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Újabb komunisia összceskliués Budapesten
Négy komunisia vezetőt, köztük egy volt miniszteri tanácsost 

őrizetbe vett a rendőrség
Afig néhány hónappal ezelőtt leplezték 
a főkapitányság politikai caoportjá- 

aak detektívjei azt a nagyarányú komr 
munifita szervezkedést, amelynek feje 
Rd/coii Mátyás és Weinberger Zoltán 
volt. Az összeesküvés leleplezése ntán be
álló időleges szélcsendet az egész Euiú- 
pát behálózó kommunista szervezet arra 
használta /el, hogy

ismét kiterjessze hálóját Magyaror- 
.................szag felé.

Az orosz pénzen dolgozó szervezkedésnek 
az volt a céljai hogy Magyarórszágon is 
egy olyan kommunista szervezetet léte
sítsen, mint amilyen eddig a Balkán ré
szére Konstantinápolyban működött, A 
budapesti rendőrség politikai osztálya 
Vágják és lláko»ék elfogásával nem 
zárta le véglegesen a kompiunista. ügy 
aktáit; mert néhány héttel ezelőtt tudo
másukra jutott az a körülmény, hogy is
mét egy kommunista szervezkedés folyik 
részben a megszállt területen, részben pe
dig Ausztriában és a célja, hogy

Magyarországon kezükbe kerítsék a 

hatalmat

A rendőrségnek, továbbá tudomására ju
tott az a körülmény is, hogy

Budapesten egy titkos kongresszus
félét készülnek tartani,

amelyre nagy számban érkeznek Becs
ből, Bukarestből, Belgrádból és Prágából 
az ottani kommunista frakciók megbí
zottai, hogy itt a fővárosban tárgyalják 
meg a szervezkedés további részleteit.

A bizalmas értesülés után a főkapi
tányságon széleskörű intézkedéseket lép
tettek életbe. Detektívek utaztak a szom
szédos országokba, hogy figyelemmel id
eérjék az ottani "mozgalmat és azeinmú 
tartsák a frakciók budapesti érintkezésé
nek és üzenetváltásénak módját. A bu
dapesti© ér^zö detsktívjelentéack arról 
adtak pontoz Hi t hogy
• közeli napok egyikén több kom- 
munista agitátor érkezik a fővárosba, 

akik itt teljes részletességgel és pontos
sággal az utolsó vonásait akarják elin
tézni az összeesküvésnek. A budapestié 
érkező kommunista agitátorok vezetője 
— mint értesülünk — egy jelenleg meg
szállt területen tartózkodó,
• volt magyar miniszteri tanácsos, akt 

az utóbbi években kommunista agi
táció révén nagy hírnévre tett szert
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ö irányította a Magyarországra vonat
kozó kommunista politikát és a detektí
vek jelentése szerint ez a miniszteri ta
nácsos több társával Budapestre készül 
jönni.

Heténjil Imre főkapitányhelyettes az 
értesítés'vétele után-a politikai detektív- 
oöztályt perinanenciába. helyezte és in- 
tézkedétoérn több in int húsz detektív ment 
ki a Keleti pályaudvarra, hogy a bel
grádi expreaszvouaton érkező kommu
nista agitátorokat elfogják.

Néhány percnyi késéé után berobogott 
a belgrádi expressz és a defbkíi-vok nagy 
megelégedettséggel állapították meg, 
hogy a jelzett agitátorok:

négy elegáns ur szállt ki az egyik 
vagónból.

Mind a négyen szerbül beszéltek és a ki
járat felé tartottak, ahol az útleveleket 
vizsgálják felül. Amikór el akarták , 
hagyni a várótermet, hozzájnk lépett egy 
detektív, mély tisztelettel köszöntötte 
őket és felkérte, hogy szálljanak be a fő
kapitányságnak a pályaudvar előtt vá
rakozó csukott autójába. A négy úr egy 
pillanatra megdöbbent, majd élénken

tiltakoztak a hatósági vegzatura 
ellen.

Arra hivatkoztak, hogy ők szerb állam
polgárok és a belgrádi kormány retor
ziójával fenyegetőztek. A szerbek élén
ken tárgyaltak egymás között is, miköz
ben az egyik magaa urat méltóságai úr
nak titulálták, de többször elszólták ma
gukat és magyarul bestéitek. A detektí
vek körülvették a négy urát és erélyesen 
felszólították őket, tartsanak velük. Mi
után ezek látták, hogy körül vannak vé
ve, jobbnak látták az engedelmeskedést 
és beszálltak a főkapitányság autójába 
és elrobogtak. ?

A belgrádi expressz utasainak megér
kezése termésaetesen nagy felfordulást 
okozott a főkapitányságon, épúgy, mhit 
annakidejéfi Bákosíék elfógatása alkal
mával. A négy agitátort azoűnnl Hetényl 
főkapitányhelyetteshez vezették, aki meg 
kezdte kihallgatásukat. Ezzel egyidejű
leg elzárták a főkapitányság épületének 
azt a részéi, ahol a politikai osztály van. 
de a folyosókra és a lépcsők dzakba is 
kettős őrszemeket dilit ot lak. Ez az in 
tézkedés főleg az újságírók Hlcn irányul, 
akiknek távoltartására szigorúan ügyel
nek és minden felvilágosítást negtagad- 

I nak. A Hétfői Napló munkatársának hí- 
került megtudni, hogy az elfogottak kö- 

• zött, akik itt

nagy politikai összeesküvést akar*  
tak szőni.

van á szóbanforgó volt miniszteri toná 
esős is, akit három társával együtt ki
hallgatása után

őrizetbe vették.

Mind a négyen tagadták, hogy a kom
munista propaganda megszervezése vé
gett érkeztek Budapestre. Elébük tárták 
azonban a detektívjelcntést, mely szerint 
az egykori miniszteri tanácsos az elsza
kított területrészen

súlyos beszámítás alá cső kijelentést

Bethlen megígérte 
Andrássy GyulánaK, hogy Beniczky 

Karácsonyra Kiszabadul
Politikai körökben nagy feltűnést 

keltett a Hétfői Napló legutóbbi 
számának közlése, amely pozitív 
adatok alapján, elfőnek adott hirt 
Beniczku Ödön kiszabadulásáról. 
Híradásunkat csakhamar nyomon 
követte a kérdés tényleges lebonyo
lítása és a pénteki minisztertanács 
a folyó ügyek tárgyalása során 
foglalkozott

a karácsonyi amnesztia
és ezzel kapcsolatban Beniczky sza- 
badonbocsátása kérdésével is, ami- 
Pcsthu Pál igazságügyminiszter re
ferált. Az igazságügyminiszter elo- 
terjeztette a karácsonyi ünnepek 
alkalmából kormányzói kegyelem
ben részesíthető politikai elítéltek 
névsorát, amíi » minisztertanács 
jóváhagyott Teljesen beavatott 
helyről szerzett értesüléseink sze
rint

a minisztertanács ury döntött, 
hogy általános amnesztia nem 

lesz.
Olyan helyen, ahol a kérdés részle
teit hivatalból közelről ismerik, kö
zölték a Hétfői Napló munkatársá
val. hogy

a kegyelemben részesített elítél
tek névsorát csütörtökön publikálják.

illetve az érdekeltek szabadonbo- 
csátására december 24-én teszik 
meg az intézkedéseket.

tett a kormányzóról.
A volt miniszteri tanácsos az Inkrimi
nált kijelentés megtételét beismerte 
ugyan, de kijelentette, hogy ő nem kom- 
inunifita.

A főkapitányságra újabb delektívje- 
lentéeck érkeztek, mely szerint négy 
újabb korummüsta agitátor érkezik még 
külföldről Magyarországba, közülük há
rom hétfőn délután Béosből.

Erről különben az őrizetbevett egyének 
is vallomást tettek. A határállomáson de
tektívek fogják várai a három egyént, a 
vonatban figyelik éa csak a budapesti pá
lyaudvaron veszik ökot őrizetbe.

Amnesztiában ezúttal csak poli
tikai elítéltek részesülnek és 
ezek száma nem haladja meg a 

tizet.
A névsorban szerepelnek Beniczkji 
Ödön és Vanczálc János is. aklknea 
aktáit Pesthy Pál igazságügymi
niszter az ügyek referenseitől ma
gához kérette és pénteken a minisz
tertanácsba is elvitte magával. 
Ezekután kétségtelen, hogy Be- 
niczky Ödön és Vanczák János csü
törtökön elhagyják a fogházat

Beniczku Ödön szabadulásáról
GYÖKKI IMRE

nemzetgyűlési képviselő a követke
zőit. „rjarylotta a Hétfői Napid 
munkatársának:

— Tudomásom szerint
Andrássy Gyula gróf a múlt 
hét elején felkereste Bethlen 
István grófot a miniszterei- 

nökségf palotában
és szóvátette Beniczku Ödön sor
sát. Andrássy Gyula gróf arra 
kérte a miniszterelnököt, hogy 
Beniczku Ödön súlyos betegsé
gére vaió tekintettel tegyen elö- 
terjeszfest a kormányzónak a ke
gyelemben való részesítésre.

Bethlen miniszterelnök hatá
rozott ígéretet tett Andrássy 

Gyula grófnak
és igy befejezett ténynek tekint-
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hető. hogy Beniczky Ödön kará. 
csonyra kiszabadul.
Beniczky Ödönön és Vanczák Já- 

loson kívül még nyolcán szabadul
lak karácsonyra. Mind a nyolc — 
tommunista elitéit.

VÁRT ALBERT főügyész,
(kinek hatáskörébe ezek az ügyek 
őri óznak, a következőket mon- 
lotta a Hétfői Naeiló munkatársá-

— Még 75 kommunista elitéit 
ül fogházainkban. Ezek közül

ötven kommunista, akik gyil
kosságokért és rablásokért 15 
évi börtönre vagy fegyházra 
van ítélve, kegyelemre nem 

számíthat,
a többi 25 fokozatosan kegyelmi 
eljárás alá kerül. A kegyelmi el- 
i árások szeptemberben szoktak 

kezdődni és december közepére 
fejeződnek be. Ezúttal 7—8 kom
munista elitéit kap, kegyelmet, 
természetesen olyanok, akiknek 
lelkiismeretét rablás vagy gyil
kosság nem terheli.

Szilágyi Lajos Követeli, hogy 
Kéthly Anna Kövesse meg a Házat 

A demokratapírt a blokk fenmaradíeát kívánja

Ügyeljen 
bevásárlásainál

- C33

védjegyünkre!

A blokk polgári pártjai a szotnbai 
este tartott értekezletén a blokk 
fentartása mellett foglaltak állást, 
mire a szocialista pártválasztmány 
úgy határozott, hogy a karácsonyi 
kongresszuson niogválasztandó uj 
pártvezetőségre bízza, visSzalép-c a 
saociáldeniokx-atapárt a a blokkba, 
vagy sem. A helyzetről

SZILAGYI LAJOS
a következő nyilatkozatot tette a 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

— valóban közóbajro. látszólag 
Kéthly Anna és az én felszólalásom 

. következtében kirobbant a válság:
a demokratikus blokkot likvi
dáltuk. a blokk megszűnt abban 

a formában működni,
amelyben eddig szerepelt a politi
kában. Megszűntek közöttünk a kö
telékek. de nem szűntek meg a köte
lezettségek, hogy felszabadult álla. 
Botunkban még intenzivebben 
küzdjünk a közszabadság érdeké
ben. Le kell szögeznem, hogy a pol
gári pártok értekezlete világosan 
precizirozta a háború és az enge
delmessé': megtagadása kérdésében 
álláspontját, amely teljesen fedi a 
beszédemben foglaltakat. Nekem 
nem Kéthly Anna paciflsta állás
pontja ellen volt kifogásom, hanem 
beszédének az ellen a része ellen, 
amelyben a hadsereg tagjait.

hivatásos gyilkosoknak nevezte, 
amivel Kéthly Anna hadsereg- 

gyalázást követett el.
A szocialisták szolidárisak Kéthly 
Annával. A béke fejében azt köve
telném, hogy Kéthly Anna vonja 
vissza azt a kijelentést, amely sze
rint a hadsereg tagjai hivatásos

gyilkosok és kério el nem hang
zottnak tekinteni az engedelmessel 
megtagadására vonatkozó felhívá
sát is.

Kéthly Annának hndsereggya- 
lázó beszédéért meg kell követ

nie a Házat.
Ebben sz esetben én is visszavonom 
a kormányhoz intézett felszólaláso
mat. Ami a felbomlást illeti, ha 
kell bűnbak, ezt a szerepet is válla- 
t&iiZdiWí Lajosnak ez a nyilatko

zata nem fedi a biok Összes polgári 
tagjainak feKogását. Horfr”„Zol
tán kijelentette a Héttbi Napló 
munkatársának, hogy
párt változaltanul a blokk mellett 
foglal állóét.

Érdekődtünk abbén az ügyben 
a demokré tanárt vezetőségénél is. 
ahol kijelentették a Hétfői Napló 
munkatársának. hogy

a demokratapárt továbbra is ki
tart eredeti álláspontja mellett, 

amely szerint szükség von aa ös»- 
szes demokratikus erők együttmű
ködésére. A reakció elleni harcban 
közös fronton kell küzdétliök az 
elemeknek, amelyek ennek a rend
szernek ellenzékei. A demokrata
párt a szocialisták határozatát úgy 
értelmezi, hogy az uj pártvezetését: 
fog dönteni arról, vájjon visszalép
nek-e a biokba vagy sem. Vázsonyi 
Vilmos felfogása szerint

a demokratikus blokk nem szűnt 
meg.

Ilyen körülmények között a hely
set az. hogy Szilágyi Lajos izolá-

totta ma«at Előbb • Kovács és 
Társa malomcset alapította, majd 
megszerezte a. Haller István-fáe 
Agrár Comarcia Bank majoritását. 
A bank agöában Tövidesen Kovács 
VMétósö alatt tönkremant it Ko
vács uj területre helyezte át mükó- 

Törökországba ment, alwl 
ügyes taktikával befurakodott Ke- 
mái pata környewtóbo és megsr."- 
rezte megának

égési Törökország területére a 
kémónygeprSjog koncevsziííját

Természetesen azt, arra akarta fel
használni, hogy oda magyar ké- 
ínényteprőket telepítsen. Később 
nagy malomkőn-—<rációt akart 
létrehozni Törökországban.

Mindez persze most, megszakadt, 
amikor Kovács egy sikeresebb vál
lalkozásáéi, üzlettársával együtt 
milliárdosát sikkasztott eh

Érdekes, hogy eddig a Pannónia. 
R--T.-n kívül a Jtót sikkasztó elleti 
feljeleutest senki sóm adott be. A 
rendőrség azonban folytatja az eb 
járást. .

IQIvn teszíllUják 
az autfiíaxl tarlldlíf

Magasan repül a dara. 

Szépen szóL 
Kávét tózni csakis 
FRANCK kai lehet jól!

d. m o.» z — v«. >.

karácsonyi 
előadásaira 

raii uir msI Intetik
25, 26 és 27 én károm előadás 3, 6 és

9 órai kezdettel. A 3 és a 6 órai 
előadd .ok helyárai mérsékeltek

ASTELL1
minden előadáson follőp

1001 ötíet

PfiPfiGAl ül
kacagtató megnyitó műsorán

Helyárak: 15*101  30 azúr 
körönéig. Vasamap 

délutáni előttíós 
5 érni kezdeítel

A Htelékedési Maottój, adat isaora- 
tes, néhány hét előtt 120 autótaxi-rend
szám kiadását engedélyezte, amdyból Wl 
jutott az autótaxi vállalatnak, 10 a bér
kocsisoknak ás tó s Mnutótuvarozók 
szövetkezetének- A bérkocsisok- és a bár
autósok azonban ainraonek mseélégodvc 
ezzel a határozattal te sérelmezik, bogv 
a főváros réziikro osak ilyen kevés rend
számát engedélyezett. A bérantótuvaro- 

ma, hétfőn, választmányi Ülést tar
tanak, amelyen — intdnliáelótók szerint 
— elhatározzák, hogy

megfellebbezik a főváros döntését.
FelabbézésüMxu liivatgosnl fognak an-a, 
hogy a szövetkezetükbe tömörült kisem
berek egész oxlsztcuoiáj*  függ attól 
hogy a taxieagedéllyel kláUhaseanak a 
standra s jelenleg SIMtél több bérautó 
fuvarozó tart igényt tcxlrandazáuira. A 
bérantófuvarozók a főváros és a közön- 
ség érdekeire tó hivatkoznak, midón az 
autótaxík szaporítását tartják ssükséges-- 
nek a ép ezért a szövetkezet tagjai ré
szére

M taxirendseám kiadását fogják 
kérni fallobbesmükbaa.

A bérkoetisok érintőn taicbbatóMel fog
nak élni a tanáéi ás a kMekedéíl bizott
ság határőrét*  »ll«n e kérni fogják, hogy 
a főváros engedje mag ás Messe bér- 
koeáleMaiak az antóHMinre való átlátást, 
Tekintve, hogy ezídótaertat már csele 
6M körül van a btektealk száma s min
den autótaxl rendszámért 3 Mfogatú bér
kocsi readatáznot. kell besMigáltatai.

a bérkocsisok körülbelül 2U autó- 
iéxirendázámra tartanak Igényt,

A városházán szerzett információnk 
szerint

a tanács nem fogja javasolni a bér- 
autósok és a bérkocsisok kérelmé

nek teljesítését.
mart nézete ttzerint az eddig engedélye 
zott atilótaxik teljesen ologendöck a fő
város forgalmának lebonyolítására. Min
denesetre még nagy harcok fognak dűlni 
a rendszámok körül s több mint való
színű, hogy Ita teljes mértékben nem is, 
de részben kielégített nyer majd a ha
lálra ítélt bétdrocsilpar és a bérautótok 
kérelme. Érdekes, hogy újabban vidéki 
magánogyének iz tömegesen fordulnak a 
fővároshoz antótaxtrendssámért a ott he
ver tus ügyosztályon egy sereg nyugdijáé 
katonatiszt, tábornok. volt előkelő köt
és magánlisotvieelt kérvénye te.

Magánosoknak azonban a főváros 
■emmlésetre sem ad ki rendszámot.
Kamosony után különben a közlekedés

ügyi bizottság albisotttóga rijra meg
vizsgálja az outaeeUnaiatat ticfeH Mnti- 
vett, annak megállapitáaa céljából, vaj- 
jón a uaáéél és bevételi tótel*  nem vál
toztak*  oly módon, hogy lehetővé válna 
a tarifa lesaáltftása. Amenayibeu M be
igazolódna -*  ami előrelátható, mert a 
legutóbbi tarifalMzáUítás óta rohamosa?: 
emelkedett a taxiforgalom —

a taxik teondaadatót áanaér eteaM*  
tffl kezdve megfelelten leesálHtíak.

Kovács Sándor 
megszökött igazgató sikerei 

Kemal basa udvarában
A leért lény seprés teljhatalmú uraTörök&rszáyban 

I A főkapitányság második emeleti 
folyosójának egyik előszobájában,

1 ahol a yénzui-ezeti Központ sik
kasztó ügyésze körül folynak az 
izgalmas jelenetek, ugyanott este 
másik, nagy-port felvert sikkasztási 
ügyben is gyülekeznek a károsul
tak és tanuk.

I Bedé József tanácsos vezetése 
alatt nagyszabású nyomozás folyik 
Kováos Sándor és Fábián Gyula, a 
Pannónia Mezőgazdasági Gépgyár 

i Rt. sikkasztó igazgatói csalásainak 
és visszaéléseinek pontos megálla
pítására..

Bűnügyi zárlat a szökevények 
vagyonára-

A vizsgálóbíró intézkedésére ma 
bűiigyi zárlatot vezettek Kovács és 
Fóbián vagyonára. A i-éiidőri bi
zottság előszűr Kovács Sándornak 
az Újpesti rakpar t 6. számú ház
ban levő hétszobás lakásában jelent 
meg. azután a. Csaba ucca. 2. számú 
villába mentek, ahol Fábián Gyula

zz—v--<r~-&--cr-^o

GERŰ
árait tetem esed lESZállitotfa

I

lakott- A két lakásban összesen kö
zel egy milliárd értékű szőnieget, 
bútort és egyéb értéktárgyaka-t 
foglaltak le a kár biztosítására.

A vállalatot, melynek gyártelepe 
Székesfehérvárott van, súlyosan 
érintette át igazgatók sikkasztása, 
úgyhogy síi -gősea igazgatósági 
lilóeen fognak határozni a vállalat 
további sorsáról A Pannónia Bt- 
részvényeinek majoritása Kovács 
és Frfbián kezében volt és igy a kár 
egy része természetesen csökken ez
által, hogy a sikkasztok tulajdon
jogi követelése elesik a vállalattal 
szemben.

A két sikkasztó közül Kovács 
Sándor az érdekesobh „egyéniség". 
Régebben gépügynök volt, azután 
Amerikába ment- ahol a legalacso
nyabb munkát vállalta.

Sokáig egyszerű napszámos volt 
egy gyárban, de szívós szor
galmával annyira felküzdötte 
magát, hogy vagyont szerzett.
Amerikából visszatérve önállót i-

ii5l felöltő áruház

Király ucca 22., nroklizlet

Téli köpenyek ... ... 950.000 K W 
Téli köpeny szőrméire 1,050.000 K 
Fék. posztókéból szőr. 1,140 000 K 
Div. velonrköpeny . 
Gyermek-kabát „. ..
Brabanter bunda, fok. 2,500.000 K

1,000 000 K
-295.000 K

Seal elektrlk-bunda — 0,400.000 K
TéllkSpeny szőrmegal 

galérral_______  800.000 K
SalyemtrUcö-l'imper— 90000 K 
Házlrohak________   lMtWOK-tól
Szörttruhák_______S80000K-M1
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A rendőrségre került Nemes Zoltán 
levele, melyben bejelenti, hogyan 

csalta ki a mllllárdokat

lenére nem Gint fel a bankok*  
pák, hogy Nemes tizezera/ámra 
helyezte el e vállalat részvényeit.

Három helyen, a Scho< ,1^nert 
Pcrls és (rittfmann cégeknél három 
hamis váltót találtak, melynek 
alapján Nemes Zoltán bekebelez- 
tette adósságát a Nagykátai Szőlő- 
gazdasági Rt. in íratlan ára

Nemes Zoltán dr.. a Pénzintézeti 
Kő’vont szélhámos ügyészének 
ügye egyre szélesebb hullámokat 
ver. Ez a harminchatesztendős fia
talember, aki a budapesti pénzpiac 
majdnem minden számottevő ténye
zőjével bizalmas ismeretségben állt, 
oly vakmerőséggel párosult ügyes
séggel hajtotta végre csalásait, 
hogy az utóbbi időben megszokottá 
vált bankcsalások lajstromán meg
érdemli az első helyet. Most hogy 
csalásai napfényre kerültek, szinte 
érthetetlenül áll mindenki előtt, 
hogy miként tudta Nemes Zoltán 
úgyszólván orruknál fogva vezetni 
a legkiválóbb pénzügyi tekintélye
ket, bankárokat, bankigazgatókat 
és rokonait, akik csak most elkésve 
eszméltek rá esztendők óta folyta
tott manipulációira,

A páratlan vakmerőséggel végre
hajtott bünügyejt tulajdonképpen a 
Magyar Bankegyesülét decémlvr 
tizenkettedikéről kelt felszólító! e- 
vele derítette fel. A Magyar Bank - 
egyesület ugyanis ezen a napon ér
tesítette a Nagykátai SzőlőgaZda- 
sági Részvénytársaságot, hogy de
cember 21-én lejár egy százhúsz 
millió koronás váltójuk. Az értesí
tést Nagykátán a gazdaság egyik 
gazdatisztje vette át és elolvasás 
után továbbította < Nemes r Zoltán 
nagybátyjához, Nemes Gézához, a 
Nagykátai Szőlőgazdasági Rt. igaz
gatójához, aki ebben az időbj^j Ara
don tartózkodott Nemes Géza is
merte jól a vállalat ügyeit és tudta, 
hogy a Bankegyesületnél semmiféle

váltójuk nincs. Nem tudta mire 
vélni a felszólítást és hogy az ügyet 
rendezze, visszautazott Nagj kútára, 
majd azonnal Budapestre jött. Itt 
már lakásán várta a következő le
vél. melyet Nemes Zoltán hagyott 
számára;

Kedves Géza bátyám, azonnal 
keresd fél Fejér Leó urat a 
Royal szálló igazgatóját, akinél 
letétbe helyeztem számodra egy 
csomagot. Halaszthatatlan és 
fontos, téged nagyon érdeklő 
ügy. Sokszor csókol szerető 

öcséd Zoli.

Bankigazg-ták, tózsda- 
blzom Ányosok protexs Alták 

Nemest
Most már rosszat sojtve a "Royal Szál

lodába sietett,, ahol Nemes Zoltán az 
utóbbi két hónapban lakóit. Ferkereste. 
Fejér Leó igazgatót és felmutatta Ne
met*  Zoltán levelét A% igazgató erre át
adót eki egy lepecsételt iratos*»magoL  
Nemes Géza izgatottan fellépte a cso
magot, melyből terjedelmes irat került 
elő.

Ebben az Iratban a megszökött 
ügyész részletesen beszámol csalá
sairól, elmondja kiket, milyen mó
don károsított meg és egyben taná
csot ad arra nőive, hogy miként kell 
elintézni „az ügyeket**  a károsul

takkal.

A károsultak listájának élén a Tiszt-

Jiarőcsonyl rekMmcIhkgl
«■!ULU L—i--------------------------- «WB8SHaMBEBMB-

árban, minőségben
Mintás ssljonimarocain... 116.000
Mintái nyersseiyom ........ 88.0(10
Mintás jtpánsolyom........ 98 000
Lamé creppezett .............  116.000
Függönvotamln 150 cm.

szél, azsuros és kockás 24.600
FtiggSnytttll cérna 800 cm. 90.000

felülmúlhatatlanok
Gyapjakazan I. minőség 67.500 
Tricoselvem 140 cm......... 55.000
Pongyoladelain I. min. ... 11.800 
Csipkeszövet 50 cm. sí. 25.009 
la svájci pettyesbatiszt,

78 cm. széles ... ... ... 85.000

Kálvin téri üzletében:
Sifón tartós minőségű ... 13.800
Schroll vászon valódi ... 17.800
Schroil sifón ... .............. 18.800
Lllomvászcn ............... 24.000
Lepedővászon 150 cin. sz. 37.000
Hímzett női Ing v. nadrág 28.000

Színes férfiing 2 gall. ... 85.000
6 szem, kávóskósz’et ... 128.030
6 személyes damaszt 

étkezökószlet .............. 225.000
Legerősebb futószőnyeg

65 cm. széles .............. 88.000

Príma ürege de Bhlne ComblnO angol 
csipkével 250.000 korona

NyakkendSk, galUnidík, pulloaank. gyapiu atiöingik. fitaai. 
plédtk, pap'anok, gyaptutakarbk, salnyagik, valam'nt firfl- ii 

nii írnybk nagy vdlaiPtikban, lagtaoUdabb ki vitaiban, 
legolcsóbb árakon

viselők takarék pénztára áll egy milliárd i 
koronával. Ehhez n tételhez azt a meg- | 
jegyzést fűzi Nemes, hogy évek óta 
nagy ttesdoügj'loteket bonyolított lo a 
Takarékpénztárral. Az egymiliárd ko
rona kölcsönt többezer darab Nagykátai 
Sző tógazdasági Rt. részvényt adott fede
zetül.

A részvényeket — Írja Nemes — Itt 
Budapesten készítette egy kis nyom
dában, a nyomda címét azonban 

nem árulja eh
A listán következő i’'v: G'ut/mann Gé

za bankár, akitől négyszáz milliót vett 
fel. Guttmannho-. egy S. T. nevű fiatal 
tőzsdeblsományoti ajánlottta Nemest; En
nek a tőzsdebizoinányo.niak a neve 
egyébként többször szerepel Nemes le
velében.

Hangsúlyozza azonban, hogy az il
lető teljesen jóhiszeműen Járt el és 
töbször bocsánatot kér tóle, hogy 
ilyen kellemetlen ügybe belekeverte 

a nevét.
Schossberger Henrik bárótól kétszáz

ötven miliőt vett fel, Pcrls Imrétől négy- 
százhusz milliót. Ennél a tétednél meg
említi, hogy Perlsnek Andrássy Imre 
gróf a társa. Idő két bankigazgató aján
lotta. akik mindkettőn jóba vannak a 
céggel és kéri, hogy az. egyezkedésre 
ennek a két urnák a szívességét vegyék 
igénybe.

Kohner Adolf báró bankházától hat
ezer dollárt vett ét a múlt év júniusá
ban. Ezt az öszeget azonban azó tó átvál
lalta a Belvárosi Takarékpénrtdr, úgy, 
hogy a Kohner céget nem éri károso
dás.

A Magyar JclzáloghUelbank ncgy- 
I száz, a Magyar-Olasz Bank százötven, a 
! H érmés Váltóit zlet százhuszonöt, a Bu

dai Általános Takarék ötven, a Lipótvá
rosi Takarékpénztár százhúsz millióval 
szerepelnek a listán.

Mint súlyos teherről emlékezik meg 
Zikmund Béla mérnöknél fennálló tar
tozásáról. a kitől háromszáznyolcvajs- 
miliőt csalt ki egy nyugalmazott mű
szaki igazgat*)  nevében.

A szélhámos Nemes bátorságot vesz 
magénak ahhoz, hogy Zikmundról a 
következőket írja: „Nehéz ember, 

nehéz k«g vele megegyezni**.
A Löfíler és Társa bankháztól ötven

milliót vott fel váltó ellenében, a váltót 
azonban már a Belvárosi Takarékpénz
tárhoz van továbbítva. A Lackó és Pop
per cégtől nyolcvanöt milliót, a Stan
dard banktól huszonöt milliót csalt ki. 
Ezntán a Magyar Bankegyesület követ
kezik százhúsz, majd Pick Marcell Ke
reskedelmi Bankja szintén százhúsz mil
lióval.

— A két utóbbi tétel különösen 
nyomja a lelkiismeretim — írja val- 

I tamásában Nemes —, éppen úgy, 
mint a Standard banhé, ahol az igaz
gató privát szívességből adott hu

szonötmilliót.

Még két kúrusultról tesz említést Ne- ; 
mcs: Mikó Ernő m.*rnőkről  és Scheer 
Samu háztulajdonosról. Ezel ezután be
zárul a lista.

Negyvenezer cfarab 
hamis t észvényt vettek 

át a bankok
A levőiben kör,öli leleplezés után 

most már a rendőrségre sietett 
Nemes és ügyvédje Csató Ferenc, 
dr. utján megtett*!  a feljelentést. A 
főkapitányság, az ügv sürgős
ségére való tekintettel átküldte az 
iratokat a vizsgálóbíróhoz, akinek 
utasítására Csató Foier- dr. egy 
rendő^fogalmutó ós néhány detek
tív kíséretében végigjárta azokat a 
pén két és magánosokat^
akikről Nemes vallomásában emlí
tést tett. Ectósz balom hamis váltó 
garancialevél és bekebelozési enge
dély került elő ezeken a helyeken.

Azonkívül Összesen negyven
ezer darab, hnmls Nagyká.ai 
Szí lőgazdasági Rt részvényt 
szedted össze. A dologban leg
feltűnőbb az, hogy r vállalat
nak valóbaa csak négyezer da
rab részvénye van és ennek cl-

Perek lavinába fadul 
Nem^s sikkasztása körül
Ez c három cő.g természetesen a beke

belezi' ergedóly alapján jogot formál 
követelésére és egyikük a csalások kidé-
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rülése utón nyomban megindította a zá
logjogi pert a Nagykátai f’.'őllőgazda- 
fcági Et. ellen.

A vállalat azonban arra az állás
pontra helyezkedik, hogy a zálog
jogi engedély aláírására senkinek 
sem adott megbízást, úgy szintén a 
váltók aláírására sémi, tehát a raj
tuk levő aláírásokat hamisnak te
kint! és ebből kifolyólag keletkezett 
károkért nem vállal felelősséget.

Viharos jelenetek 
a törvényszék épületében

A Nemen Zoltán által megkérő- 
Kitolt felek között az ügy kipatta
nása után nyomban felmerült az a 
feltevés, hogv a Nagykátai Rt. alá
írásokra való hivatkozással elhá
rítja magától a felelősséget. A ká
rosultak azonban mindenesetre biz
tosítani igyekeztek magukat és 
elsősorban minden lehetőt elköve
tett, hogy pontos információkat sze
rezzenek maguknak a vállalatról, 
így azután tegnap délelőtt az ösz- 
Rzes károsultak, azok akik bejelen
tést, tettek már a rendőrségen, de 
azok is. akik még egyáltalában 
nem jelentkeztek, valamennyien 
elküldték megbízottjukat a pest
vidéki törvényszék céfcrhivatalába 
meggyőződni arról, hogy a váltó
kon levő aláírás nem egyezik-e 
jneg a céghivatalnál bejegyzett 
cégszerű aláírásokkal. A pestvidéki 
törvényszék cégliívafala fennállása 
óta nem látott még ilyen forgalmat.

Egyszerre tiz-tizenöten Is je
lentkeztek, akik mindnyájan a 
Nagykátai Szőlőgazdasági Rt. 
cégbejegyzése iránt érdeklőd

tek.
A felek természetesen élénken per- 
traktálták az ügyet a törvényszék 
folyosóján és az épület előtt, úgy
hogy hangosan tárgyaló és Vitat
kozó csoportok keletkeztek, melyek
ben viharosra különösen akkor for
dult a hangulat, mikor azt az infor
mációt nyerték, hogy a vállalat 
anyagi helyzete kitűnő.

A Nagykátainak háromszáz 
hold szőlője van és a vállalat 
belértéke meghaladja a húsz- 

huszonöt milliárdot.
A rendőri nyomozás

Míg n közgazdasági világban 
egyre újabb és újabb hirek kerültek 
forgalomba a Ae?nes-ügyről, addig 
a rendőrségen semmi újabb olyan 
adatot nem sikerült szerezni, amely
ből pontosan meg lehetne állapítani, 
Nemes Zoltán szökésének körülmé
nyeit. A rendőri nyomozás tulaj
donképpen két részre oszlik. Az ügy 
referense magával a sikkasztás lé
nyegével foglalkozik és főként a 
károsultak pontos listáját igyek
szik Összeállítani. Ez azonban sok 
nehézségbe ütközik, mert sokan 
nem jelentkeznek a rendőrségen.

Eddig mindössze két-liároni mil
liárd kárösszegről van biztos tu
domása a rendőrségnek, holott 
a kár feltétlenül meghaladja a 

négy milliárdot.
Széleskörű nyomozást indítottak 

a nyomda felkutatására, ahol a ha
mis részvények készültek. A nyomo
zást rendkívül megnehezíti, hogy 
a részvényeken természetesen nincs 
feltüntetve a nyoncla cirne, azon
kívül közönséges betűtípussal van
nak nyomva, amilyent, Budapest 
valamennyi kisnyomdája használ, 
tehát a betűtípus ntán sem indul
hat el a nyomozás.

Annyi azonban bizonyos, hogy 
a részvények egy zuguyomdá- 
ban készültek és annyira kez
detlegesek'. hogy a rendőrségen 
is megdöbbenést keltett, hogy a 
bankok elfogadták ilyen silány 
hamisítványokat, melyeken még 

sorszám sincsen.
Hová tűnlek a kicsalt 

mllliárdok
A nyomozás egyébként elsősorban a t 

►karja tisztázni, hogy hová lettek a ki
csalt mllliárdok, mert amentiylbon

ebből n pénzből bárkinek is került 
Valami, ezt az összeget a károsultak 

szántára akarják biztosítani.

Mikor a sikk osztó sok és csalások nap- 
lényre kerültek, az. első hirek orról szil- 
bioitok bo. hogy Neme, Zoltán, aki 
Mgyvilígi életet élt, szézmilllókat köl

tött északinként és egÍBZ vagyonokat 
pazarolt fizinéBzrőkre. így került az
után forgalomba többek között Fctlly/ 
Ilona neve is. A szálllngó pletykákból, 
Vaály Ilona már megcáfolt, mindössze 
annyi igaz, hogy Nemes Zoltán távoli 
rokona a színésznőnek. Éveken át nem 
látták egymást, mikor azután egy Ízben 
összetalálkoztak,

Nemes attól a naptól kezdve házas
sági ajánlatokkal üldözte Vaály Ilo
nát. A múlt esztendőben autón robo
gott Aradra, Vaály ottan lakó mos
tohaanyjához és megkérte a színész- 
nő kezét, azonban rövid nton kosa

rat kapott.
A Iánykérés Budapesten is többször 

megismétlődött, de mindig erodményte- 
lcnüL

Még hat héttel ezelőtt ifi küldött virág
csokrot Vaály Ilonának, aki ezt som fo
gadta öl, mire Nemes ezt a virágcsokrot 
egy másik színésznőnek küldötte el. Szó
ba került ezenkívül még ogy fiatal szí
nésznő novo is, aki azóta férjhez ment

A Diáksorsjáték 
húzásának eredménye

Vasárnap délután folyt le az 
Iparcsarnok uj helységében a Diák- 
sorsjáték huázsa. Á helyiséget több 
ezer főnyi tömeg töltötte meg és a 
kivonult rendőrök csak nagy nehe
zen tudták azlzgatott közönség kö
zött a rendet fentartani. A sorshú
záson a hatóságok részéről Ressow- 
szky Béla miniszteri tanácsos, 
Kürtös Károly számtanácsos, Cso- 
may József pénzügyigaxgató, to
vábbá a sorsjátékot rendező Mef- 
hosz részéről vitéz Oláh Béla vettek 
részt.

A húzáson a következő sors jegyek 
nyertek:

Autót nyert: 18. sorozat 35.343 számú 
sorsjegy.

Motorkerékpárt nyert: 13. sorozat 35.969 
számú sorsjegy.

Ti zenkétszemélyes evőeszközt nyert a 
20. sorozat 11.865 sz. sorsjegy.

Bundát nyertek: .17. sorozat 38.105, 16. 
Sorozat 26.506 sz. sorjegyok. Kerd/cpdri 
nyertek: 4. sorozat 22.446 sz, 6. sorozat 
46.279 sz., 1. sorozat 60.654 az., 5. sorozat 
96.598 sz., 3. sorozat 53.263 sz., 6. sorozat 
77.031 sz. sorsjegyek. Ezüst cigarettatár
cát nyertek: 6. sorozat 86.317 sz., 12. soro
zat 27.475 sz., 4. sorozat 50.209 sz. sorsje
gyek. Jrany karkötő órát nyertek: 4. so-

Véres verekedés a Rákóczi utl 
Altruista klubban

A zsetonos és a krupié szedás üveg közelharca
Többizben hirt adtunk már a buda

pesti éjszaka zivatarosra nltú és kétes 
kúrtyakhibjairúl, amelyek mindegyiké
ben vegyes társaság ad találkozót, akik
nek főcéljuk, hogy különféle társadalmi, 
politikai és más egyesületek cégére alatt 
egyjrást fosztogassák. Kevés kivétellel 
az összes ilyen klubok szerepeltek már 
a rendőrségen az ott történt hóhányók 
vagy a pinkabérlők és a Klubtulajdono
sok visszaélései miatt. Ehhez a listához 
járni most a Rákóczi út 12. szám alnit 
lévő Országos Altruista Szövetség klub
ja, ahol tegnap este

véres verekedés és formális közel
harc folyt le

a klub két alkalmazottja: a zsetonos és 
krtipier között.

Az Országos Altruista Szövetség raóg 
a kommunizmus előtt megalakította a 
klubot, csak azért, hogy intenzív és ered
ményes munkát tudjanak kifejteni. A 
tagok annakidején főként a Hangya 
Szövetkezel és a Mezőgazdák Szövetkeze
tének tisztviselőiből rekrutálódtak. A 
kommün kitörése alkalmával a klub 
megszüli tette működését, de utána követ
kező viharos időkben Ismét felvirágzott 
nmlkor is meglehetős szélső jobboldali, 
formális fajvédelmi magatartást tanúsí
tottak. A tagok azóta a klub nagy 
anyagi zavarokkal küzdvo, már-már 

• csődbe körüli, amikor Németh Gyula 
gyógyszerész kibérelte a pinkát és el
határozta, hogy az Altruista Szövetség 
elmerő alatt egy jól jövedelmező kártya
barlangot fog létesíteni. Számítása be
vált, mert az utóbbi időben tömegeden 
kezosték fel a kört.

Tegnap este a klubban véres verek adós 
játszódott le, amikor az egyik hölgy ven
dég megjelent a klubban, akihoz «iz ott

és most Prágában tartózkodik. Hogy 
mindebből mi igaz, azt ebben a pillanat
ban még nőm lehet tudni, annyi azon
ban bizonyos, hogy

két hölgyet, akik a művészvilághoz 
tartoznak, holnap bekéretnek a 
rendőrségre és a két hölgytől fognak 
felvilágosítást kérni arról, hogy mit 
tudnak Nemesről, főként pedig mi

lyen összeköttetésben álltak vele.
A nyomozás során egyébként megál

lapították, hogy Nemes valóban fény
űző életet élt- Havonta Öt-hatmlíllós 
adószámlákat fizetett ki, sőt rövid idő
vel megszökése előtt egy kispesti bútor
gyárral tárgyalt egy pazar előkelőség
goi berendezendő lakásról. A négymil
liárdos Zsákmányt azonban nem teljes 
egészében vitte magával Nemes, sőt nem 
is használhatta el, mert

az eddigi megállapodások szerint a 
négymilliárdnyi kölcsönre, közel 
inásfélmilliárd korona kamatot és 
költséget fizetett ki Nemes Zoltán.

Sági Pál.

rozat 58.811 sz., 6. sorozat 81.925 sz., 10. 
sorozat 71.195 sz. sorsjegyek. Ezüst ridi*  
kült nyertek: 7. sorozat 3.127 sz., 2. soro
zat 46.010 sz., 15. sorozat 79.492 sz. sors
jegyek. -

148 darab különböző tárgyat nyertek: 
5. sorozat 55.976 sz., 13. sorozat 26.017 ez.,
9. sorozat G.705 sz., 18. sorozat 82.176 Sz.,
8. sorozat 10.565 sz., 19. sorozat 75.986 sz.,
3. sorozat 11.795 sz., 4. sorozat 4.370 sz.,
9. sorozat 9.998 sz., 11. sorozat 72.728 sz.,
2. sorozat 96.162 sz., 8. sorozat 33.310 sz.,
2. sorozat 61.884 sz., 14. sorozat 71.837 sz., 
14. sorozat 37.283 sz., 17. sorozat 35.141 sz., 
11. sorozat 19.666 sz., 5. sorozat 59.150 sz., 
14. sorozat 98.429 sz., 7. sorozat 71.388 sz., 
továbbá minden sorozatból nyert a 35.886 
sz., 33.8^0 sz., 68.955 sz, 95.565 sz., 39.105 
sz. és az 59.588 sz. sorsjegy. Nyertok móg 
a 95.089 számból a 7., 11., 8., 12. és a 13. sz. 
sorodat és a 44.635 számból a 13., 19., 10. 
és a 3. sorozat. Minden sorozatból nyert: 
31.245 sz., 77.367 sz., 90.585 sz., 30.717 sz. és 
az 1.458 sz. sorsjegy.

A nyeremények folyó hó 21-én délelőtt 
9 órától vehetők át V.t Vécsay ucca 4. sn. 
alatt

A Diáksorsjegy még három hú
zást fog tartani, amelyen minden 
sorsjegy, még az is, amelyet már 
kihúztak, részt vesz.

alkalmazásban levő Schwartz Sándor 
zsetonos igy szólt:

— Mondja nagysád, az a csirkefogó 
sógora mikor adja meg nekem a pénzt

A sértő kifejezés után
a hölgy nekiugrott a zsetonosnak és 

teljes erejéből arcultttötte
mire Schwartz kétszer az asszony felé 
sújtott, úgyhogy a kővetkező pillanat
ban összeölelkczve dulakodtak. A vere
kedés zajára a klubban általános bot
rány keletkezett, a játékasztalokat fel
döntötték, valamennyien a verekedő fe
lek szétválasztására picitek, ahová első
nek Korányi Károly, a klub krüpier-ja 
ért. A krupiéi*  szétválasztotta a pofoz
kodó reotonost és az asszonyt és hangos 
méltatínnkodással támadt a magáról 
mcgfelcdkezott Schwartzra. A 6zóváltús- 
l>ól kettőjük között VOVekŐdés támadt, 
mire Korányi egyik asztalon levő

szódásüveget felkapta ég teljes ere
jével a zsetonos fejéhez vágta, 

aki a következő pillanatban vértől elbo
rítva, hangos sikollyal összeesett. A fe
jetlenség most máj*  tetőfokra hágott, so
kan a súlyosan sérült ember segítségére 
siettekí mások podig a dühöngő Korá
nyit igyekeztek lecsílapitani, Néhány 
nerccel később, amikor a megsebesült 
krupior magához (őrt. a közeli rendőr
őrszem — akit időközben értesítettek a 
klubban lejátszódó botrányról —, a kö
zeli Rókus kórházba vitte a szerencsét
lenül járt oiuhcrt, ahol nyomban ápolás 
alá vetek ős megállapították, hogy a 
feje tetején több centiméter hosszú ko
ponyatörést szenvedett.

A rendőrség Korányi Károly ©Ilon sú
lyos festi sértés címén megindította az 
eljárást.

Ámházkarácsonyi kiállítása
ünnepi látványosság

Olcsó árak, kitűnő minőség, legfino- 
mabb ízlésű választék, udvarias, 
p^ors kiszolgálás: kellemes szóra
kozássá varázsolják a bevásárlást

1.

130,ooo
2.

8.

4.

5.

7.

8.

Karácsonyi elárusltá- 
sunk alkalmi vételei:

Importált bútor- és fűg- 
gönybrokátok ás ripszek 
eddigi ára 180,000, most K 

Mousselino-crépe estó,yi 
és báli ruhákra, divatszluek- 
ben, 100 cm szóles, eddigi 
ára 140.000 .......... mostK

Voluofin PU,'S. finom mi- 
VtlVClIII, nöség divatszí- 
nekbeu, sportruhákra, kosz- 
tümro alkalmas, eddigi ára 
130.000................ ... most Ií

Félselyem duchesse, ka
bát- és bundabélésnok, 70 cm 
széles, eddigi ára 96.1'00 

most K

Kockás függönyetamin, 
150 cm széles, eddigi ára 
138.000 ...................... most K

90 cm széles, schottls 
ruhaszövet
eddigi ára 32.000, most K

Mintás divatszalagok, 
gyönyörű kivitelben, eddigi 
ára 11.000 .................. mostK

Csipkék, betétek, küI8n.
bözö szélességben oz eddigi

30,ooo

28.ooo

23.ooo
5.000

3000 Klói 30.000 ...
koronás árak helyett 500 w.000'19

Áruink minősége: 
teljes ellenértéke az 
értük fizetett ár nak

FISCHER ■
BUDfiP^ST,
V., BÉCSI UCCA 10
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HÍREK
— Eckhardt Tibor fokossal jelent 

meg az ébredők vigadói ünnepé
lyén. Vasárnap délelőtt tartották ű 
Vigadóban az ébredők zászlószente- 
lósi ünnepélyüket. A Vigadó nagy*  j 
terme még félig sem telt meg a 
nagyszabásúnak bíróért ünnepé
lyen s alig néhány ebredo Jelen- 
létében nyitották megtel 12 
az ülést. Eckhardt Tibor :
avarban, kezében fokossalS R ugyancsak fokoeoe ébredő , 
leventék hozták a, 1
fészázlót. Ravasz László refoima 1 
tus püspök helyett, alti nem volt 
hajlandó részt venni a “sdosze ( 
telesen. Kontra Aladár, a budai eü 
redö ltálvinista.pap végezte a be- 
szentelést. Az, ünnepély 1 óra Kői 
írt vpp-pí utána bankett volt a 
Sörház uccában. este pedlí vacsora

Ujtóriróaoraie^el 
Valamennyi aiságiroegyesület e 
szervezet felhívást intézett a ko 
zönséshez, amelyben WU*}™  
ujsáBtrásnak az érdekeben tett 
szolgálataira, az TtWRirak K 
ház- és Szanatórium hgyesuleto al 
ta“ rendezendő .Wlftí 
irányítja a közönség fllffelmét. Jel^ 
wnvn lesrven az idei karácsony 
Tmondja ez a felhívás: veggünk 
Uisáairó-sorsjegyef. ,,,

— Örült az uccan. Tegnap dél 
titán az egyik Hnótköruti . Ry 
szertárban eiw zdait Msem vm 
utas egyenruhát viselő ember’ ’ 
init ÜP aki -........ OS értelmetlen
Jietód ’tóséretében <árc«at 
őrzés végett átnyújtotta a SVOtry 
szertár alkalmazottainak és '''lavo- 
zott. Néhány órával később a Lon
don szálló éttermében botrányt 
okozott égy vendew. Elóaintöttak a 
rendőrségen, ahol kJd.®JJ* lt,TT 
ön és közveszélyes örült. LKT®" 
abban az időben a 
alkalmazottai bejelentettek a íend 
őrségen a különös vasutas esetet. 
Igv ('érült ki. hogy az előállított 
Mit Soos Péter, akit az angya - 
földi elmegyógyintézetbe S’ not-

Bársonyos meleg teveszőr cipők ol
csó árban karácsonyi ajándéknak a ’eS*  
alkalmasabb. Hungária Rákóczi ut 6.

_ öngyilkos lett mert felesege el
hagyta. Vasárnap délután a Usemgi 
ut 3 száma, házban v^^egyvere- 
vel agyonlőtte magat if.i. Szekeres 
Sándor erdőmérnök. Levelet ha
ivott hátra. melyben bejelenti, 
hogy tettét azért követi el. mert 
rajongásig szeretett felesege el- 
lia-?Az Erzsébet Népakadémia közgyű
lése. Vasárnap lólelőtt tartotta 21-ik 
ünnepi közgyűlését az Erzsébet ^aka
démia épületében. Ilosvay Lajos elnöki 
megnyitója után Pékár Gyula tartott ün
nepi előadást.

feleségül kért. Én nemet mon
dottam.

mert exaltálf embernek

VUERZSÉBET-KORüT 2q5í
Minden doboz sarkában 
pörkölt szemeskávévan!
Kilogri»nnnonkliitkb.8000K értékben

„Nagy botrány lesz! 
No itt a botrány"

Vaály Ilona elmondja, miből vett lakást és 
hogyan üldözte szerelmével a csaló bankügyész 

és miért keveredett ebbe az ügybe
Pest színházi világának Uj szen

zációja akadt Vaaly Ilona, a szép 
szőke szubrett neve Nemes Zoltán 
dr. bank ügyész sikkasztási és csa
lási manőverjei miatt nagy helyet 
kapott a lapok rendőrrovataiban. 
A rotációsok szó (kürtőitek a szenzá
ciót és a pikáns csemegére váró kö
zönség mohón habzsolta a szenzá
ciót ...

•
A szenzáció pedig itt ült velem 

szemben egy polgári háromízobá*  
lakás, polgárai bútorai között pol
gári pongyolában, zsebkendőjével , 
szárítja, fel könnyeit. A szenzáció, t 
most már, nagy Sz-el sir, kétségbe- , 
esik, nem démon, nem grand-kokott, 
hanem ijedt nyárspolgári urileány.

— Művésznő — kezdem faggatni 
— mondja meg az igazat.

— Az igazat? Hát tessék: En ké
rem nem úgy nyilatkoztam a la
poknak, minden eddig megjelent 
nyilatkozatom apokrif.

Ismeri vagy nem ismeri azt az 
urat.

— Igen, ismerem. Már gyermek
korom óta. A mostohaanyám roko
na, de kérem semmi közöm hozzá.

— Természetesen. A lapok azt Ír
ták. hogy lakást vett önnek a csaló 
banktitkár?

— Nevetséges. Az Árvácska ötven 
előadásának jövedelméből vettem a 
lakást. Napi másfél millió gázsim 
volt. Tessék kiszámítani. Nekünk 
otthon szegény édesapám papi rezi
denciájában hét szobás lakásunk 
van.

Tessék kimenni Újpestre. "A hét 
szobából három üresen áll. A 
bútorok, amit itt lát — otthon

ról valók.

Nincs Itt fény és pompa Csak egy
szerűen önállósítottam magam. Es 
azt hiszem, ehhez jogom van.

— Azt is Írták a lapok, hogy ön 
havi negyvenmillió pausálét ka
pott? ,, , .

—• Erre csak az a válaszom: bar 
kaptam volna. Aki ilyen szemér
metlen módon rágalmaz, nincsen 
észnél. Kérem folytatta a szép sző
ke színésznő — azt is Írták a lapok, 
hogy én ezt az embert tavaly Pá- 

l rizsba és Svájcba kisértem volna. 
Hát ezt is könnyen megcáfolha
tom.

esteKét éve majdnem minden 
délután játszottam.

— De mégis miért é^nen az ön 
neve került ebbe a csúnya botrány
ba?

—; Nem tudom. Engem lepett meg 
legjobban. Tény az. hogy tudtam 
erről az emberről. Előkelő társasá
gokba járt és mindenütt

hangoztatta-, hogy halálosan 
szerelmes belém.

— Ha játszottam egy páholyt 
vett és másnap az irodájából virá
gokat küldött nekem. Mindenki er
ről beszélt természetesen a bankban

és ez az er-1
alig beszéltem kétszer-három- 
szór, biztosan cldicsekedett 

velem való kapcsolatokról.

— Hát rosszak az emberek 
mondom.

— Bizony rosszak. Mi sem köny- 
nyebb annál, hogy egy színésznőt 
hírbe hozzanak.

— üldözött ez az ember

virágjait viswazutasitottam.
—... és az autót?
— Kérdéssel felelek. Látott maga 

engem autóban? Ugy-e nem. 
Konflison járok.

— Hat héttel ezelőtt felhívott tele
fonon:

csak azért, 
ismertem.

— Azt az ajánlatot tette, hogy*  
ha itt Pesten nem lehetek a fe

lesége, utazzunk Párizsba.

Újra nemet mondtam. Ekkor azt 
mondta

— Nagy botrány teszi Na ott 
botrány.

— Azért nem kell kétségbeesni 
Minden csoda csak három napig 
tart...

— De nekem nem volt erre szük
ségem. Nem merek a családommá] 
érintkezni. Undorodom a piszoktól 
Nem volt szükségem erre. Nem bi
zony.

Sfóh Zoltán.

— A Közalkalmazottak Országos Gaz
dasági Szövetkezete eddig Szegeden, 
Debrecenben, Miskolcon, Székesfehér
várott é.s Pécseit tartott állandó fiókokat, 
újabb fiókok kiépítést tervezi »•-- mozgó
fiókokat is létesít ott, ahová < legondő- 
ízámú köztisztviselő, vagy katonatiszt 
hívja a szövetkezetei. Ki fogja építeni 
■rősen a szövetkezőt hús- és fííszerosz- 

rész- 
Tcn előnyös, 
»t min kell 

egy-

ei
tályát A köztisztviselők hntbnvl 
lotre vásárolhatnak < 
mert a vételúr után k: 
fizetni. A mindenkori havi fizetés 
srerese-kétszuresft erejéig vásárolhatnak 
részletre a köztisztviselők, akiket olcsó 
és jóminöségü tüzelőanyaggal, szénnel és 
fával is ellát a szövetkezet.

— A hindu diák balesete. Mona Abian- 
kar 23 éves, budapesteu tartózkodó hindu 
főiskolai hallgató, a gyömrői úton meg
csúszott s oljr szerencsétlenül esett el, 
hogy súlyos belső sérüléseket szenvedett. 
A Szont István kórházban ápoljak.

tacSonifL ajándék
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31237 polgárnak adta 
vissza oálösstójogát a 

demshíatiííJis blokk
A városházán megtörtént az 1926. évi 

választói névjegyzék lezárása, ameny- 
nviber a közig."zgntóaági bíróság szom
baton leküldötlo ítéleteit a hozzájutta
tott 1 Aiiáuy fellebbezés ügyében. 69 fol- 
Icbfzé.t nyújtottak csak be a kihagyott 
választók a közigazgatósági bírósághoz 
f. ez a szám maga is fényesen bizonyítja, 
hogy a demokratikus blokk, amely a vá
lasztások után elsősorban a választói 
névjegyzékek .körül teremtett rendet, 
minden választásra jogosult polgárnak 
megadta a választójogot. A közigazga
tási bíróság pedig a 69 fellebbező közül 
további 3/ polgárt veit fel a névjegyzék
be b 38 fellebbezést utasított el.

A lezárt névjegyzék, összehasonlítva 
a multóvl és a. Wolfték által készített 
ideiglenes névjegyzék adataival, így 
fest;

LoriHetón a a 1927 évi választókat s az 
ehhez szükséges öszohó iveket kedden 
és szerdán kezdik szétosztani a statisz
tikai hivatal számlál óbiztosat

A választók
sz. az 1925. 

évi név-

Az 1926 
évi név. 

Jegyzékbe 
letakartak 

venni

Az 1926. évi 
lezárt név- 
jegvz kben

kerület JjgyzcKben Woltfék szerepe)

I. 33.312 32.598 34.760
II. 18.912 18.832 20.117

HT. 35.377 15.331 16.374
IV. 10.474 10.121 11.029
V. 27.835 26.012 27.514

VT. 50.778 36.720 51.410
VII. 54.815 51.596 55.867

VJH. 44.381 45.353 49.697
IX. 30.693 31.305 32.738
X. 18.095 18.014 J9.066

304.272 285.877 318.572

Karácsonykor Írják ősszo a főváros

Azt nyer, amire
levjocbaa 

szüksége van, 
mert a 

KÖZÉRDEKŰ 
LIGA-SORSJEGY 
8

nyercménytárgyalt n nyerő

maga vásárolja 
a nyereményért 

5OCO Koronáért 
mindenütt Kaphatót
Ha a Magyar Köztisztviselők Fogyasz

tási szövet kezeiénél vásárol 
ha Kovaldoál festet, tisztítat. 
ha Kiss Ernő és Társánál VII, Erzsébet 

körút 13, vas-, szerszám- és háztar
tási cikkeket

rs sok száz mis cégnél vílskrol,

ingyen is Kaphatja!
Össznyeromóny Í,20i‘,000.003 K 

Fönyoromóny 100,000,000 K

Húzás december 301

□Ár in ' ráQábba-t vesx« SZOkeSy Emil Király urc-.» BT. ez, Tcréz-témplomnin szemben

Bsrky Gyula * 
Taktikai hibák buktatták me$ a 
numerus clausus elleni akciót
Politikai körökben élénk vita tár

gya: miért bukott el a numerus 
clausus eltörlését célzó akciói Te
kintettel ugyanis arre, hogy az egy
séges párt soraiban tekintélyes szám
mal vannak olyan képviselők, akik 
már több ízben leszögeztek magu
kat a numerus clausus eltörlése 
mellett: a numerus clausns-ellene- 
sek győzelmének könnyű esélye 
lehetett volna.

BERKY GYULA,
aki a kormánypárt liberális szár
nyának egyik legbefolyásosabb 
tagja, a következőkben világította 
meg az akció bukásának okait a 
Hétföl Napló munkatársa előtt:

— Taktikai hibák miatt bukott 
meg a numerus clausus el
törlését célzó akció. Ez a mozgalom 
csak úgy járhatott volna sikerrel, 
ha minden irányban kellően elő
készítették volna. A szélsőbaloldal
iak tartózkodnia kellett volna a 
numerus clausus ellen megindított 
akcióban való aktív részvételtől, el-

Kosztkáné rágalmazásért 
feljelentette férjét

Hétfőn tárgyalják a Kosztka.Thomka és a Kosztka házastárs 
ügyéi is

Hétfőn délelőtt folytatja dr. Lol- 
lok büntetőjárásbiró a Thomka— 
Kosztkarügy tárgyalását. Thomka 
ezredes — mint ismeretes — rágal
mazás miatt féljék tette dr. Koszt
ka Istvánt, mert állítólag azt mon
dotta róla, hogy „kitartott ezredes1*.  
Az első tárgyaláson a per koronáz 
tanúja dr. Polónyi Dezső ügyvéd 
az ügyvédi titoktartási kötelezett
ség alapján megtagadta a vallomás
tételt. Időközben Kosztkáné jogi 
képvselője Ulain Ferenc dr. meg
szerezte Polonyi szántára a felmen
tést és így a. mai tárgyaláson Po
lonyi dr. vallomásával fogja tisz
tázni, vájjon használta-e Kosztka 
István az inkriminált kifejezést, 
vagy sem.

A tárgyaláson tanulvallomást fog 
tejini báró Láng Mihály is, aki cgy- 
ideig segédje volt Thomka Zoltán
nak a Kosztka István dr. elleni lo- 
vagias ügyben, de későbben erről a 
tisztségéri’ 1 lemondott.

Információnk szerint a tárgyalá
son kérni fogják a zárt tárgyalás 
elrendelését.

A perben Kosztka István védel
mét dr. Torday Géza ügyvéd látja 
el, míg Thomka ezredest dr. Ulain 
Ferenc képviseli. A holnapi tár
gyaláson előreláthatólag már Ítélet
hozatalra is kerül a sor.

Ugyancsak holnap délelőtt, a 
Thomka-—Kosztka ügy után, kerül 

ÍHeleg,Miminte$vkntIaiiozlM pehelypaplan
la«árl|a: Sándor Utal*  Kammcrmayer Karoly acca 1. sz. (KOzpon I Városház) Qyárr Üllői üt 31. számVárosház) Gyár; Üllői út 31. szám
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Vggyarek sürgősin 
RaWant sarsjegyai 
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VÖRHENY
rilcn védjük gyermekeinket éw mos
unk meg kezüket, arcukat unponta 
többször lysoformos vízben. A l.vso- 
form hatásos védelmet nyújt, kelle
mes szagú, használata veszélytelen 

ée a bőrt nem támadja meg.

Óvjuk gyermekeinket!

lenben Hassay Károlynak, Ugrón 
Gábornak. Sándor Pálnak, Farkas 
Tibornak és Gaál Gasztonuak ob
jektív és minden szenvedélytől men
tes hangon kellett volna szóvá ten
niük a kérdést Ha ezek a felszólalá
sok elhangzottak volna, egészen ter
mészetesen a kormánypárti padok
ról mi is bekapcsolódhattunk 
ebbe az akcióba. így azonban 
látható volt hogy

egy szociáldemokratapárti

volna 
előre-

egy szociáldeniokratapárti in
terpellációval a numerus clau

sust eltöröltetni nem
— Tudni kell, hogy .a 

párt tekintélyes része 
clausus-ellenes.

Klebelsberg Kunó gróf

lehet, 
kormány
numerus

______ ___ ____________ kultusz
miniszter beszédét a pártban, 
amidőn sseufi tárgyalásáról be
számolt. alig nyolean-tizen tap

solták meg.
a többiek igen hűvösen viselkedtek. 
Megfelel”, taktikával tehát célt le
hetett volna érni.

sor Kosztka Istvánnának Kosztka 
István elleni rágalmazást és becsü
letsértést ügyének tárgyalására is.

Kosztka Istvánné szeptember ha
vában a svábhegyi Sie-sta-szanátó- 
riumban meglátogatta egyik isme
rősét és egyúttal felkereste az 
ugyanott. súlyos betegen fekvő fér
jét, hogy vele néhány függi" n 
lévő ügyet megbeszéljen. A v.’ó- 
félben levő házastársak találkozása 
nem volt túlságos szívélyes, sőt a 
beszélgetés folyamán összezördültek 
és Koszt-káné állítása szerint

szemben durva és 
szavakra ragadtatta 
el magát.

alkalmával a lázas be- 
Kosztkán és feleségén 
nem volt a szobában,

vele 
becsmérlő

A találkozás 
tegen fekvő 
kívül más ___ .. ________ ,
azonban Kosztkáné szerint oly erős 
hangon támadt rá Kosztka, hogy 
az a

szobából kiliállatszott a folyó, 
sóra,

tehát a szanatórium személyzete is 
meghallhatta, miért is kérte a sza
natórium több alkalmazottjáuak ta- 
nukénti kihallgatását.

A tárgyaláson, melyen 
Kosztkáné is meg fon felenni, 

a védelmet dr. Torday Gábor látja 
el, Kosztkánét pedig dr. Polónyi 
Dezső képviseli.

Láng-áruház l
Budapest, Múzeum körút 48. szám 

(Múzeum ucc&val szemben)

Játékvására 
megkezdődött 

VálaszSőfcunk 
legnagyobb, áraink 

legolcsóbbakl
Rendeléseket választás szerint 

karácsonyi szállásra 
már most elfogadunk, n

25.000 K-ás
■ árnosntólyunlt ismét megnyílt. 
Árjegyzéket az összes játék- és 

díszműárukról bérmontve Midiink. 
Vidékre utánvéttel szál ltunk.

IiBgalkalmasíbh karácinnyl ajándík

■y81 hó- és sárgjpőkhEi?
, ... Arak ezrekben

F erfi sárcipó... _  ... ......... __ __ 95
Női sárcipö .................  35
Gyermek sárcipő _.................. SO—BO
Női hócipő, amerikai gyártmány 165 
Gyermek hócipő..........................100 -jgg
Wimpassing hócipő, szőrmével _  330
Férfi börcipő, rámánvarrött ... 250
Női börcipő rámánvarrött............... 225
Gyermek la börcipő 120,130,180,210 
Teveszőr háziéipö, bőrtalppal......... 85
Tornacipők, tornai uhák, svódtorna-szoknya- 
nadrág legolcsóbban Schöfer-cúgndl 

I-, Döbrentei tér 4.

csokoládé, 
pralinéé és 
likőrből 

összeállított r
karácsonyi 

ajándék  kosárkák

Reisz Aruház
Király ucca 47. szám, Csányi uccu sarok

játékvására

megkezdődött!

Választékunk legnagyobb, 
Araink legoloúbbak

Renaelósekot választás szerint 

karácsonyi szállításra 
már most elícgadunk 

25.000 K-ás

áruosrtályunk ismét mognyilt. — Ezen 
cikkek az áruház 1 a:>ubeja áfánál >óvö 
10 kirakatban és az árnliáz föleszinti 

boíyiségoibou vannak kiállítva.

Árjegyzéket az össze*  játék- és díszmű
árukról bermer.tve küldünk

Vidékre utánvéttel szállítunk!
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félhív
SOHA NEM LA- 
TOTT tempóban kö- 
szül a Vtgazinliú'z az 
uj Pirandello. darab- 

Reggel, délben, 
próbálnak — 
nem akarják, 

hogy a Vigsziuház 
kudarcot valljon a világ minden 
színpadán aranymávkás Pirandelló- 
darabbal. A Vígszínháznak határos 
zottan peches szezóuju élkedvetlni- 
tatte Ben Blmneuthalt a színház 
tulajdonosút, ak! jauuár közepén 
párizsi tartózkodását megszakítja, 
és Petra jön, — amint a bénfente- 
sek mesélik — renaet csinálni. A 
Vjgszinház vasárnap délután nem 
ta.rtott előadást, a 1‘iraudolló-darab 
próbái miatt •

AZ ÁRTATLAN ÖZ- 
VEÖY muzsikája 
azonban egészen ere
deti, LajUiay L-ijos 
zeneszerző csinálta. 
Ez a Lajthck' Lajos, 
aki eddig Fehl Matyi 
revüit látta, el kí- 

BBr&enével és • Városi Szinhiz 
rosszul sikerült operettjeinek irt 
egy-két slágerbetétet, most önálló 
-operettszerzővé lépett, elő. ‘Remél
jük. hogy nagy sikerrel. Az Ártat
lan özvegynek ezen kívül az a szén, 
záoiója, hogy nyolc valódi párizsi 
lány fog a XI. felvonásban divat- 
revüzuii, természetesen párizsi toa
lettekkel. Milyen pazarló ez a Vá
rosi Színház. «

KZT A PIKÁNS Ut 
türlénttot a Nemzeti 
Színház Intranzigcni 
tzinésairöl, Hakó 

' Lászlóról mesélik. A 
napokban eg.'i Kiréln 
uccai úgynevezett 

,. , , .kóser" vendéglőbe,
tart, be Rakó László Üdr.u Árpáddal 
p-c d Ncnizéti Színház több más tag- 
jával. Csakhamar libamáj kerillt az 
v-szbalra. Bakó vagy étvággyal kez
di falatozni a kitűnő onilós llba- 
vuí-jat, a társasáa egyik tagja meg- 
rzólalf

— Te Talcí, hiszen ez a zsidók nem
zeti eledele.

— Kein ba j 
a libamájat

SZÍNHÁZ
OTit Dórnak karácsonyra 

a primadonnák?
Behangoló nyilatkozatok az ajándékokról — amiket nem kapnak

divatháza, Kossuth Lajos u. 9

válaszolt Bakó — 
megbocsátöm nekik.

őrs fekete laszló 
tegnap este új darabot 
adott- át a Magyar Szín
it ívnak. Bús Fekete Lász
lót, akinek nagy sikert 
aratott ne in is olyan ré
gen. a, Magyar Színházban 
a Búzavirág c. darabja, 

rtöst- jó ómennek tekint éltéit ugyanott és 
darabját olvascillanul fogadta el Falnál 
-fenő igazgató. A darab címe „Szabó Mi
hály tMrencsijcf1. A darabnak killön ér
dekessége az, hogy az előjátékban a vén- 
dégszereplÖ Rózsahegyi KtUnuin 35 éves 
Ifjút arakít és csak az első felvonásban 
öregszik 50 évessé.

Pénteken, debember 2o-én 

eJAsxUr 
és a következő napokon minden este 

Lábass Juci felléptével

artatlan
özvegy

e®

Fff sxereplMc:
Ub»ss Juci. Molnár V«ra, Ferenc! 
Károly. éílltley Jóitmi. írrWvl MíiM
.—9«g?ffgg|U! —— L mx«l 11 L- -4-*  
lielyarag fitol »• ko»o«*«S

Valaha — nem is olyan régen — 
tmsábokhan regisztrálták a lapok, 
hogy a sziuószvilág kitől és mii ka
pót karácsonyi ajándékuk Változ- 
tak az idők és ma ezek az ajándék- 
varások a csillogó igazgyöngyökről, 
autókról és párizsi toalettekről — 
jó szerepekre és tapsokra degradá
lódtak — vagy nemesedtek. Érde
kesnek találtuk megkérdezni a pesti 
primadonnákat, hogy

mit várnak karácsonyra.
A válaszokat itt szószerint közöl
jük.

PETKÁSS SÁRI
Egy olyan brlllláns szerepet, amit 

még sohasem jAszott sxinésznő. is
teni jenével és ragjogó szöveg
könyvvel. És ha s, kis Jézus meg
hallgatna, akkor nekem lehetne ki
válogatni a partnereimet is.

SOMOGYI NÜSI
— Semmit te vúrölí karácsonyra, Min

denki le van égve. Stoet egyedül nekünk 
ttínwnöknek niegg jól (t) ifi lehetnénk 
a p«Uk — de mi nem leszünk.

LÁBASS JUCI
Kérem én szerény vagyok. Kará

csonykor lesz a premier a Városi 
Színházban. Nagy sikert kérek te- 
............................ ■ ki-hát LriszkiudHre — tapsokban 
fejezve.

RELLE GABRIELLA
Színésznő vagyok, tehát zsúfolt házat, 

amely engem tapsol —. kívánok ma
gamnak, de nemcsak karácsonyra. És

meg valamit. Egy kritikus a Zsidónő 
reprtee alkalmából azt irta rólam, hogy 
tehetségtelen vagyok, színtelen, fakó éa 
pocsék a hangom, az a kívánságom, 
hogy ez a kritikus legközelebbi szerep
lésemkor azt írja rólam, hogy tehetbé- 
go« vagyok, azinea és élénk és hrllllámi 
a hangom. Azt hiszem. hogy ezt. a az!- 
veeségef. megteheti, mert pont ez az egy 
kritika rontotta el a siker hangulatát. 
No de nem vettem azért Olyan 
lyan.

BILLER IRÉN
A-. ajándékot m^okagta/m: 

gyógyultam.
VAÁLY ILONA

röviden caak ezt mondta;
— Ezt néni vártain!

TITKOS ILONA
Istenein. Éu már megkaptam a 

karácsonyi ajándékot — a vőle
gényt. A vőlegény pedig gondos
kodik a többiről.

SIMONYI MÁRIA
— Kom szeretnék mást kapni, mint: 

szívet. Igeu, szível. Lobogó, meleg szere- 
tetet, békEbelf jó életet, engedménynél*  
küli, maradékba tán gond tál auad got. A 
szoi'etet ünnepén; ezmetetőt. ‘

BAJOR GIZI
Azt szeretném, hogyha jönne va

laki knrácsonykor, aki azt mon*  
dana, Művésznő! önnek jön® 
hnnaja van. mint. Jeritzánuk. Egy
szeriben operettprlwdonna len
nék.

H VOLT TAVALY n 
Vig^zinháznak egy 

l! kitűnő iiatnl művész
ig nője, aki úgyszólván 
f| a Vígszinházbau nőtt 
| fel: Lázár Mária. Ezt 

ü a Lázár Máriát ta
valy magyarul mond

va kitassékeltók a Rolx>z és JÖb 
igazgató ural; a Vígszínházból, 
mert, az volt a bűne, ami húsz másé. 
Fellépett a zÁpolló Kabaréban. Lá
zár Mária a JRenaissancehóz szerző
dött. ótt sí képei is voltak, de tegnap 
este váratlanul aláírta, a szerződé
sét a — Vigsziuhúzzal. A békítési 
ügyvéd aaerepét a híres válóperes 
ügyvéd, Bedő Mór dr. játszotta.

FEDÁK tíARlT talán 
senki sem várta olyan 
olyan szívszorongva Pest
re, mint Kiírt hy Sári, 
akiről köztudomású, hogy 
Fedák párí fogultja. Kiír- 
thy Sári, aki jelenleg 
nincs wzérződéiben és akit

utoljára az „Antónia" egyik néma szere
pében láttunk, most újra szerepet kapott 
a Fővárosi Operettszínházban, ó „There- 
zina" című operettben. Fodák tehát nem 
feledkezett meg ígéretéről, amit Kürt Ily
nek tett és amely így szól: „7/'/ én ját
szom — altkor Kilrthy Sári is“.

• A Vígszínház karácsonyt hete hóm 
a eösezóu nagy irodalmi in művészi ese
ményét. Pimndello „Hat szerep korcs egy 
szerzőt**  című világhírű szín játékán ak 
bemutatóját, amelyet szerdán este tarta
nak meg. A következő előadások pénte
ken. szombaton és vasárnap este lesznek. 
Most vasárnap és hétfőn este az /freofe 
és álarcok He’taí. Jenő vígjútákciklusa 
kerül szúuo, kedden pedig uz C'rienibcre- 
kef. adják. Délutáni előadások.*  csütúrlö- 
kön Teudkívfll mérsékelt bolyárakkal : 
A kediüyos lovaareudőr. Pénteken: Ar- 
oók es álarcok-. taombafon: F*♦•temtorefc  
Vasárnap: A csirkefogó.

* A FthároM Opcrettázlnluíz karácso
nyi hetét a legVidtozatóiabbau állítot
ták össze. •Juthny om Kék Jiun'ói ka
bart Ja '.nőst vnsútMap délután mértékeit 
hűlyárakkal egéjú esti programját adja. 
Vasárnap, hétfőn, kedden é« oKordán eeto 
tartja, a Kék Madár utolsó elűadúaait. 
Csütörtökön oaüuat. Péutákau és rzotnba- 
tou euto MídmL Pénteken délután A nó*  
fan kapitány. Szombaton délután A ke
délyes lorasi tiiiűür. Vasárnap esti? A wő- 
í«« kapitány. Délután pedig a Mhó/ti ke
rül Min re.

* Heti niíteoiok. VípSiífl^iíú.’ Hétfő, 
péntek délután: Arcok és álarcok. Kedd, 
jizoinbat délután: Ürieuiberek. Szerda, 
péntek, «-zowbat, ve tárnap este: Hat sze
rep keres egy i»3raőt. Csütörtök délután: 
A kedélye*  lovasrendőr. Ette: Niuc*  elő- 
adS:i. — Fővárosi Opere-1 tsxiuMzs Hétfő, 
kedd, azerda: Kék madár vendén.játék a. 
Csütörtök: Nincs olőadáfr'. Péntek, szom
bat este, vamiunp délután: Ml árul. Pén
tek délután &. vusúrnap eate: A nóta*?  
kapitány. Szorabnt délután: A kedélyes 
lovasrendőr.

* Méraékeltáru karácsonydélutáni olő- 
adiÍFOk a Vígszínházban. A Vig«zínhá»- 
ban né) ltokén délután az Arcok és álar
cai,nf, szombat délután az Üriemberekef, 
vasárnap délután a Csirkefogót adják. 
Mindhárom előadást mérsékelt helyárak
kal tartják rneg és igy a/> ilnuepi közön
ségnek módjában lóra 
ayobb sikereit olcsó 
megtekinteni.

* Lengyel Menyhért 
döntő Htkert aratolt a 
házgan. A „Mária" bemutató előadását 
nyiltetíni tapsok szakadatlan sorával ün
nepelte a napokkal előre eladott táblás 
ház köröhffégfe, mely minden felvonás 
számtalanszor tapsolta a lámpák elé a 
világhírű, illusztris szerkőt és a vzernplő- 
kot. A meghatóan nu'ly, de eók Jolenot4- 
hen egyben mulatt iga*  ó.J doraliöt főté
teléé előad*<sbau  vitték sikerré: « cím- 
ezerápben Slmonyi Mária, továbbá kW 
azúros Glza, Kürti. Hartónyt Babó.

ÖSSZES osztályaiban

NAGY 
KARÁCSONYI 

VÁSÁR

LESZÁLLÍTOTT
Arak mellett

Magyar-szin ház
íüzórdán, december 23-án

Henri XlstemaekersnmnT-

Főszerepekben

Törzs. Titkos. Csortos
Gombaszögi Ella, Tassy Mária, 
Simon Mária, Tarnay. Dénes, 

Z. Molnár, Abonyi.
Vágó, Rubini

a manón lógau*  
hdyúnik meilett

új színmüve 
Belvárosi tata-

Faié ts eíMlöszSiwelf, mntracszitetelf 
nemaiek (padlé'ipi) berátárlS áníI mire ve--skcrÖn«sg ierm*si«tsr,rin«k  
tartja óriási raktárunk me;-i-!;iu ésít ale-l nie;.-y u'v-il.- mindig ccgbak 
varaenyképossáaárál és ölesé árairól. Magjaro; zág egyik lagna. 

ggobls raktári szőnvejok és káir-lto. uityagvkbnu 

VÁGÓ ÉS TÁRSA (KMpimti Városházi dptllct)
1 ^fiinlkaw
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Király Szinház

A legjobb operett, 
a legjobb előadásban

Martos-Szirmai 
remekműve

Színre kerül estónkint

A Démon
Barbarra la Marr.ral

Aki eladta magát 
Főszereplők Vivien fl hson és 

Olaf FJord

aCorvlnszlnliiIzlian
| Newyorkl 
lleányrablók 
j Regény a lélekkufárok küzdelmeiről 
’ 7 felvonásban

A tolHogság ára
Allca Terryvel

Játszik:

Orion ö: Palócé
filmszínházak

A divalkiráljnő
' 6 felvonásban
kaatrlce Joy és Ernát Forrance

Aranyfüst
DIvatrovű

i Royal Apollo 
Omnla

Az operaház 
fantomja 

Fautasrtikus történet ÍZ felvonásban 
Á f .srerepben: Ion Chaney

Uránia
Mozgóképotthon

Capitol

SPORT
X A nagyjégon tréning volt vasárnap. 

A BEE mű- és gyorskorcsolyázói, vala
mint hockystái az egész vasárnap dél
előtt jét tréningre használták *el,  hogy a 
27-ild háziversenyre teljes létszámmal és 
tudással állhassanuk ki.JVz FTC három pont 

előnnyel zárta le az őszi 
szezont az MTK előtti

Végígtzgalmas,férfiasküzdelemben szerencsével 
győzte le az UTE-t — Hz MTK utolsó bajnoki 

meccsén megverte a Törekvést
: Tóth pompás beadásából kavarodás 

keletkezik, melyből Varga őt lé*  
pésről védhetotlen gólt lő a fejjőbal- 

I sarokba (2 : 0).

• A hátralévő idő nem hoz; eredményt.
Az FTC-ben

Pataki, Tóth, Fül .mann és Blum voltak 
a legjobbak, az

UTE-beg

Fogl II., Búza, Török és Scháller.
Az MTK csapata 2:0 (1:0) arányban 

verte a Törekvés csapatát. Az első gól 
Lúgost öngóljából ewett, a másodikat 
Senkey- II. rúgta. Az első osztály őszi for
dulója tehát véget ért. A helyezési sor
rend a következő: 1. FTC 18 pont. 2. NSC 
16 pont, 3. MTK 15 pont. 4. UTE 14 pont, 
5. Vasas 14 pont, 6. 83 FC 13 pont. 7. III. 
kér. TVE 13 pont, 8. KAC 9 pont. 9. BEAC 
6 pont, 10. ETC 5 pont, 11 VÁC 5 pont, 
12. Törekvés 4 pont

Másodosztályú bajnokság.

A II. osztályú bajnoki mérkőzések so
rán a BSC 3:1 (1:0) arányban legyőzte a 
MÁV csapatát

As őszi szezón első fordulójára volt 
eredetileg kisorsolva az FTC—UTE baj
noki mérkőzése, amely azonban az orszá
gos bajnoki döntő miatt tegnapra toló
dott ki. A sors szeszélye is úgy hozta ma- | 
gával, hogy a két csapat küzdelme döntő 
befolyással legyen az őszi szezón végső 
kialakulására. Az FTC és az UTE a sze
zon végére oly nagyszerű formába jöt
tek, hogy egymás elleni meccsük minden 
széppel bíztatott S' valóban

a küzdelem elejétől vígig nyílt, 
fair, Izgalmas és magasnivóju volt, 
amelyből az FTC szerencsével ke

rült ki győztesként

Újpest tizenegyesével szemben. A mér
kőzés sorsa a nagyon gyengén bíráskodó 
Hagy László bírón fordult meg, aki

az L’TE által az első félidőben egy 
teljesen szabályosan elért gólt ért

hetetlenül nem adott meg.

A második félidőben az UTE-nek sokkal 
több biztos gólhelyzete volt, mint a zöld
fehéreknek, de sem ezeket sem egy tizen
egyest nem tudtak kihasználni, míg a fe
rencvárosiak ezzel szemben két szeren
csésen elért góllal biztosították a győzel
met A meccset 10.000 ember nézte végig.

A mérkőzés lefolyása.

A játék elején az FTC hatalmas ira
mot diktál és sorozatos támadásokat ve
zet ellenfele kapuja ellen. Negyedóráig 
tart az FTC fölénye, azután az UTE ve
szi át a játék irányítását. Fogl H. mes
teri szabadrúgása a kapufáról pattau 
vissza, majd Török szépen kitör, s a ki
futó Huber mellett gólt rúg, de a biró 
általános meglepetésre nem ítéli meg Tö
rök állítólagos hendsze miatt. Változatos, 
élénk, férfias küzdelem folyik á szünetig. 

Helycsere után az UTE nagy elánnal 
küzd a vezető gólért, azonban Török holt
biztos helyzetben a kapu mellé lő. Az 
FTC vezet ezután támadást.

Csontos ogy, az FTC részére már re
ménytelen labdát Varga elé ad, aki 

közelről gólt rúg. (1:1).

Áz UTE a gól után hatalmas iramban 
játszik. Sándor a tizenhatoson belül sza
bályosan szereli Schallert, a bíró nagy 
elképedésre tizenegyest ítél, de ezt Priboj 
idegességében Hubernek lövi.

Majd ismét az FTC nyomul fel,

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadja:
A „Hétfői Karok" TJjságvállaJat.

JéghoMtl
BBTE—MUE 10:1 (4:0). Biró: Szántó 

László.
Könnyű tréningmérkőzéee volt tegnap 

a BLTE tartalékos csapatának a még első 
mérkőzését játszó MUE ellen. Az első 
percekben még csak kellő ellenállásra ta
lál a BBTE, de az első gól után mindkét 
félidőre szépen beosztva — a MUE köz
vetlen védelmének gyengesége folytán — 
négy és hat góllal terheli a fejlődésre ké
pes csapat hálóját. Bikár egymaga nyolc 
gólt ütött, a másik kettőt Lepp és Szlda- 
nits, míg a MUE egyetlen gólját Sze
rényt ütötte. Az eredetileg beállított He
gedűs (BBTE) még az első percekben 
szombéjrepedést szenvedett, miértia kény
telen volt kiállaui.

X Bécsi eredmények. A labdarugóbaj
nokságért vívott mai küzdelmek során a 
Rapid győzött a Hertha felett 4:3 (2:3), 
Admira Simmering felett 6:8 (8:1) arány
ban. A VÁC és Wackor közötti bajnoki 
mérkőzés a rossz taláj viszony ok miatt 
elmaradt. (MTI.)

GYŐZŐDJÖN MEG
s ön Is azt fogja mondani, hogy

karácsonyi áraink utolí^etatlenek
Seal elektrlk hunda 1,000.000
Sealelektrlk Way.Wím„nnújabb khilltdsb n, 125 hosszú*.  Ö,3UU.UUU

Karon Kinin Mi ?g”íM8lu „ 8.800.000
Fekete Bpahanter hunda , Bnn
Huíi’Ieíte sporthnuöa. . . . . . . . . 2.800.000

Velour köpeny 8M0
Velour köpeny 1,000.000
Kockás melé köpeny 850.000
Kooká8 csikós VBlourköpeny

vég g bélelve, különlepcs fazon, 4 Oflfi Hfifi 
szőrme gallér és kézelő l,űÜU.UUU

1,800,700
MOLNÁR GYULA női felöltő ős ssőrmeáruhöxe 
Tr.... BUDAPAST, VII, R&KGCZI ÚT 32 i ininiiwwiini—i
A raktáron levő összes különleges modelleket köpenyekben, ruhákban valamint nemet sz ■rtuébő 
készült bund iküiönlejtestégekben. úgyszintén pongyolákat és aljakat mélyen leszállított áron át usitjuk

8INGER varrá^ép 
motorral és varrófennyel 

a leghasznosabb 
karácsonyi ajándék. 
Slnger varrógép részv.tóra.

Budapest, VII., Rákóczi ül 68 
II., Korvin tér I
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GICH MER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

BELVÁROSI SZIKHÁZ 
Az új IiBiigyb! MBnyMrt darab 

Nagy siker I 
MÁRIA

45-Jk MAGY. KIRÁLYI ^ÁLLAMI SORSJÁTÉK
8756 nyeremény és 

X jutalom
Húzás már
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. ---------------- ------- ,-------------------
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