon Kanin banda
Fekete Brahanter bunda , Rnfl nnn

!cg ivatonabb fazón ...... -„~.._,2,PUU-UuU

Hulrietíe spcrlhunda ..;.. 2,330.000

Velour köpeny
Velour köpeny kezelő szörmÁvé

Kockás műié köpeny
Kockás csikós velourköpeny 

végig bélelve, különleges faion, 
szőrme gallér és kézelő

Fekete posztó kabát
gallér és kézelő

800.000
!,000.000

850.000

férik, fiú- él gyermek, valamint női ruhAzntl 
káaxltmányelnk 

készen és mérték utáw
váltak a legkeresettebbekké, már a béke éveiben 

elismert Jé iu'ajdens&gailtnál fogva

A mai gazdasági helyzetnek megfelelően cikkeiukot 

a legtora® rmlsHízeíés 
mellett ajánljuk.

Wolf Budapest

? IV, Gerlóczy ucca 1. (a Központi Városház in Heti).
Kérje árjegyzékünketTelefón: 124-59

MOLNÁR GYULA női felöltő és szfirmeáruháxa 
■■■ ..iiFwiamwm BUDAPEST, VII, RÁKÓCZI ÚT 22 mwbm 
A nkláron levő összes killőnlcses modelleket köpenyekben. ruhákban, valamint nemen szőrmébő 
készült bund iküiőnlegcsségckbcn. úgyszintén pongyolákat és aijakat mélyen leszállított áron árusítjuk

Női kabátok
minden színben és minőségben

Leány köpenyek
mindon nagyságban

Plüss köpenyek 
a legromokobb kivitelben

ntón készült remek újdonságok kerülnek 

e Héten mélyen leszállított úrbun 
egyes darabonként is eladásra

Alándák kabátok

.400 ezer 
K-tól

Bakfis-kabátok 
Női bundák 

kockás angol szövetből és 
mindennemű szőrméből 

Sport- és 
korcsolyakabátok

Egyesületek, asztaltársaságok, szövetkezetek felruházását 
rendkívül olcsón vállalja

b_ ■■___ nagykereskedésében
8 U KI Király ucca l<5 Csak bánt 

ex «txö 
udvarban

MAGY. KIRÁLYI 45-ik^ALLAMSORSJATÉK
»"t*í„ ’<,kdí“nnefinft3Ann 1 ára 20 000 K, méllyé! ptisiái mlll’óf nyerhet kézpénzben!

•mz aiixtzmlllló 
-------- — — v — — — korona trlíkben 

karácsonyi ajándék

6«. .0.........1.100,000.000
azaz .gyrulllUrd i. .ifenillllA h kés.pón. 

•—’» .orsj.gy ■ l.,'ál.«erUbb

________ m K, menye! pbsm mlllMf ny
sscrcncsit vsgtbí'i* 6^ 500.100,000 

latom 251 millió, AionkMi kiioreolnak SO, 20, i<

Sorsjegyek kaphatók^ 
h*njiai»díkbi.**, lpo3tahí*cl  tlckbeai 

PosUi rendeléseket - a pénz előzetes I ekl|M*w  
utál — azonnet .eijeslt a Székestövárosl m. lor.
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felhív
A SZÍNHÁZI VI
LÁGFÁK A LEG
NAGYOBB SZEN
ZÁCIÓJA. Titkos Ilo
na a Magyar Szín- 
háznak kitűnő mű
vésznőjének és Ince 

. Sándor a Színházi 
Elet szerkesztőjének eljegyzése: az 
eljegyzést nyomon követi dövidesen 
az esküvő, amelyet a karácsony első 
napjában tart az illusztris művész
pár. Hogy milyen nagy szenzációt 
keltett ez a hír a színház világban, 
erre jellemző Karinthy Frigyes 
mondása:
, —- Csak a háború előtt voltak ilyen 
izgatotak az emberek.

ír ~r> A JÖVŐ HÉT KI
EMELKEDŐ színházi 
házi eseménye a Bel
városi és a Nemzeti 
Színház premierjei. 
Mindkét színházban 
magyar írók darbjait 
mutatják be. A Bel

városi színházban Lengyel Margit: 
Mária cimü színmüve a Nemzetiben 
Zilahy: Zenebohócok cimü kommé- 
dia deli'árle-ja kerül a közönség elé. 
A Kamara színház is igen érdekes 
premiert ad: Shaw: Nem lehessen 
tudni cimü Szatíráját mutatja be 
csütörtök. A hét többi eseménye 
sorrendben: A Városi színházban 
TApkovszka asszony két fellépése a 
Bohémélet és a Pillangó kisasszony 
cimü operákban és a Fővárosi Ope
rett színházban az orosz Kck Madár 
társulat vendégjátéka.

bN.

EGÉSZ PEST - VA
SÁRNAPBA várta 
Fedák Sárit — mond
ja telefonon — Fedák 
Irén. El sem képzeli, 

a hogy mennyi virág 
I ,van itt, amik mind 
J Zsázsát várják. Dé 

hiába. Zsazsa csak holnap érkezik. 
Egész nap csilingel a telefonunk, 
ismerős, ismeretlen mind azt kérde
zik:

— Mikor jön a művésznő? Komo
lyan mondom, már elfáradtam vá
laszolni. A rendes délutáni alvásom
tól is megfosztott a folyton csilin
gelő telefon. A telefonos kisasszony 
is megsajnált már. Nem egy eset
ben mielőtt kapcsolt volna — be
mondta a választ:

Ha Fedák művésznő iránt ér
deklődik én is megmondhatom — 
hogy hétfőn jön. De a "félek'*  — 
nem hittek nekem — szomorkodott 
nekem a telefonos kisasszony. Mind 
kapcsolást kértek.

•
A HÉT LEGROSZ- 
SZABB VICCE:
Megkérdezték Bril- 
lert, aki hosszabb idő 
óta torokfájás miatt 
nem lép fel, hogy mi
kor szerepel újra a 
fővárosi operettszín
ház színpadán.

— Nem tudom — válaszolt Billor 
— de annyit mondok, hogv inkább 
vagyok rekedt — mint Riket — a 
Miámiban.

9

Magyarosain ház
Hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombaton ós vasárnap este 

,«M SB
I Földi Mihály nagysikerű 

vigjátöka 

ritkos, Csortof, Z. Moln*r,  
űombaszogl, T.© áh Böi- 
□yörey? Vágd? Vendrey,

| Ruhlnyi

SZÍNHÁZ
STRásfél milliárdot örököli Qóthné 
Kertész 811a — <33eck VilmostólKertész 811 a

OTeghatoff a figyelem — mondja Qóihné
A nemrégen elhunyt nagy opera

énekesnek, Beck Vilmosnak hagya
téki ügye élénken foglalkoztatja a 
szinészvilágot, mióta köztudomású 
lett, hogy

Góthné Kertész Ella körülbelül 
másfélmilliárdot örökölt a kü

lönc operaénekestőL
Tegnap érkezett haza Bécsből dr. 

Endrényi Tibor ügyvéd, aki magá
val hozta az Amerikában elhunyt 
nagy operaénekes végrendeletét. A 
szegényesen élő Beck Vilmosnak 
körülbelül

10 milliárd értékű hagyatékát 
pesti rokonai és volt felesége, 
Góthné Kertész Ella örökölték.

Az érdekes hírrel felkerestük 
Góthné Kertész Ellát, aki igy nyi
latkozott munkatársunknak-.
JWWlfl|Vril*<V i*ir i*A* l*l* i**i*i*  ************** ***************

i MIUTÁN A RIVIE-
I KA szereposztása biz- 
, tos lett és a Vígszí n-
: ház és Renaisnauce 
í közötti cooperatió
■ csak Makai Margit 
c kölcsönadására szo

rítkozott hétfőn reg
gel teljes erővel megindulnák a pró
bák a Renaissance színházban, a 
Molnár Ferenc új „Komédiája**  két 
felvonásból áll és egy áruházban 
játsziódik le. Az üzletvezető és a 
kisasszony benmaradnak az áruház
ban egy éjszaka, hogy a „Riviéra4*,  
kirakatot megrendezzék. Az üzlet
vezető és a kisasszony között szere
lem fejlődik, amelyet erőszakosságá
val az üzlet fiatal és könnyelmű fő
nöke akar megbontani. A második 
felvonás a híres „Riviéra" kirakat
ban játszódik, ahol a babák megele
venedve folytatják az üzletvezető és 
a kisasszony elképzeli ragyogó fél
világi életét. A Renaissance színház 
egészen bécsi mintára állatja be 
Molnár Ferenc új darabját, ugy 
ahogy ott Reinhard és Molnár ren
dezték. Hétfőn Molnár Ferenc Pes
ten lesz és személyesen vezeti a pró
bát.

Végre NYÍLTAN be
vallják a Fővárosi Ope 
rettszinháznál a nagyon 
is nagy garral hirdetett
Miami szomorú sorsát 

Szerdán véglóg lekerül 
műsorról a jobb sorsra 
érdemes Jakobi operett.

Helyét a műsorban az orosz Kék madár 
kabaré foglalja el. amit a Renaissancc 
Szir.báz gálánsul átengedett a végsziik- 
ségbtín szenvedő Operettszdnháznak. J Hak
ni) a Kék madár Igazgatója és nagyszerű 
konferansza hétfőn érkezik Pestre, a 
társulat csak kedden délben érkezik. A 
régi műsorból újra játszani fogják a 
tavalyi legnagyobb sikerüket ,A-*  idő 
pénz" cimü operettparődiát — amely 
ilyen téren iskolát csinált

HM
RETRÁS SÁRI — 
aki a Miami sikerte- 
cenrÁgén elkedvetle
nedett — is ’iir.a 
hosszabb időre távol 
akar maradni a szín
padiól — csütörtökön 
csütörtökön a francia 

Riviérára utazik Meinl. Kérdésemre 
a következüket mondta: .
- Nem. egyáltalában nem standé- 

kom uj színházzal szerződést kötni. 
V.nu általában ném akarok játszani. 

— Igen, tudok már az örökségről. 
Az összeg nagysága még nem biz
tos, — de nem is fontos nekem. 
Meghatott a figyelem, amit első fér
jem, a szegény Beck Vilmos tanú
sított irányomban. Mi jó viszony
ban váltunk el, — semmi harag és 
visszavonás nem volt köztünk. 
Mindketten mentünk a magunk út
jára. Igaz, hogy elválásunk óta nem 
érintkeztünk, de ez természetes is. 
Egyikünknek sem volt szüksége a 
másikra.

— Ismételten hangsúlyozom, a fi
gyelem hatott meg és nem a mil
liárd.

— A figyelmet ugyan nem vár
tam, de meg kell mondanom, hogy 
a szegény Beck Vilmos mindig kü
lönc alapjában véve azonban na
gyon mélyen érző, finom lélek volt.

ILONA IS1

•H biui?■ megunta
1 Mi\. • WnViiíí hallgatás

Privát asszony — akarok lenni 
elegáns, jó életemet — 
vdbbéini. Most elutazom 
egy kicsit, és hogy mit 
azt igazán nem tudom.

M VAÁLY
IJ UTAZIK BÉCSBE és ou- 

IjE nan Párizsba, ö viszont 
’ ' i a hosszas

i|i hallgatást. Mig az Unió 
I állt — addig Vaály ját- 

UJ szott — az uj Lázár-féle 
rezsim a Király Szinhában ugy látszik 
nem kedvez a művésznő művészi ambí
cióinak. Nem csoda, hogy el van kese
redve Vaály Hona. Hogy mégis valaho
gyan megvigasztalják az „Alexandra*  
utáni újdonságban Farkas Imre Ki
rálynő rózsájában kapott igen szép sze
repet. A szerepet el is küldték Vaály 
Ilonának. do hogy a bemutatóra mikor 
kerül a sor, az teljesen bizonytalan, mert 
az Alexandrának igen komoly, nagy si
kere van.

akarom to- 
a Riviérára 
hoz a jövő

AZ újabb színházi 
dekonjunktúra olső ör
vendetes ered meny o. hogy 
a Royal Orfeum lénye
gesen leszállította a hely
árait. Pedig kitűnő mű
sor van a Royal Orfeum
ban, és éppen nála nern 

indokolt — a belyárJoÉzplHtás. Az örven
detes lépés eredménye természetesen az, 
hogy napról-napra telt ház tapsolja Vé
gig az előadást

KARCAG BOSKE zon
goraművésznő és Schich- 
tanz Mária énekesnő 
együttes estélye tegnap 
zajlott le a Vigadóban.

J, Karcag Böske tavaly óta 
sokat fejlődött. Drilliáns

technikájáról és művészi virlouzitásdról 
lett tanúbizonyságot.

UJ PUCCINI-OPERÁT 
mutat be a Városi Szin- 
ház az elhalasztott Bob 
herceg reprize helyett 

Wliiwia*'  Vasárnap délben Harsá
nyt Zsolt, — aki a 
„Fecske" címen fordí
totta és átdolgozta az ój 

szövegkönyvét — mogje- 
Szinházban Graff Kálmán 
éti ott lejátszották Zerko- 
jólen létében. A fordítás

Ptocelnl-opera 
lent a Városi 
társaságában 
vita direktor .
Igen Ötletes és sok helyen igen humoros. 
A fecskét január közepén mutatják be.

Briliánsokat,
>Ar In 41 rágAbbe >»Mii ?lal<«ly Imi'
Király ucca sí. ez, Teréz-templommá szemben

• Llpkovska Lydla óriási sikerére való 
tekintettel még két estén szrepel a Vá
rosi Színházban. Hétfőn a Bohémélet 
Mlmi-jét énekli, utolsó fellépése pedig 
szerdán lesz a Pillangó kisasszony-bán. 
Helyárak 12-től 98 ezerig.

* Marika 25-ször. Az állandóan telt 
házakat vonzó bűbájos Zágon• vígjáték 
hétfőn érkezik el legelső jubi'eu mához, 
A Renaissance Szinház ragyogó vigjá- 
tékolőadása szóbejzód a fővárosban. A 
Marika sikerének főosztúlyo&ai: a szín
ház bájos vendégmüvésznője, Gaál Fran
ciska, Somlay, az iró kitűnő megszemé
lyesítője, továbbá Gőzön, Papp Jolán, 
lfakláry, Hoykó, Szeghő. Tapolczai, 
Nagy Gyula, Sugár, Zala Ernrai, Monos
tor? Margit, Babochay Erzsi, Kerék
gyártó Olga, SármAsy László, Hajdú. A 
Marika természetesen a jövő bét min
den napján is színre kerül.

* A Vígszínház jövő hetét is az Arcok 
és álarcok Heltai Jenő nagyszerű vig- 
játéka dominálja. Kedden, csütörtökön 
és szombaton az Úriembereket adják, a 
többi este Heltai víg játék ciklusa (L 
Menazséria. II. Az orvos és a halát ÜL 
Karácsonyi vers.) kerül színre. Most 
vasárnap délután a Színésznőt adják.

• A Fővárosi Opercttazínházban vasár, 
nap, hétfőn és kedden este a Mimit, a 
gyönyörű zenéjii és hatásos szövegű. 
Jaoobi-operettet adják. Szerdán kezdi 
vendégszereplését az orosz Kék madár. 
Vasárnap délután az Orlov szoropol a 
műsoron.

VÖRHENY
ellen védjük gyermekeinket és mos
suk meg kezüket, arcukat naponta 
többször lysoformos vízben. A lyso- 
form hatásos védelmet nyújt, kelle
mes szaga, használata veszélytelen 

és a bőrt nem támadja meg.

Óvjuk gyermekeinket!

Éva átka
Biró Lajos vidám regénye 7 felvonásban.

A főszerepben

Batty Compson 
A diadalmas asszony

Egy házasság regénve 7 felvonásban. 
A főszerepben: 

Norma Talmadge 
a Royal-Apollóban! 

Elcadá*ok:  5 ’/<8 és ’/tlO diakor

Az Svad legnagyobb filmjei 
üaston Leroux regénye

Az operaház 
fantomja!

Lón Ghaney legújabb világ attrakciói a

BELVÁROSI INHAZ
LENGYEL MIN>..~ .

új sznművének bemuta óla pénteken

MÁRIA
Simonyl Mária, Nésa&rus Gixa, Kürti 
józgeff, Harrőnyl ReisS, Ba'ó E*en«ér

Király Színház |

A legjobb operett, 
a legjobb eföadésban

MrtovSzIrmal 
remekműve

Színre kerül ezténklnt



SPORTSzepes Béla
2 <3’73 métepí ugrott 

a Jt/tne fubtláris 
sivevsenyén 

B sífutásban Déván 
István az abszolút 

győztes
V-ntő keretben zajlott lo a MAC juhi- 

Mtris siversenyó, amelyet vasárnap ren
dezett meg. A nagyszámú nevezések kö
tött a rendező egyesületen kívül ott lát
tuk a Magyar Turista. Egyesületet, a 
Varmonia, a Munkás Testedző Egjwífile- 
fet, Si Club és a Tőrmészctburátok teljes 
gárdáját. A sjfntA-ban hatvanegy in 
doly volt, amelj'ből csokély kivétellel a 
tóéiban csaknem teljes számban megje
lent az egész mezőny. A Normafa mö
götti Kovács-félo vendéglőtől indultak 
v.irányoson-7-Bpdakc^zi ut—Budakeszi— 
Mária Makk—Csillebércen korosztül visz- 
tza a Kovács vendéglői célba közel tizen- 
l,ét. kilométeney. távon. Időrendbeli be
futók. 1« l)evön István (MAC) 59 p. 52 
mp. 2. S/.epcs Béla (MAC; 1 óra 00 p. 57 
nap. 3. Ptorlf Ágost (MAC) 1 ÓTa 02 p.

ZJI9 mp. 4. Latllovich Rezső (Terin. T. E.) 
1 óra 02 p. 55 mp. á. Szendey András 
(Sí Club) 1 óra 3 p. 51! mp. 6. Stóhanzel 
József (M. Turista E.) 1 óra 05 p. 05 
mp. 7. Némethy György (MAC) 1 óra 05 
p. 41 mp. 8. Strauch Gyula (MAG) I óra 
65 p. 45 mp. 9. Tattay András (M. Túr. 
I-.) 1 óra 05 p. 47 mp. 10. Kétly Lajos 
(Munkás T. ].’.) 1 óra 0í» p. 02 mp.

Osztályonként. I. osztály: 1. Szepes 
Béla (MAC). 2. Strauch Gyula (MAC.) 3. 
Németi! Ferenc (Termószetbar.). 4. 
Feuerstaller Gyula (Munkán T. E.).

17. osztály: 1. J)atzkovich Rezső (Tűt- í 
m[n ír. \ l¥TT Ar-irl-RÍt’mészeíbar. T. E.). 2- Szendey András (81 
Club). 3. Stohanuel József (M. Turista 

4. Németby György (MAC). 5. Tat- 
tay András (M. Turista IL).

Oldboy: 1, Perén István (MAC). 2. 
Dierolf Ágost (MAC). 3, Szerclornhegyi 
Ervjp (MAC). A legjobb pontszámot sze
rezték: 1- MAC. 2. Természet barátok T. 
E. 3. M. Turista B.

Az ugróvnwiyt a Jó állapotba hozott 
virányos! sáncon rend ózták meg, .tandy- 
rdl a Icghogwzabbat Szopew Strauch Béla. 
<23 és féj im.), mig a Jogszebben flvéro, 
títrat^h Gyula (22 és fél m.) ugrották. 
Részletes eredmény: Kilenc induló. T. 
oszt. 1. Szopós Béla (MAC) 22.5, 23.5, 23 
m. 17153 p. 2. Straudb Gyula (MAC) 22, 
21.5, 22.5 m. 16055 p.
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Pósta Sándor dr legyőzte 
Ossíiept

Tary Gizella vereséget szenvedett Maliaut 
asszonytól

előkelő magyar sportközönség 
óriási érdeklődéi) előzte meg, olimpiai 
világbajnokunknak: Posta Sándor dr.- 
nak vasárnapi találkozását párizsi le
győzőjével: Ivaní Ostiiier dr.-ral.

Ossiler nejével, a világhírű dán hölgy
vívóval, valamint Oda Mahaut asszony 
társaságában jött 'Budapestre és a va
sárnap esti vivóestén előkelő ég díszes 
közönség töltötte meg a Fővárosi Vigadó 
termét. , (

A Posta—öasiier-mérkőzég a magyar 
színek szép győzelmét hozta, amennyiben

Posta dr. 12 : 8 arányban győzte le 
ellenfelét és Így sikerült revansot 

vennie párizsi verességéért.
A két világhii-ü vívó kárdasgzoja iz

galmas és akciódug volt és a közönség 
lelkes tetszésnyilvánítása kísértő a szép 
küzdelmet.

Érdeklődéssel várta a közönség a pá
rizsi olimpiász hőfjuő.iónck;:*  Tary Gizel
lának találkozását Qfla Mahaut asz-

Tíz. utolsó bajnoki vasárnap 
nagy meglepetései

Jte Evzsébetfalval Torna Club legyőzte az MTK-t 
njízbtláló Stavtidncttdemasok veresége azFTC-t&l 
n BEMC is győzött — J7 peopganizált VJZC szen
zációs döntetlené az NSC-vel — Bz UTE legyőzte 

a Vasasokat
ETC— MTK 1:9 (i : 0). UTE-VasaB 

5:1 (3:0). FTC-33FC 2 :0 (1 :0). BEAC 
—Törekvés 2:1 (1:J). VÁC—NSC 1:1 
(1:1). IIITVE-KAC 3:2 (2:1).

A vasárnapi utolsó bajnoki fOTdtiló 
végre meghozta a futbaljsport rajongói
nak a várvanvárt szenzációkat. Az idő
járás mintha kedvezni akart volna a 
sportkedvelőknek é» verőfényes, szinte 
tavaszi időben bonyolították le htj utolsó 
nagy in ér kő zéseiket, amelyek után bezá
rultak a sporttelepek kapui és a fut
ballisták is téli pihenőre vonulhatnak.

'Áx utolsó bajnoki nap legnagyobb 
meglepetését az utolsó helyen kul
logó ETC szolgáltatta, amely horo*  
ikas küzdelem után 1:0 arányban 

legyőzte a bajnokcsapatot.
Az MTK-nak ex a veresége szenzáció

ként hat, bár a csapa-tnak az őszi sze
zonban. végzett gyönge teljesítménye 
mindenkinek a fi'ze*m<5ben  nyilvánvalóvá 
tette azt, hogy

a« MTK-nak a k'rekkhket, nélkülöző 
együttese nem rsppat többé és a baj- 
nokrsapat híveinek alaposan meg
fogyatkozott táborában már el van
nak készülve orra, hogy az MTK 
tizenkét esztendei védés után kény
telen lesz kezéből kiengedni a baj

nokságot.
A mérkőzés egyábkánf az MTK nyo

masztó fölényének jegyében játszódott le, 
míg az ermébetfalvaiak elejétől-végig 
védekezésre kényfrapriiltek. Szánalom 
volt nézni as eHenfél kapnja előtt, kín
lódó MTK csatárokat, akik egymásután 
követték el a legsúlyosabb taktikai hi
bákat.

A mérkőzés egyetlen, egyben győztes 
gólját egyébként az BTC .középcsatára: 
Ember 1cjelte egy kapu előtti kavarodás
ból.

A belső villongások következtében 
meggyötört VÁC rendet teremt ve 
klubéletében, 1:1 arányit döntetlent 

vívott ki az NSC-től.
A’ reorganizált Vívók egyébként csak 

balszerencséjük folytan nem tudták le
győzni a veretlen Nemitetieket A vezető 
gólt Köves (VÁC) lövi, amit Rémay II. 

•bgycnljL A II. félidőben a VÁC több 
holtbiztos gólhelyzetet nem értékesített. 

A JubüáJó Harm la chármasok vereség
gel. nyitották meg a második negyedszá
zadot:

A jubileumi lakoma mámoros han-
| jrnlatában 9 :2 arányú vereséget vol- 
[ tak kénytelenek elszenvedni * fe- 
’ kefe-fehérek a kitünően játszó

szón nyal.
A magyar olimpikon temperamentuma 

nem tudott mogkíizdeni a dán bajnoknő 
nagy rutinjával es kitűnő fizikumával.

A hölgyek fömcrkíizése Mahaut asz- 
saony 10:7 arányú győzelmét hozta.
Emlitósremóltó eseménye volt a nem

zetközi vivóestnek, hogy
a zsűriben leendő részvételre felkért 
magyar verseny vívók közreműködé
süket a vivóest üzleti színezetű ren

dezése miatt lemondották.
(Wricr asszopy Tary, Gizella, és Oda 

Maliaut tőrasszoja alatt a zsűriben mű
ködött közre és az habzó végeztével egy 
dán nemzetiszinii szalagos csokrot nyúj
tott fel a plansra a magyar bajnok-, 
nőnek.

Gerentsér László dr. növendékei mutat
tak be ezután kard- és tőrvívást, majd 
Lőtte Willke klasszikus táncai fejezték 
be a kitünően sikerült vivóestét

FTC-tol.

_ Ás FTC megérdemelte a győzelmet. A 
játék elején Tóth éa Qfdh összecsapásá
ból utóbbit boka töréssel a mentők viszik 
el. Pataki lövi az FTC első gólját. Szü
net után a ,t33“-as is támad egyideig, de 
az FTC védelem résen áll. Ujváryt faul
tért kiáll ltja a biró, ami után Varga 
kavarodásból megszerzi az FTC második 
gólját.

A. BEAC 2:1 (1:1) arányban győ
zedelmeskedett a peches Törekvés 

fölött.

A BEAC nehezen vívta kj első idei 
győzelmét A vezető' gólt Kertész ko.rne- 
réből Stoffián fejeli, amit Szántó egyen
lít. Szünet után élénk játék közben 
Stoffián lövi a BEAC győztes gólját

Meglepetés volt az L’TE 5:1 arányú 
győzelme a Vasasok fölött.

Megérdemelt volt 37. újpestiéit sa&p 
győzelme, annál is Inkább, mert a Va
sasok teljes csapatukat küldték a tfizvo- 
nalba. A munkáscsapat csatársora nem 
használta ki adott helyzeteit ős kissé 
könyeknüen játszott Az újpestnek góljai 
közül rriboj kettőt, Török pedig hármat 
rúgott, míg a Vasasok góllövője Takács 
volt.

Egyenlő erejű ellenfelek küzdelme 
volt a KAC—III. TVE mérkőzése, 

amelyet az óbudaiak nyertek: meg 3:2, 
(2:1) arányban Kenderes és Horváth (2) 
góljaival, mig a KAC gólszerzői Szabó 
és Gulyás voltak.

A bajnokság állása

az őszi fizcfzón végén a következő:
1. 2<SC 16 pont 2. FTC 14 pont. 3. UTB 

14 pont 4. VASAS 14 pont. 5. MTK 13 
pont. 6. 33FC 13 pont. 7. Hl. TVE 13 pont 
8. KAC 7 pont. 9. BEAC 6 pont. 10. ETC 
5 pont 12. Törekvés 4 pont

A BSE bejutott a második osztályba.

A BSE vasárnap, játszotta le a BTK 
ellen második osztílyozó-mérkőzését 
amely 1:1 (1:1) arányban döntetlenül 
végződött. A BSE gólját Novqtny lőtto, 
mig a BTK részéről Wolf Ögydnlitett kL 
Miután az első oeztálj-ozó-mérkőzóst a 
BSE 4:1 arányban megnyerte a fővárosi 
tisztviselők sportegyehiileto bejutott a 
második osztályba,

A 1L osztályú bajnokság*  

küzdelmei aorán két újonc másodosztá
lyú. csapat: a MávGSK és a RÁC mérkő
zött A meccset a MJV csapata 3rt (t:0) 
aranyban nyírta meg.

BoSapetí, hétfa, deeetnher 14.

X A VÁC kizárásos kardvívőversenye. 
A Vívó és Atblétikoi Club vivószakosz- 
tá’ya vasárnap jól sikerült országos ki
zárásos kurdvivási versenyt rendezett 
Lovas Gyula termeiben.*  A versenyen 48 
induló közül a döntőben győztes lett 
Kalmár István (MAO. 7 győzelemmel.
2. Dr. Szclényi Géza (BBTO» 4 győzelem-*  
met 3. dr. Miskei Károly (BEAC), 4 győ
zelemmel. 4. dr. Doros György (RÁC) 
4 győzelemmel. 5. dr. Parfényi József 
(MAC) 3 győzelemmel. 6. dr. SclwédeT; 
Gyula (RÁC) 2 győzelemmel. 7. dr. Weisz- 
berger Andor (VÁC) 2 győzelemmel. 8- 
EcJél Viktor (I’AC) 2 győzelemmel. A 
győztes és a helyezettek a club arany, 
illetve ezüst- és broi^zplakettjét nyertéle 
el.

X Elmaradtak a vasárnapi jégesemA*  
nyék. A beállott enyhe időjárás követ
keztében a vasárnapra tervezett jégeső
mén y ok elmaradtak. A BBTE szénáiért 
pályáján a MAC—BJ1TE jókhokki-mer- 
kőzés, a városligeti nagy jégen a BK0 
háziversenye maradt el a kedvezőtlen! 
időjárás következtében.

X Bitskey Aladár veresége 60 méteren! 
az MTE uszóversenyón. Az MTE vasár-*  
nap rendezte • meg nagy aszó versei 
nyét a Ruduslurdő uszodájában. A jól
rendezett verseny esemépyo a Ludovika 
Akadémikai Sport Egyesület színeiben 
elsőizbon versenyzett a világhírű egri 
úszónak: Bitskey Aladárnak a neki szo
katlan távon: 60 méteren szenvedett ve
resége Iionk Lászlótól. Főbb eredmények?

Kezdő mellúszás 80 m: 1. Moritz Béla 
(Lndovika Akadémia) 1 p 9.2 mp. — Gyér*  
^óck-gyorsuszás 40 méter: 1. Mészöly Ti
bor (KISOSZ) 25 mp. — Junior mell
úszás^ 200 m.c L Feichtinger József (FTC>’ 
3 p 15.2 mp. — If júsági gyorsuszás 80 ww 
L Holeczek Józscef (KISOSZ) 55.S mp. —- 
Kezdő háluszás 80 m: L Haáz István 
(FTC) 1 p 10.8 mp. — Hölgyuszás 80 m: 
L Sípos Manci (NSC) 1 p 11 mp., 2. Ko
llárom i Márta (NSC). 3. Szőke Kató 
(MUE. — 60 m gyorsuszás lóverseny: L 
Bőnk László^ (FTC) 37 inp., 2. Bitskey 
Aladár (Ludovika Akadémia) 37 mp., 3. 
Dömötörfíy László (MUE). — Ifjúsági 
mellúszás 10 m-. 1. Zuckermendl (VÁC) 
lp 30 mp. — II. osztályú háluszás 100 m: 
L Hóiba Tivadar (1II.TVE) 1 p 18 mp. 
— 1. Tihanyi István (MTE) lp U4mp. -- 
Junior vegyesstafeta 3x80 méter: 1. MUE 
csapata (Mannusich, Dömötörffy, Hor
váth) 3 p 20 inp. 2. Ludovika Akadémia,
3. MTE A). *

Vizipoló-mérkőzést MTE—OTE 7:0 (3:0/ 
Bíró: Barta István (ÍTI.TVE).
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