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ellen; a diktátor sértetlen maradt, 
a merénylőt felkoncolta a tömés
ellen; a diktátor sértetlen maradt, 
a merénylőt felkoncolta a tömés 
A revolvergolyó letépte Mussolini melléről az érdem
keresztet — Egy tizennyolc éves szociálista a tettes 

Rombolás és pusztítás Rómában
Vasárnap ismét merényletet kíséreltek 1 A király Mussolinihoz táviratot inté- 

nieg Benito Mussolini, az olasz diktá- ■ zott, amelyben kifejezte mély megvetését 
tor ellen. Bolognában egy tudományos' 
kongresszus megnyitására tartott M'ídf- 
tolini, mikor egy fiatal szocialista 
munkás két golyót röpített feléje, a go
lyók azonban célt tévesztettek, a diktá
tor sértetlen maradt, a merénylőt pedig 
a feldühödött, fanatikus tömeg meglin
kelte. A merényletről alábbi tudósításunk 
Bzámol be.

Bologna, november 1.
(Stefani.) Amikor Mussolini az 

,Atchigimnasium“ épületéből, ahol 
i tudományos előhaladás kongresz- 
izusát megnyitotta, a pályaudvarra 
ment, az ezernyi közönség óriási 
lelkesedése közepette a Via Inde- 
pendanza elején

körülbelül tizennyolc évesnek 
látszó férfi revolverrel rálőtt.

Mussolini sértetlen maradt, 
rénylőt azonnal körülfogta 
meg és

meglincselte.
Mussolini folytatta útját a 
udvarra, ahol az összegyűlt, 
hez beszédet intézett, majd 
ronaton Forliba utazott el.

Bologna, nov. 1.
(Stefani.) A tettes, közvetlenül azután, 

hogy sikerült a kordonláncot áttörnie, 
adta le revolver lövését Mussolinira. Egy 
karabélyom és több fasiszta nyomban a 
merénylőre vetették magukat, úgyhogy 
csak

esés közben adhatta le másodig lö
vését,

melyre nyilvánvalóan .előkészületeket
tett. Magán

a holttesten fojtogatás nyomai és 
tizennégy mély tőrszurás állapítható 

meg.

a rne-
a tö-

pálya- 
tisztek- 
külön-

az uj merényleten, majd szeretettől át
hatott üdvözlését fejezte ki a minisz
terelnöknek a maga és a királyi család 
nevében az elvetemült merénylettől való 
megmenekülése alkalmából.

Bologna, nov. 1.
(Stefani.) A merénylő revolvergolyója 

eltépte a Mauricius-rend nagykeresztjét 
és az egyenruha egy részét, a tüdő ma
gasságában. A golyó azután a Mussolini 
kíséretében lévő bolognai polgármester 
kabátjának ujján hatolt át.

Bologna, november 1.
A hétfőre virradó késő éjszakai 

órákban sikerült a merénylő sze
mélyének megállapítása,

A tettes: Antco Zamboni, egy 
bolognai nyomdász 18 éves fia.

A merénylő atyja késő éjjel a 
bolognai rendőrhatóságnál bejelen
tette, hogy fia, akinek délutáni öt 
óráig adott kimenőt, még mindig 
nem érkezeit haza, eltűnt. A nyom
dász megadta eltűnt fiának sze-

mélyleirását, amely ráillett Musso
lini merénylőjére, akit a fascisták 
agyonütöttek. A nyomdászt a ha? 
lotthoz vezették, akiben az apa fel
ismerte fiát, Antco Zambonit, aki

a szocialista, ifjúmunkások közé 
tartozott.

Egész Rómában óriási a felhábo
rodás és a lázas izgalom. Rómában 
és Bolognában számos letartóztatás 
történt. Turati, a fascisták főtit
kára hétfőn délután közlést adott ki 
a merényletről, melyben kijelen
tette, hogy a merénylő elnyerte 
méltó büntetését de a főbűnösök 
még nem kapták meg büntetésüket. 
Olasz politikai körökben ezt a ki
jelentést úgy magyarázzák, hogy 
minden bizonnyal még tömeges, 
többszáz. főre. tehető lótartóztatások 
várhatók a merénylettel kapcsolat
ban.

Róma, november 1.
(fíéosi Távirati Iroda) Csak most 

válik ismeretessé, hogy tegnap a

merénylet keltette első izgalomban 
az II Mondo, a Voce Republieana, a 
Risorgimento szerkesztőségének ég 
kiadóhivatalának megrongálásán, 
,vül más ex'cesszHsSk is történtek, 
A Mondd) főszerkesztőjének lakását, 
a maximalista, az jínitarista és a 
republikánus párt vezetősége helyii 
ségeit feldúlták és a bútort az yd- 
cára dobták. Milánóban az Avan ti 
és az Unita nyomdáit elpusztítot
ták és több munkatársát megverték.

A fasiszta vezérek nyomban fel
hívásokat bocsátottak ki, amelyek 
minden erőszaköt a pártból való 
kizáratás és bírói eljárás terhe 
alatt megtiltanak.

A francia konzulátust szigorúan 
őrzik.

Ma reggel a fasiszták be akarlak 
nyomulni Treves szocialista vezér} 
lakására, a rendőrség azonban'meg? 
akadályozta őket.

Milánóban és más városokban a 2 
öröm jeléül körmeneteket és ha
rangzúgást rendeztek.

Véres szerelmi dráma a Thököly úton 
Agyonlőtte klkapös feleségét, azután főbelőtte magát egy rendőr - Ax assxony 

meghalt, a féri haldoklik
A Thököly ut 59/b. számú ház 

alagsorában lévő házmester! lakás
ban lakott Szalag V. István 28 éve? 
közrendőr és Lakner Teréz 39 éves 
felesége. Szál a y, aki a közeli 22-es 
számú örszobába volt beosztva, né
hány hónappal ezelőtt ismerkedett 
meg az asszonnyal, akit csakhamar 
el is vett feleségül. Házassága azon
ban szerencsétlen volt, mert

az idős asszony korát megha
zudtoló fürgeséggel kereste az 

idegen férfiak barátságát.
Legutóbb a Thököly út 47. szám -„„auu. *». •••-•• ....... , •
alatt lakó Schustcr Ferenc szerelő-1 lak, hogy a feni hexopog cs bemegy 
mesterrel ismerkedett meg, akivel ja lakásba. Körülbelül másfél, ura 
csakhamar feltűnően Összebarátko- múlva, amikor Szalay Istvanne első 
zott. A férj természetesen rosszIházasságából származó la eves kis-

Ax asszony

T

Vasárnap délután öt óra tajban 
megdöbbentő családi dráma történt 
a Thökölyi úton. Egy rendőr

agyonlőtte feleségét, azután 
maga ellen fordította szolgálati 

fegyverét.
A családi drámának bekövetkezését 
a ház lakói — akik hosszú ideig

Kiszámítható, hogy a merénylet végre- figyelték a szerencsétlen fiatal rend- 
haitrtsdtól n merénylő megöléséig másfél, or és a kikapos asszony vergődését 
perc felt el. már régen várták, mert a ferii

A legjobb jele Mussolini önural.-..'mik, • az utóbbi hetekben feltűnően levert 
hogy közvetlenül a pályaudvarra érkc- (v(,|t ÓH többször célzást tett öngyil-hogy közvetlenül a pályaudyurru ¥mu ________ ___ _ ___
zése Után, a jelenlévő tisztekhez IrawS- . -_..a, U(.,. látszik a néhány
det Intézett, anélkül, hogy egy szót is ■ ■■■..................... .det intézett, anélkül, hogy egy szót is * , eZelőtt történt István-úti
szólt volna “ . |ádjli. hasonló dráma éllelte meg a férfi

“ofibauSÍWS. agyéban végzetes ^ttét amelyet 
SvSel fogadták. tegnap délután végre le hajtott.

asszony vibelke- 
összeszólalkozott

szemmel nézte az 
dését és több Ízben---------
Schusterral is, aki ennek ellenere 
sem hagyta fel az asszonnyal való 
barátságát.

Nyolc nappal ezelótú bzalay lst- 
ván kijelentette a feleségének, 
hogy elválnak. Még aznap el is köl
tözött lakásáról és azóta az őrsze- 
bában lakott a Hatul rendőr, aki 
társainak gyakran _ elpanaszolta 
szerencsétlen házaséletót.

Szalay V. István vasárnap dél
után felkereste feleségét, volt Iaká- 

j .alkon. A liázbeliek csuk annyit lát-

| festi 4 érakor é niw a i Hungária gőM, Holtánv». 41



2 HÉTFŐI NAPLŐ Budapest 1926 november 2.

> '■■ 1 ........ ............ ..
leánya hazament, a lakásban teljes 
csend honolt A kisleány meggyuj- 
totta á villanyt ás a kővetkező pil
lanatban velőtrázó sikoltással to- 

hant kit az udvarias
— Segítség! Segitsér! Gyilkos

ság! Megölték az anyámat
Néhány perc alatt futótűzként ter
jedt el a borzalmas családi dráma 
híre és a helyszínre csukhamur ki
szállott rendőri bizottság megálla
pította, hogy

a férfi bárom golyóra töltött 
szolgálati fegyveréből két lö- 

véssél megölte feleséget.
Az első golyó az asszony jobb vál
lán hatolt be és a bal lágyékon tá
vozott el és amikor az asB*°Iiy 
menekülni igyekezett a férfi hátul
ról még egy lövést tett az asz- 
szonyra: a golyó most a háton
ment be és a szíven keresztül a 
mellen jött ki. Amikor 5zalayné 
holtan terült el a szoba padlózatán,

a férfi pontosan mellé feküdt és 
a harmadik golyót salát mellébe 

lőtte,
'de célt tévesztett, mert a lövedék a 
szív falán hatolt be és így a hitves
gyilkos rendőr életben maradt

A mentők eszméletlen állapotban 
szállították a Mókus kórházba a 
Bzerencsótlen. embert, akinek fel- 
épülésére semmi remény sincs es 
halálát minden pillanatban váriak. 
Az asszony holttestét a 
széki orvostani intézetbe szállítot
ták.

Halottak napja a temetőkben
NagyadmIIIIA gyáaiol* ■ síroknál

Vasárnap és hétfőn, Mindszentek nap
ján, hatalmas tömegek indultak a teme
tők felé, hogy leróják a kegyelet adóját 
az nihunytak iránt. A két napon közel 
250.000 ember zarándokolt el a sí
rokhoz.

Vasárnap délután leplezték le-a kero- 
pesi temetőben

k DÉSY ZOLTÁN
eíremlékét, melyen a Székely Társaiig 
yett részt. Héttőn délelőtt az egységes
párt részéről Bud János pénzügyrainlsz- 
rel az élén, több nemzetgyűlési képviselő 
kivonult

a KoBButh mauMOleumhox. 
majd Innen

RUBIN EK. GYULA
Sírjához mentek át

Megható ünnepségek folytak le a 
mfivészeírok 

közöl Gare Zsigmond, Gyenei ltoló, 
Balassa Jenő, MeQyeri Lajos és Kacsok 
Pongrác sírjánál.

Ugyancsak délelőtt volt a 
rákoskeresztúri katonatemetű 

olasz parcellájában ez olasz kolónia 
gyászünnepsége.

Hétfőn délután folyt lb a rákoskeresz
túri temetőben a

, hősi halottal.
omlékiiunepo, melyen József főliercog, 
Auguszta főhercegnő és Jdnky Kocsárd 
tábornok, a kormányzó képviselője vet
tek részt. Ugyanekkor folyt le a kere
pes! temetőben

FADMJSZ JÁNOS 
szobrászművész slrkőleleplezéíe. Itt Li- 
bar Endre fővároid tanácsnok mondott 
emlékbonódet. Ekkor koronázta meg a 
Magyar Gyorsírők Szövetsége

MARKOVITS IVÁN
sírját.

Héttőn koszorúzta meg h főváros több 
elhunyt kiváló tisztviselőjének, valamint 

nemzeti nagyságaink
'Kossuth £ajo& Batthyány Lajos, Deák 
Ferenc, a pctöfi-csatád, Arany, Jókul, 
Ady, Reviczky sírjál.

Hétfőn délután koszzirllzta meg Tat- 
nády 8 süt* András, a MÁV helyettes el
nöke az Idegen forgalmi Iroda nevében

GÁLOS KÁLMÁN
rM Iroda 391t vecérigazgatójának sírját,

Borzalmasan megcsonkított 
gyermekholttestet találtak 

Nyolcfelé vágott holttest a paplrcxomagban 
hogy a Hétfői Napló szeptember 
27-ikl számába burkolt-holttest alig

Hétfőn délelőtt borzalmas cse
csemőgyilkosságot fedeztek fel. A 
Francia úton elhúzódó vasúti töl
tés mentén gombát szedett Kohold 
Károlyné 65 éves öregasszony, mi
kor a töltés aljában, a bokrok tövé
ben egy gyanús csomagra akadt. 
Felbontotta a csomagot, amelyből 
legnagyobb megdöbbenésére borzal
mas lelet került elő:

a papiroscsomagban egy cse
csemő nyolc darabra szeletelt 

holtteste volt.
Koboldné azonnal jelentést tett a 
rendőrségen, mire a főkapitányság
ról bizottság szállt ki a Francia 
útra. A bizottság megállapította,

ezek után ügyvédje útján megtette 
a hűtlen féri ellen a megfelelő lépé-

huszonnégy órával azelőtt került a 
töltés aljába és

a borzalmas felszeletelés előtt a 
tettes elvágta a csecsemő nyakát

A holttest csontjait a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították, a 
rendőrség pedig széleskörű nyomo
zást indított, hogy kézrekerítse a 
bestiális kegyetlenséggel végrehaj
tott gyermekgyilkosság tettesét és 
arra gondolnak, hogy mint a leg
több hasonló esetben,

egy lelketlen anya gyilkolta 
meg a gyermekét

Rendőri segítséggel (Mafla 
anyósa lakásából teljes lakberendezését 

Uccai botrány ás huszonhét zálogcédula: egy Ötéves 
házasság utolsó emléke

Az Izabella ucca 48. számú ház 
egyik harmademeleti lakásában 
anyósánál lakott öt éven át mosta
náig feleségével Bobay János v. 
MAV-tisztviselő. A férj B-listára 
került s így a család az asszony
jövedelméből élt, aki varrással fog
lalkozott. A házastársak között 
állandó volt a perpatvar s a hangos 
botrány, úgyhogy az anyós, özvegy 
Weisz Albertné ügyvédje tanácsára 
felmondotta vejének a lakást. 
Bobay János az anyós felmondó
levelének kézhezvétele után, várat
lan meglepetésben részesítette fe
leségét Stráfkocsit rendelt az Iza
bella uccai ház elé, négy bútorszál
lító munkással beállított a lakásba 
és kiadta azoknak a parancsot, 
hogy a lakás összes bútorait és 
berendezési tárgyait rakják fel a 
kocsira, Bobayné rémülten tiltako
zott a bútorok erőszakos elhurco
lása ellen, perpatvar, hangos ve
szekedés keletkezett közöttük s 
látván, hogy férje szándékától nem 
áll el, s a bútorszállítók már hord
ják lefelé a bútorokat, a hatodik 
kerületi rendőrkapitányságra sie
tett, hogy rendőri karhatalmat ve
gyen igénybe s Így akadályozza 
meg

a közösen vásárolt, még teljesen 
ki sem fizetett

új hálószoba- és ebédlöberedezésnek 
elszállítását,

A mozsáruccat kerületi rendőr
kapitányság ügyeletéről két rend
őrt vezényeltek ki az Izabella-uccai 
házhoz. A rendőrök fényes nappal, 
délutáni három órakor lezáratták 
a házfelügyelővel a ház kapuját és

megtiltották, hogy a férj a búto
rokat elszállíthassa.

Mialatt a irendőrök ezzel fpglala-

toskodtak, Bobay 'János nem tö
rődve a rendőri tilalommal, a szál
lítómunkásokkal

lehordatta anyósa lakásának 
teljes bútorzatát a kapu alá,

majd a főkapitányságra sietett, 
hogy most már ő szerezzen magá
nak rendőri segítséget ahhoz, hogy 
a bútorokat elszállíthassa,

Bobay a főkapitányság központi 
ügyeletén, mint albérlő,

akit megakadályoznak bútorai 
elvitelében,

kért rendőri karhatalmat. A főka
pitányság központi ügyeletéről erre 
telefónutasítást adtak a mozsár- 
uccai kerületi rendőrkapitányság
nak, hogy onnan nyomban két rend
őr menjen az Izabella ucca i8. szám 
alá s álljon Bobay rendelkezésére.

Esti hét órakor érkezett meg az 
újabb két rendőr az Izabella-uccai 
ház elé, ahol a már ott lévő rend
őrökkel együtt

kivont karddal oszlatták széjjel 
a többszáz főre szaporodott 

tömeget
Végül is

a férj akarata teljesedett be
s Bobay a bútorokat rendőri kar
hatalom igénybevételével elszállít
tatta & Taussig szállítócéghez. Itt 
beraktároztatta ingóságait, ame-' 
lyekre nyomban

négy és félmillió korona köl
csönt is vett fel.

Bobay a felesége részére csupán a 
szekrényből kihányt női ruhanemű
ket és

huszonhét darab* zálogcédulát 
hagyott hátra

a családi otthonban. Az asszony

A siker teljesen igazolja 
népszerű osztályunkat a félemeleten

mert

olcsó maradékvásárunkon
1, 2 és 3 méteres •xövetmaradékokon kívül végekből le

39 exer koronáért „Cord* ruhabársonyt,
45 exer koronáért tiszta gyapjú ruhakelmét,
54 exer koronáért finom mintás ruhabársonyt,
75 exer koronáért tiszta gyapjú eolint 20 divatszínben

1OO Oxer koronáért kitűnő minőségű velour kabátkelmé- 
és sok egyéb szövetet vásárolhat

Mindon darab 
feltétlenül megfelel 

a IcaktnyiiBlili Ultsnak Is I
LÁSZLÓés FEKETE
Budapest, IV, Koronahereeg ucoa 14—10

seket. K. K.

Király ós paraszt
palotától kunyhóig 

akroriot Ismeri «, használ). ívtlwdok 
-óta « póT.tla. hatórt

DIANA
SÓSBORSZESZT,

melyet a közvélemény a legerősebb és 
legjobb háziszer gyanánt emleget. Hogy 
ez nemcsak üres szó, annak bizonyítá
sira álljon itt a következő két levél;

Sophia-Palaii, 1918 épr. 10

Szíveskedjenek „Hansmarsehallamt 
seíner Majestát des Königa dér Balga- 
fen Sophla-Palais címre mielőbb küldeni

üveg Diana sósborszoszt

(1 üveg circa % literes legyen)

Tisztelettel

háznagy.

Szederkény, 1926 szept. I.

Mivel, hogy falunkban elfogyott a 
Diana-sósborszesz. küldjenek kérem 
alább írt címemre 6 kis üveggel. Többen 
állunk össze ehoz a rendeléshez, hogy 
hamarabb megkaphassuk, hiszen úgyis 
minden házban szükség van reá, nem 
i» tudunk már élni nélküle. Köszönjük 
az irántunk való szívességüket.

Tisztelettel
Tímár István gazdálkodó.

A Dlapa sőfiborszesz mindenféle 
hüléstől eredő szaggatásoknál. esd- 
zos, köszvényea bántalmaknál és 
ldékwdalraaknál fájdalomcsllla» 
pitó hatású.

Megerőltetésből származó kime
rültségnél, testi és szellemi fáradt
ságnál frissítő, élénkíti a vérkerln- 
lést, fokossá a kitartást, vlmna* 
adja ,0 testi erőt éa szellemi frisse
séget, növeli az ellénáRöképesvé- 
get.

ŰTikodíaBk az Btlmtoktít!
Az-u többi idő Horn gyakran bukkannak 

fel híres .készítményünk silány után, 
zatai, melyet csak úgy tudnak a jó- 
4zemu fogyasztóközönségre rétuk- 
málni, hogy megtévesztően utánozzák 
a Diana-sósborszesz közismert külső 
alakját ipalackformálát, burkolópgpir- 
iát, (ümkójét, stb.). Ezek ellen a vód- 
bltorlás és a tisztességtelen verseny 
tényálladékát kimerítő úzohnek' ellen 
igénybe vesszük a rendelkezóátinkro 
álló törvényes eszközöket és az után
zatok készítői — de árusítói is — 
kényteldhek eljárások sályosvOŰtető- 
jogl következményeit sűUnoa leg
utóbbi időkből eredő bírói ítélet sze
rint viselni.
óva intünk tehát mindönkit ily meg

tévesztő utánzatok forgalombonozaía 
látói ós kérjük a fogyaaztóköaiöhBéffet, 
hogy nótán tapasztalt visszaéléseket 
saját érdekében .közöljön velünk a le
gyen segítségünkre nz ily törekvések
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A szocialisták a jövőben is 
együtt működnek a polgári ellenzékkel

A szocialista kongresszus első és második napja
Vasárnap reggel fél kilenc órakor 

zsúfolt padsorok előtt nyitotta meg Peyer 
Károly a szociáldemokr’ ta párt országos 
kongresszusát a rég’ képviselőházban, 
ahol a rend, fon tartó fiára két szakasz 
rendőr jolent meg több rendőrtiszt ve
zetésével. A karzatok két hatalmas fe
hér vásznon óriási lúygvöröfi botükkel 
olvashatók:

AMNESZTIÁT A POLITIKAI ÜLDÖ
ZÖTTEKNEK!

KÖVETELJÜK A NÉPSZAVA 
KOLPORTÁZS JOGÁT!

PEYER KÁROLY 
elnöki megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy az ellenforradalmi kormányzás 
hatodik esztendejében még mindig gyű
lölet hatja át a hatalmon lévőket. A 
külföldi üdvözlések során Van Roes- 
broeck, belga szocialista képviselő fel
tűnően éles beszédet mondott:

Beszédeket mondtak a többi kül
földiek is.

Az üdvözlések után a kongresszust 
félbeszakították, mert Peyer Károly ja
vaslatára küldöttségileg vonultak ki 
Somogyi Béla és Bacsó Béla sírjához, 
ahpl koszorút helyeztek el.

Délután két órakor került sor
FARKAS ISTVÁN

felszólalására, aki a pártvezetőség és a 
parlamenti csoport nevében jelentést 
terjesztett elő. Amidőn tiltakozott azok 
ellen a rágalmak ellen, amelyek Bokányi 
és Garami Ernő ellen hangzottak el,

majdnem feloszlatásra került a sor.
rA tömeg ugyanis perceken át éljenezte 
Garamit és Bokányit, mire a rendőr
tisztviselő a hatalmas ováció clnémitá- 
sát követelte az elnöktől. Propper Sán
dor kérte a jelenlevőket, hogy teljes 
csendben hallgassák meg az előadót, 
mire

még fokozottabban tört ki az éljenzés.
Az emigrációt éltették minden oldalon 
perceken át, úgyhogy

a rendőrtisztviselő felállott a helyéről
és Propper Sándort figyclmeztte:

— Ha nem lesz csend, feloszlatom a 
gyűlést!

Végül hosszas kérlelésre és csenge
tésre helyreállt a rend.

Farkas István előadói jelentése után 
keinilt sor

a nagy érdeklődéssel várt ellenzéki 
javaslatok

előterjesztésére. Elsőnek

STROMFELD AURÉL,
volt vezérkari ezredes beszélt, és a kö
vetkező javaslatot terjesztette elő:

A párt szükségesnek látja a munkás
mozgalom egységének helyreállítását, 
a parlamenti tevékenység mellett 
tömegmozgalmak szervezését, önálló 
szocialista politika folytatását, a 
polgári pártokkal való kapcsolat 
mellőzésével országos agitáció meg

indítását.
Stromfeld Aurél ellenzéki beszédét kö

vették a következő ellenzéki javaslatok:
HEGYI IMRE

parlamenti passzivitást követel, a vá
lasztásoktól való távolmaradást és a < 
választási költségeken munkás-otthonok 
épitéset, Halász Alfréd a pártegység I

holyreállitásút, Rcichel János és Csűrik 
János földmunkások vidéki agitáclót 
sürgetnek radikális földreform érde
kében, Pászthy Károly vasutas a vasuta
sok megszervezését szorgalmazza.

PROPPER SÁNDOR
az ellenzéki javaslatokra válaszolva, 
megállapítja, hogy

„a prolctárvér drága és a tömege
ket nőni vihetjük a szuronyoknak".

Hozzájárnia békülékeny hanghoz azok 
iránt, akik kiléptek a pártból,

a polgári pártokkal való együttmű
ködés kérdésében azonban az uj 
pártvezetőség részére szabad kezet 

követelt.

Második nap
Hétfőn délelőtt Farkas István, Peyer 

Károly, Propper Sándor és Malasics i 
Géza felszólalása után a következőket I 
választották meg a pártvezetőség tag
jaivá:

Bárdos Ferenc, Deutsch Jenő, Farkas 
István, Györey Rudolf, Horovitz Gábor, 
Kabók Lajos, Kéthly Anna, Peyer Ká
roly, Propper Sándor, Szakosíts Árpád, 
Takács József. Eszerint

a hivatalos lista győzött 164 szava
zattal az ellenzéki lista 23 szava

zatával szemben.
A határozati javaslatok fölötti szava

zásokkal is
mindenben a jelenlegi vezetőség ál

láspontja győzött.
Peyer Károly megállapította:
a szociáldemokrattapárt az uj vá
lasztásokban az adott helyzetnek 
megfelelően fog az ellenzéki polgári 

pártokkal kooperálni.
Hétfőn este Kéthly Anna lelkes 

óvációval fogadott előadásával ért vé
get a kongreszus második napja.

Kedden a földmunkás-kérdés és a köz
ségi politika kérdései kerülnek meg
vitatásra.

Rakovszkr István vasárnap 
reggel elköltözött Csehszlo
vákiába és nem vesz részt 
több&amagy árpolitikában 

Fs-iedrich István megállapítja, hogy összeomlott 
a legitimista front, mert itt minden harc hiábavaló ...

A felsőházi javaslat vitája sorún 
általános meglepetést keltett, hogy a 
legitimista ellenzék tagjai közül, 
•— Apponyi Albert grófon lcivül — 
egyedül Rakovszky István szólalt 
föl. Andrássy Gyula gróf még Ap
ponyi beszédét sem várta megítéli 
magányba vonult vissza tiszadobl 
birtokára. Ezekután általánossá vált 
az a vélemény, hogy

a legitimista ellenzéki front 
összeomlott.

Utolsónak Rakovszky István tá
vozott a politikai harc mezejéről.

Rakovszky István távozása ez
úttal véglegesnek látszik:

A Hétfői Napló munkatársának

értesülése szerint ugyanis
Rakovszky István vasárnap reg
gel elköltözött Budapestről, 
Csehszlovákiába távozott és 
nem tér vissza többé a magyar 

politikai életbe.
A Szentkirály-uccai házból, ahol 

Rakovszky István évekig lakott, 
minden ingóságát magával vitte 
Csehszlovákiába, csupán bútorai 
maradtak még itt, előreláthatóan 
nem sokáig.

Rakovszky István elköltözésének 
hirét megerősíti

FRIEDRICH ISTVÁN 
nyilatkozata is, amelyet a legiti
mista front összeomlásáról tett a

HÁROM VILÁGSLÁGER:
AKIT AZ OROSZLÁNOK ŐRIZNEK

Gordon 
a világ leghíresebb 

sodronymüvésze

Georges Marok és társulatá
nak vondégjátóka egy izgal

mas drámai szkeccsbon, 
melynek „főszerepeit- 

hatalmas oroszlá
nok játsszák

LACI & AENNI
Európa ünnopolt 

mondáin táncosai

-R ROYAL ORFEUM novemberi 
műsorán!

KIRÁLY SZÍNHÁZ Galsworííiy

Budapest szenzációja

CONTINENTAL 
szálloda ragyogó 

ÉTTERMEI 
(VII, Dohány ucca 42—44)

megnyíltak
A vacsoránál 

rAcz KAROLY muzsikál 
Elsőrangú konyha. Kitűnő italok.

Olcsó árak.
Különtermek lakodalmaknak 
 és banketteknek

NAGY SÁNDOR 
az Ügyvédi Kör volt vendéglőse

Asztalrendelés : József 125—85

Hétfői Napló munkatársának a kö
vetkezőkben:

— Teljesen megváltozott a politi
kai hadszíntér, nem lehet tehát cso
dálkozni azon, hogy ezek a régisza
bású politikusok nem tudnak asszi
milálódni.

Rakovszky István közölte ve
lem, hogy visszamegy Cseh
szlovákiába és a magyar poli
tikai életben többé nem vesz 

részt.
— Úgy tudom, Andrássy Gyula 

gróf is visszavonul a politikai élet
ből. Nem lehet tagadni: a legiti
mista froift összeomlott, mert itt 
minden harc és érvelés hiábavaló.

Két halálos 
villamosgázolás 

Egy cigányzenész és egy 
Ismeretlen nő oz áldozat

Vasárnap két halálos kimenetelű 
villamosgázolás történt. Az egyik 
áldozat egy ismeretlen cigányze
nész, akit egy 14-es jelzésű villamos 
elütött a Krisztina körúton. Az őr
szemes rendőr a szerencsétlenség 
után nyomban értesítette a mentő
ket, akik azonnal a helyszínre siet
tek, de a szerencsétlen emberhez 
nem tudtak hozzáférni, úgyhogy a 
tűzoltókat kellett kihívni; akiknek 
csupán hosszas munka árán sike
rült az 50—60 év körüli ismeretlen 
zenészt a kocsi kerekei alól kihúzni, 
aki közben meghalt.

A rendőri bizottságnak nem sike
rült az áldozat kilétét pontosan meg
állapítani, akinek összetört hegedű
jét ott találták a sínek mellett.

A másik gázolás a Thököly út 63. 
szánni ház előtt történt, ahol is egy 
arra haladó villamos elütött egy 
65—70 év körüli asszonyt. A mentők 
itt is csupán a beállott halált kon
statálhatták.

A rendőrségen a két villamosve
zető ellen megindították az eljárási.

Minden este aCIrkuszhercesnö
A legnagyobb siker! Mag^ap Színház

BAHÁHBEH0ZAW?O
■■■■■■■■■■■■MESIETTriS“SS,

YU GATI N O IÁI B AN AN 
feíMGJOBB táplálék BP. TELEFON: 982*85
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NEUMANN Mle
kir. udvari és kamarai 

átállító

IV., Muzeum körút 1.

A Tiszá-gyilkosság egyik 
résztvevőjét vasárnap délelőtt 
bejelentették a főkapitányságon 
A rendőrség sürgősen kihallgatta a gyanúsított leszerelt 

katonatisztet és rokonát

a felmondások terminusát 1927 
november 1-ben,

a kiköltözködések, vagyis a szabadé 
forgalom gyakorlati helyreállításá
nak terminusát 1928 május 1-ben 
állapítottuk meg. Addig pedig seré
nyen folynak az építkezések.,.

NEUMANN M.
kir. udvari és kamarai 

szállító

IV., Muzeum kőrút 1.

Tizenkét hősi halottat 
hoztak haza Olaszországból
A keleti pályaudvar előtt impozáns 

gyászünnepség folyt le vasárnap dél
előtt. A pályaudvar gyászdrapériával 
bevont érkezési oldalúnál délszaki nö
vényekkel diszitott, feketével bevont ra
vatalt emeltek, amelyen tizenkét koporsó 
'sorakozott egymás mellett: tizenkét, 
Olaszországban eltemetett, a világhábo
rúban hősi halált halt magyar katona 
holttestének maradványaival. Bclina 
Lajos és Kérész János főhadnagyok, dr. 
Halta Gáza és dr. Fodor Oszkár főorvo-, 
sok, Deák Gusztáv és Horváth Jówwt 
hadnagyok, Zólyom József és Heszler 
István zászlósok, Karó Miklós hadapród, 
Dömmer Károly, Mahler József és 
Bar oda Lajos szakaszvezetök nevei vol
tak olvashatók a hősi halottak kopor
sóin. A gyúszlinnopsógen, amelyet több 
ezer főnyi löuieg nézett végig, a nemzeti 
hadsereg diszőrsége állt kordont.

A ravatalnál megjelent Auguszta fő
hercegasszony, a kormányzó képviseleté
bon Ludwig György gyalogsági tábor
nok. a miniszterelnök képviseletében 
Hárczy István miniszteri tanácsos, a 
badseregfó'paranesnokság képviseletében 
Asbóth István tábornok, az olasz kövot- 
ség részéről pedig Mazeppa ezredes. A 
német, az osztrák, a bolgár és a török 
követségek is képviseltették magukat

A katonazenekar gyászindulója után a 
ravatalnál Kalauz Elemér plébános a 
róimai katholikus, dr. Veres Jenő főlel
kész a református, llorkay Béla lelkész 
az unitárius, dr. Fischer Gyula főrabbi 
pedig a zsidó egyház részéről mondott 
gyászbeszédot, majd Puky Endre, a nem
zetgyűlés alolnöke a nemzetgyűlés, Ko
vács Béla ny. tábornok a honvédelmi 
minisztérium, Édes Endre tanácsnok pe
dig a főváros nevében búcsúztatta az 
elhunyt hösökot és méltatta emlékeiket 
Végül a katonai diszszázad diszmenet- 
ben elvonult a koporsók előtt A mély
hatású gyászünnepség a Himnusz el- 
éneklésével ért véget.
IWM*i«m**Vi*i*i*i*l*i^l

Vasárnap délelőtt szenzációs be
jelentést tettek a Tisza-gyOkosság
gal kapcsolatban a rendőrségen.

Megjelent ugyanis a főkapitány
ságon Papp Ernő wekerletelepi 
nyomdász és bejelentette, hogy még 
1918-ban baráti körben egyik isme
rőse elmondotta, hogy az

ő unokaöccse is résztvett abban 
a különítményben, mely 1918 ok
tóber 31-én behatolt a lloheim- 
villába és Tisza István grófot 

megölte,
bár ő maga állítólag csak szemta
núja volt a gyilkosságnak. Ennek 
az ismerősének az unokaöccse ak
kor hadnagy volt és élénk szerepet 
játszott a katona-tanácsban.

Mikor, a Tisza-ügy bírósági tár
gyalása volt, ezt a katonatisztet is 
vádolták a gyilkosságban való rész
vétellel, de bizonyítékok hiányában 
a vád alól felmentették. Most, hogy 
a gyilkosság ügyében a rendőrség 
pótnyomozást indított, Papp Ernő 
kötelességének tartotta, hogy isme-

rősének ezt a kijelentését a rendőr
ség tudomására hozza.

A feltűnést keltő bejelentés ügyé
ben Szrubián Dezső dr. rendőrtaná
csos szigorú nyomozást rendelt cl. 
Detektívek mentek ki, akik még va
sárnap

előállítótták Papp Ernő isme
rősét és a gyilkosságban való 
részvétellel vádolt hadnagyot, 

akiket Szrubián xendőrtanácsos ki
hallgatott.

A 7cét férfi tagadta ugy a nekik 
impütált kijelentést, mint a gyil
kosságban való részvételt. A ka
tonatiszt alibi tanukat nevezett 
meg, akik igazolhatják, hogy ő a 
gyilkosság napján vidéken tartóz
kodott.

A kihallgatásról részletes jegyző
könyvet vettek fel, minthogy azon
ban a vallomások között ellentmon
dások vannak, Szrubián rendőrta
nácsos elrendelte a megnevezett ta
nuk kihallgatását és a további nyo
mozást.

Vass miniszter megállapítja, 
hogy csak a teljes jelszabadítás 
oldhatja meg a lakáskérdést

Jl népjóléti miniszter megindokolja, miért keltett 
ragaszkodni a novemberi lakbéremeléshez

minisztertanács pénteken el-A 
utasította a főváros felterjesztését, 
amely a novemberi 
felfüggesztését kérte. E döntés 
miatt szombaton a parlamentben 
éles támadások hangzottak el anél
kül, hogy a kormány részéről meg
indokolták volna, miért zárkózott 
el a minisztertanács a főváros ké
résének teljesítése elől. A Hétfői 
Napló munkatársának alkalma 
volt ebben az ügyben vasárnap 
előtt

A Dreher Antal serfőzdéi, 
az Első Magyar llészvényser- 
főzde és a Haggenmacher kő
bányai és budafoki sörgyárak 
igazgatósága, felügyelőbizott
sága és tisztviselőkara mély 
megilletődéssel jelenti, hogy 
vezéri gazga tójuk,

Alch György 
a Magyar Serftizök Egyesületének elnöke 
folyó hó 25-én elhunyt.

A megboldogult kora ifjú
ságától kezdve, egész életét a 
söriparnak szentelte és tevé
keny részt vett a magyar sör
ipar fejlesztésében. Mint tár
sulataink vezérigazgatója, lel
kes odaadással és soha nem 
lankadó buzgalommal szen
telte munkaerejét ügyeinknek. 
Egész lénye összeforrott tár
sulatunk életével és mélysé
ges fájdalommal gyászoljuk 
kiváló vezérünk elvesztését.

A tisztviselői kar és mun
kásság mindenkor igazi jó
akaróját és szeretetteljes fő
nökét tisztelte benne, kinek 
állandó igyekezete a tisztikar 
és munkásság jólétének elő
mozdítása volt.
Emlékét hálás kegyelettel gyászoljuk I

lakbéremelés
E

dél

VASS .JÓZSEF
népjóléti miniszterrel beszélni, 
a következőket mondotta:

— A lakbéremelés felfüggeszté
sére irányuló kérést azért kellett 
elutasítani, mert a fokozatos bér
emelés programszerűen, előre meg-

állapított rendjét éppen a lakás
kérdés mielőbbi végleges megoldása 
érdekében nem lehet megbontani. 
A legfontosabb szociális szempont 
követeli, hogy a lakásügyek terén 
végre rend teremtessék meg.

Nem a pillanatnyi enyhülés a 
fontos, hanem 
amit másként 
zelni, mint a 
tos emelésével 
szabadforgalom 
leendő teljes

A részletfizetési kedvezmény meg
marad és így a legsúlyosabb aggo
dalmakat kiküszöböltük.

— Ami a felszabadítás terminusát 
illeti, ebben a tekintetben éppen 
Vázsonyi Vilmos álláspontját hono
ráltuk, amidőn

a végeredmény, 
nem lehet elkép- 
lakbérek fokoza- 
Összefüggően, a 
rövid időn belül 

helyreállításával.

aki

Hetei, forrú mist eív hátion IffiKi 
c JBU, Pohel; hHs

Izabella lér 2. sz.

hogy Angelus fizet 
legtöbbet viselt férfi 
ruhákért.

Telelőn: L. 995-82.

CORVIN.. ORION
♦♦♦ ♦ WMhtoi I iiiilMMMUim'IIMMZm—

hozzák a hót legjobb filmjét!

BORIS KENYON MILTON SILLS
Az újvilág leánya
Végre megjelenhet Végre megjelenhet

28. Adalbert
Egy titokzatos amerikai szekta vezérónok bohókás kalandjai

Főszerepben Georg Sidney

A Magyar Serfőzők Egye
sülete mély szomorúsággal je
lenti, hogy nagyérdemű elnöke

■ • 1 M ••

e hónap 25-én, a Wien mel
letti Badenben elhunyt.

Halálával 
érte a hazai 
benne vezérét

Maradandó 
nagy emlékét. 
Budapest, 1926

súlyos csapás 
söripart, mely 
vesztette.
alkotásai őrzik

okt. havában.

A Magyar Országos Köz
ponti Takarékpénztár igazga
tósága és feliigyelöbizottsága 
mélyen meglllctődve jelenti, 
hogy igazgatóságának tagja

I • 1 M ••

elhunyt.
Igaz kegyelettel fogjuk fe

lejthetetlen jóbarátunk emlé
két őrizni.

Budapest, 1926 október 25.
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HÍREK
Négy megszökött 

elmebajost keresnek 
a detektívek

A csonkakttsfl kereskedő és 
három társa különös szökése
A. főkapitányságra jelentés érkezett a 

gyöngyösi rendőrségről, hogy az ottani 
alapítványi közkórház elmeosztályáról 
megszökött négy ápolt, akik valameny- 
pyien budapestiek és valószínűleg a fő
városba jöttek. A jelentés szerint az 
tlmeosztályon állt ápolás alatt Baycr 
Farkas fakereskedő, akit néhány hónap
pal ezelőtt kórmányzósértés miatt letar
tóztattak.

Bayereu a Markó ucca! fogházban 
' elmebetegség tünetei mutatkoztak,
tnire átszállították a főkapitányságra, 
ahonnan azután a gyöngyösi kórházba 
került. Bay,er Itt megismerkedett Susz
ter Márton kereskedővel, akinek

mindkét karja hiányzik.
Valamint Deniény Ferenc szobafestővel 
és Győré Ignác újpesti szűccsel. A négy 
Binber azután egyszerre, egyidöben el
tűnt a kórházból. Eltűnésük után észre
vették, hogy a raktárból ruhanemüek 
hiányoznak. Valószínű, hogy

az eltűnt ruhákat valamelyik szö
kevény vi;te magával.

A rendőrség a gyöngyösi jelentés alap
ján detektivekkel keresteti a városban a 
négy szökevényt. Először is Bayer Far
kast igyekeznek előkeríteni, aki régeb
ben rokonának,

Az Adóügyi Útmutató Hivatal mellett 
működő detáktívcsoport tíz nap óta foly
tat razziákkal egybekötött vizsgálatot 
egy nagyszabásúnak látszó adóeltitko- 
lási ügyben.

Néhány nappal ozelőtt robbantotta ki 
az egész dolgot

egy elbocsájtott alkalmazott fel
jelentése,

aki megjeleni z Adóügyi Útmutató Hi
vatal Rudolfra kpart-i helyiségében és kö
zölte, hogy több fővárosi cipőkereskedö 
nem tartja be

a luxusadó-reudelet 
szabályait. r

Á hivatal mellé beosztott dr. Ju
hász József főfelügyelő detektlv- 
csoportjának emberei meglepetésszorii 
razziát tartottak a feljelentésben 
megnevezett Csángó Olga-féle Er

zsébet körúti clpöüzletbeu.
Átkutatták a raktárt és évekre vissza
menően felülvizsgálták a könyveket, va
lamint az egyéb üzleti feljegyzéseket. A 
házkutatás megállapította, hogy a, cég 
valóban mulasztást követett el és több 
alkalommal

nem rótta le a lakkcipők után 
járó luxusadót.

A razziázó bizottság azután váratlanul 
megjelent abban a cipőgyárban, amely- 
lyel Csángó Olga összeköttetésben állt 
most már

a Vígszínház egyik művészének 
István úti lakásán szokott tartózkodni

és azt hiszik, hogy most is itt próbál 
majd meghúzódni.

I>— Á reformáció emléknapja. A hazai 
protestáns felokezetek vasárnap este a 
Vigadóban tartották főünnepüket a re 
formáció emléknapja alkalmából. Gróf 
lláday Gedeon volt belügyminiszter fin 
népi szónoklata után dr. Balthazdr 
Dezső püspök mondott ékesszavu beszé
det Ezután báró Kaas Albert nemzet
gyűlési képviselő, Józan Miklós unitárius 
püspöki holynök és dr. Ohlemüller Ger- 
hardt mondotta el ünnepi beszédét.

—■ Aktalopás gróf Apponyl Henrik 
lakásán. Gróf Apponyi Henrik Ybl Mik
lós tér 6. szám alatti lakásába hétfőn 
este ismeretlen tettesek hatoltak bo s a 
lakásból több fontos okmányokkal telt 
aktatáskát elloptak. A tettesek az akták 
mellett heverő ékszereket és egyéb ér
téktárgyakat érintetlenül hagyták. A 
feltűnő okmánylopási ügyben, rendőrség 
széleskörű nyomozást indított.

_  Verseny közben leesett a lóról 
egy úrlovas. A megyeri lóverseny- 
téren vasárnap délután úrlovas
verseny volt, melyen részt vett 
Mihály István 25 éves főhadnagy 
Is. Futtatás közben a ló megbotlott 
és lovasa, Mihály főhadnagy a ló 
fején keresztül előrebukott és esz
méletlen állapotban terült el a me
zőn. Az újpesti mentők a szeren
csétlen úrlovast a gyáliúti katonai 
kórházba szállították. Állapota vál
ságos.

— Tisza István-emlékünnep. Vasárnap 
'délután hat órakor kegyeletos ünnepség 
keretében áldozott a Tisza István gróf 
emlékének a magyar társadalom, amely 
alkalommal a Tisza István Társaskör 
zsúfolásig megtelt nagytermében Berze- 
viczy Albert megnyitója után Vass Jó
zsef népjóléti miniszter mondott nagy
szabású ünnepi beszédet.

— Az Országos Magyar Képzőművé
szeti Társulat közgyűlése. Vasárnap 
tartotta a Műcsarnok üléstermében 65-ik 
közgyűlését az Országos Magyar Képző
művészeti Társulat. Lukács György el
nöki megnyitója .után Lux Kálmán fel
olvasása következőtt. A közg^il^/ Stróbl 
Alajost tisztelőt! taggá választotta.

— Előléptetések • a' RlmámtirinylnAl. A 
Bimamurány-r-Salgótarjánl Vasmű Rt. igaz
gatósága Haselböck József cégvezetőt es 
lgazgatóhelydttebl hímmel ruházta fel.

Br.lHb ftBf.8flttiU.ioHi szemináriuma
Tanulmányi Ügyben díjtalan lanácskozás. Jegyzei- 
bérlet. Előkészítés ftflbrmalyl* -OX®,é<

Súlyos adóeltitkolás! ügyben 
razziáznak a cipőüzletekben 

a detektívek
sorozatos razziát rendeztek.

Egymásután következtek az ismertncvfi 
lirasch, Licht maiin és még néhány clpő- 
ínfgykereskedő cég, ezzel egyidöben pe
dig a termelők könyvolt is átvizsgálták.

Detektívek jártak a Csángó Zslg- 
mond, a Kertész-féle Graclosa és 
• még több gyárban.

A kereskedők között izgalmat okozott a 
vizsgálat. Elismerik ugyan, hogy valóban 
összeütközésbe kerültek a luxusadó-ren- 
delettől, azonban azzal érvelnek, hogy 
nem szándékosan akarták megkárosí
tani a kincstárt, hanem a gyakorlatban 
nem tudják pontosan betartani az erre- 
vonatkozó szabályokat. Különben pedig 
a létüket fenyegeti ez az ügy, mert

képtelenek lesznek kifizetni a ki
rovandó bírságot.

A cipőkereskedők egyesülete is akciót in
dított az üggyel kapcsolatban. Felkéré
sükre Ugrón Gábor nemzetgyűlési kép
viselő az .egyesület alelnökével dr. Koll- 
mann Mártonnal együtt megjelent Her
ma nn Miksa kereskedelmi és Búd János 
pénzügyminiszternél. Dr. Kollmann Már
ton mindkét miniszter előtt kifejtette a 
kereskedők sérelmeit és kérte, hogy a 
luxusadó-rendelet gyakorlati alkalma
zása körül hozzanak be enyhítést-, mert 
attól lehet tartani, hogy

az elkeseredett kereskedők lehúzzák 
redőnyeiket, a gyárak pedig el
bocsátják munkásaikat és beszünte

tik a termelést.
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Costlsental 
szálloda Budapest 

építkezése tejjoson befojezvo
Elsőrendű családi szálloda 

180 szoba 0 Olcsó árak

Legmodernebb beren
dezés. Fürdőszobás és 
telefónos szobák. Pá
lyaudvarok közelében

Ragyogó étterem. Este zene

Belső bejárat 
a Hungária gőzfürdőbe!

Távirat: „Co n i n e n t al o t e 1“

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet hétfői jelentése szerint 
egyelőre továbbra is derült, száraz 
és igen enyhe idő várható.

— Rablótámadás a Külső Jászberényi 
utón. TPindt Károly hajógépészt vasár
napról hétfőre virradó éjjel a Külső 
Jászberényi utón négy lak megtámadta 
és kirabolta. Az éjszakai rablókat, akilí 
a gépésztől értékes tárgyakat vittek el, 
keresi a rendőrség.
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— Helyrelgí^itó közlemény. A 
Hétfői Napló 1926 szeptember 13-ikl 
számában „Tóth István volt huszár
százados, az Országos Kaszinó bér
lője kártyán tizmilliárdot vesztett s 
eltűnt a fővárosból** oimti cikknek 
személyemmel kapcsolatos adataival 
szembén a következőket jelentem 
ki: Valótlan, hogy kártyán mil- 
liárdokat nyertem, vagy vesztettem 
.volna. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy két év ótzi csak nagyritkán 
Ós akkor is csttk kis összegekben 
.játszottam. Valótlan, hogy akár ne
kem, akár édesanyámnak 3000 hold 
birtokunk lett volna, összesen csak 
600 holdnyi birtoírom volt, melyet 
tavaly adtam el másfélmilliárdórt. 
^Valótlan, hogy engem az Országos 
Kaszinóban „szerencsés Tóth Isti
nek** hívtak volna, akitől „valóság
gal rettegte!;**. Valótlan, hogy az 
Országos Kaszinó igazgatóságához 
nagyon „letörvé**, azzal állítottam 
be, hogy „rengeteget vesztek, ren
des polgári foglalkozást akarok, ad
játok bérbe az Országos Kaszinó 
éttermeit, hogy rendbehozhassaau 
magamat**. Valótlan, hogy tizmil- 
liárdol vesztettem volna. Valótlan, 
hogy Gráf János egyanilliárd koro
nát hozott volna be az üzletbe. Ez
zel szemben a tény az, hogy Gráf 
szerződésileg 500 millió korona kész
pénz behozatalára és a terhek felé
nek 500 millió korona erejéig való 
elvállalására kötelezte magát, de 
'ezen kötelezettségének nem tett ele
get, mert mindössze csak 235 míl- 

;lió körönéi hozott be, de azt is csak 
ugy, hogy velem és feleségemmel a 
saját hitelezői érdekében 300 millió 
korona váltói kötelezettséget vállal- 
tatotlj- melynek fejében nemcsak az 
én pénzemből nlár előbb beszerzett 
fényes és dús vendéglői felszerelé
seket foglalták le az’ ő hitelezői, ha
nem bennünket is pereltek. Valót
lan, tégy öz üzlet számára felvett 
összegűket nem fordítottam volna 
üzleti célokra, hanem elkártyáztam. 
'Gráf Jánosnak az üzlet aktíváiról 
és passzíváiról Szabó Árpád, az 
fiizöxnbto ^lőtjje adott felvjJágosi- 
1 ást, velem ezokipl nem is tárgyalt, 
mert én, aki az üzlet vezetésébe be 
ne olyünm az aktívák és pasz- 
szi áSaeáról tudomással nem, 
hirtílm; ySötlau, hogy 8.00 millió 
korona tartozást jjern jelentettem 
be Gráfnak. Valótlan, hogy az üzem 
könyvet!)áH J-‘<Wetég burkolt és el 
nein bzámolí adósság volt. Valótlan,

ly 

hogy ellenem egész sereg bűnvádi 
feljelentést tettek volna, csupán 
Gráf János és Szabó Árpád tettek 
ellenem feljelentést együttesen, 
hogy ezáltal a saját bőrüket ment
sék. Mgjegyzexn, hogy ellenük én is 
feljelentést tettem és igazságom tu
datában, felemelt fővel és teljes 
nyugalommal várom a bíróság dön
tését. Éppen ezért, valótlan az • is, 
hogy a fővárosból eltűntem volna 
és hogy csak egy percig is öngyil
kosságra gondoltam volna. Ezzel 
szemben igaz, hogy az Országos 
Kaszinó épületében bírt lakásom, 
szükségszerű átadása után Kun- 
szentmiklósra, a szülői házba vo
nultam vissza, ahol bárki feltalál
hat. Tóth István ny. százados s. k.

— A Henckel Memóriáit vasárnap 
Becsben Brutus (Schejbal) erős küzdelem 
után fejhosszal nyerte meg Vyschrád 
(Tuss) és Fortis (Rojik) ellen. Schejbal 
a szombat és vasárnapi bécsi versenye
ken még négy győztest lovagolt, Váditól, 
Gömört, Add ide-t és Kapatost.

— Autószerencsétlenség érte a 
bécsi főförvénys?ék elnökét. Dr. 
Ludwig Altmarínt, a bécsi országos 
főtörvényszék elnökét a hétfőre 
virradó éjszaka súlyos autószeren
csétlenség érte. Altmánnt életve-' 
szélyes állapotban szállították a 
klinikára.

— A Klottld Szeretetház Egyesület 
50 éves jubileuma. Vasárnap díszes ün
nepség keretében érte ol fennállásának 
félévszázados jubileumát a Klotjld Sze
retetház Egyesület. Az ünnepségen részt 
vett József főherceg, uki édesanyját, 
Klotild főhercogasszonyt képviselte, 
Ripka Ferenc főpolgármester, az egye
sület elnöke és számos más előkelőség.

— Nyilatkozat. Tek. Szerkesztőség! 
Múlt hó 27-iki b. számukban autómra 
vonatkozólag megjelent cikkre a követ
kező helyreigazítás közzétételét kérem: 
Valótlan, hogy Lukács autójavítót tele
fonon felhívtam és autóm javítását meg
rendeltem; a valóság az, hogy sofőröm 
magától vitte az előttem ismeretlen Lu
kács bármikor közölte volna velem, 
hogy az autó javítása 1,600.000 koronába 
kerül és hogy abba beleegyeztem volna; 
a valóság az, hogy miután autómat a 
rendőrségen tett feljelentésem után visz- 
szakaptam ón szólítottam föl Lukácsot, 
számlájának a beküldésére. Valótlan 
mintha az autómat a főkapitányságról 
megszöktettem volna; a valóság az, hogy 
autómat a rendőrfőkapitányság bocsá
totta rendelkezésemre. A valóság az, 
hogy két nappal az említett fölszólitá- 
som után közölt velem Lukács állítóla
gos javításáért felszámított olyan össze
get, amelyet el nem fogadva, azt bírói 
letétbe helyeztem. Kálmán László. — A1 
nyilatkozatnak helyt adtunk, mert Kál-' 
mán László ur fenti adatait előttünk I 
igazolta.

— Vitrioliuerénylet a Lehel téren. 
Hétfőn este, amikor Görög Sándor 
tüzérőrmester kilépett az uccára, 
az egyik Lehel téri vendéglőből egy 
nő eléje ugrott és a kezében lévő 
üvegből vitriolt öntött a katonára, 
aki arcán, kezén súlyom égési sebe
ket szenvedett. A katona segély
kiáltására a járókelők üldözőbe 
vették a merénylő nőt. akit azon
ban nem sikerült elfogni. A mentők 
a szerencsétlen katonát a gyáliúti 
katonai kórházba szállították. A 
főkapitányságon a nyomozás meg
indult az ismeretlen nő kilétének 
megállapítására.

— Helyreigazító nyilatkozat. A Hétföl 
Napló Budapesten 1926 október 18-án 
megjelent számában „Feljelentették a 
Viktória Malom vezérképviselőjét, hogy 
Palócz vezérigazgatóra hivatkozva, el
sikkasztotta az ügynökök jutulékát** 
cim alatti közleményre, kérem, hogy 
alábbi helyreigazító nyilatkozatot közzé
tenni szíveskedjék: „Valótlan, hogy 
Solti Andort gabonavásárlással bíztam 
meg. Solti Andor megbízatása kizárólag 
liszteladási ügyletek közvetítésére szólott. 
Nem felel meg a valóságnak, hogy én 
Solti Andornak a tőlem, nem pedig a 
Viktória malomtól járó jutalékának ki
fizetését, arra való hivatkozással ta
gadtam volna meg, hogy Palócz Bódog 
igazgató ur azt nem utalta ki. Minden 
ténybeli adatot nélkülöz Solti Andor 
azon „gyanúja1*, hogy én más ügynö
kökkel szemben a jutóiékfizetési kötele
zettségemnek nem tettem eleget. Ezzel 
szemben való az, hogy én Solti Andor 
ellen, az átala annakidején beinkasszált 
összegek jogtalan eltulajdonítása miatt 
1925. évi jun. hó'15-én bűnvádi feljelentést 
tettem, amelynek alapján a budapesti 
kir. ügyészség Solti Andor ellen sik
kasztás büútette raiatt vádat emelt, a 
budapesti kir. büntető törvényszék pedig 
Solti Andorral szemben a büntető főtár
gyalást már ki is tűzte" Teljes tiszte- 

Berkovits Samu
— Temetés. Dr. Berényi Pál ügyvéd 

és közgazdasági író temetése kedden 
délután fél 3 órakor lesz a rákos
keresztúri izr. temetőben.

-- A boldog béke szállodája. Most fe
jeződött bo a dohányuccai Continentsű 
szálló uj építkezése, mely két emelettel 
kibővültén, ragyogó elegánciával és tö
kéletes kényelemmel berendezve várja 
vendégeit.. Szegő és Dénes, a Continental 
igazgatói a Nádor uccából a Dohány 
uccába költözött Continental-szállóban 
megteremtették a béke boldog eszten
deire emlékeztető, világvárosi szállodát. 
Szombaton nyílt meg Nagy Sándor, az 
Ügyvédi Kör volt bérlőjének vezetése 
alatt a Continentalnak az igazi polgári 
elegáncia előkelőségében és ízléses fény
űzésében ragyogó étterme is. A Contí- 
nental-^zálló esténként kigyulladó vörös 
transzparense a boldog béke egy elő- 

I varázsolt darabjára veti fényét.

— A megsértődött főrendező. A 
Royal Orfeum kulisszái körül meg
lehetősen kínos feltűnést keltett az; 
hogy Fritz Ödön, az orfeum főren
dezője a színházba nem jött be, az‘ 
elsejei próbán nem jelent meg, s igy 
nélküle kellett az üj varieté-mii sort 
próbáink A főrendező hirtelen tá
volmaradásának magyarázata az,' 
hogy Zerkovitz Béla, az orfeum uj 
igazgatója levette a műsorról azt a 
revüt, amelyet Fritz állított össze, 
így tehát a Royalban a Fritz-rezsim 
is megszűnt.

— Halálra ítélték Lefévre asz- 
szonyt, aki a menyét meggyilkolta. 
Hónaiból jelentik: Lefévreasszonyt, 
aki menyét még gyűlöletből revol
verrel meggyilkolta, halálra ítél
ték.

— A Trieszti Altaláuos Biztosító Tár
sulat (Assieurazoni Generáli) érdekkö
réhez tartozó Magyar Jég- és Viszont
biztosító Részvénytársaság Lúgos .János 
igazgatósági tag elnöklete alatt e hónap 
25-én tartott közgyűlésén igazgatóságába 
a következő uj tagokat választotta be: 
Gróf Apponjji Györgyöt, gróf Hunyady 
Ferencet, báró Matllott Nándort, báró 
Pasztáig Istvánt, Szávozd Richárdot.
“ A Riiuamuráuyl—Salgótarjánt Vasmű 

Részvénytársaság közli, hogy mai ren
des évi közgyűlésén az 1925—26. év zár
számadásai és az ezzel összefüggő ösz- 
szes javaslatok egyhongu elfogadást 
nyertok. A részvényenkénti 8750 korona 
osztalék folyó évi november 2-ától kerül 
kifizetésre. Gyürky Gyula m. kir. bánya
ügyi főtanácspst az igazgatóság uj tag
jává választották meg.

— Rubindránath Tagore a Kecs
keméti uccai Streliszky fiók műte
rem tulajdonosának egy értékes 
indiai ajándékot adott elismerésül 
a róla készült gyönyörű felvételek
ért.
Pa.7.?- Kőszéubáuya és Téglagyár Társulat 

i4Dra>SC?? I -s a Kőbányai Gőztéglu. 
gjai társulat közgyűlései elhatározták u 
Két társulat egyesülését cs egyben az egyesült 
tarsasug cégének szövegét a következőkép
pen állapították meg: „Draschc Kőbányai 
fHiVPor*M ’f".’ A,Bya<iPar Részvény
társulat . A régi részvények 1:1 arányban 
fognak az egyesült társaság részvényeire 
Kicseréltetni az Angol-Magyar Bauk Rt. 
pénztáránál november 9-től.
, .. “T. Naslci osztaléka. Az „Uuion _Nasic“ 
közli, hogy október 20-ún megtartott köz
gyűlésé Aj svájci frank osztalékot állapított 
wtg 1í’,2^2G. üzletévre. A szelvényeket a 
Hazai Bank Rt. és a Bán.que de Paris genfi 
fiókja váltja be nov. 2-től kezdődőleg a 3%-ug 
svájci szelvenyadó levonásával.

Budapesti Fővárosi Taka- 
rékpénztar október hó 30-án tartotta, meg 
Grata Gusztáv v. b. t. t. elnöklete alatt 79-ik 
évi rendes közgyűlését, mely megállapította 
az jnlózctuek 1925 január 1-i átértékelt meg, 
nLitó /‘‘Wőmértegét és 1925. évi záróinérlw 

A megnyitó-mérleg 2,392.312.— pengő 
129.903,908.750 korona) tiszta vagyont, az 1925. 
évi zárómérleg pedig 361,940.774 korona tiszta 
nyereséget mutat ki. A közgyűlés az alap, 
tokét a tiszta vagyon átértékelése alapján és 
a részvények ne vertékének minden 30 darab 
részvények 1 darab részvényre való össze
vonása lüellett 30 m pengőre (16.164,275.000 

meg’ 1.099.170— pengőt 
a^nílf63?^5-0 Ai ^ketarhilékba helyezett, 
a múlt 1J2.'. uzletev tiszta nj/eresége tekiu< 
telében pedig azt. a határozatot hozta, hogy 
az teljes egészében az 1926. évre vitessék áb 
A Közgyűlés uz eddigi felügyelőbizottaági 
tagokat ismét megválasztotta.

[S]

F4i*fttlassékaaxtyü73/4ig 58.000
Téli bálalt férfi női kesztyű 39.500
MUselyem sél-------------34.500
Divat müselyem sél — £9.300
Reformnadrág •------------ 31.500

Megszűnik
RlltnrflR Lúnyinúl/^
Vidékre szaki xc:U .lomagolit jótállással

szövet-, selyem- és mosóáruosztály a

Pulovar----------------------------146.000
Leanyka-mellány, min. sz. 98.000
Nő gyapjúkat!-------- 88.000
Női gyapiumelleny — 88.000
Gyapjú gyermekruha — 39.000

Gyermek pafenthailsnya 9 nnn
1, 2, H hoiisnvi----------------- AoWÜ

FIuszveKer. mljiden szám — 56000 
Flór patentharisnya ■-* uooo

l«nfelojaté<- J 13.900 | RÚKÓCl Út 18. I Tenls flane l mt7

Csíkos szövőt, 140 cm széles, métere 
Kazán métere............................ ....
'Hollandi kábái szövet, 140 cm széles, 

motoré . i.....................................
Kockás kosztümkelme, 130 cm széles, 

métere...............................................
Férfirubura való nehéz szövet, » 140

cm. szőlős, métere............................
Kék szövet, 130 cm széles, métere . . 
Kockás függönyetamin, 150 cm sz.,

métere ..............................................
Fekete bársony, métere ...................
Trikóselyenj, 110 cm széles, métere 
Zsinórbarchef, métere

Még óriúsí akészlet. Minden roklóron levő árú rendkívül olcsón kerül eladásra MlisBiyem harisnya,^Íbob

Jatékárűt szenzációsán olcsó árakon árusítjuk. WrI^ harisnya — - 11.geo

116.000 K

59.000 K

78.000 K
65.000 K

Bársonyflanoll, métere . . | » 33.000 K
Sifőn, jó minőség, métere . . . ♦ . 9.800 K
Lenlepedővászon, 146 cm széles,

méteré ............................ ....
Lepedővászon, pamut, 146 cm széles, 

métere . . .
Kanavász, métere 
Intett, métere . .
Férfiing, 2 gallérral, darabja 
Fiúing, 2 gallérra), dn-abja 
Rövid alsónadrág, <’n 
Hosszú alsónadrág. I 
Hálóin#, darabja 
Női ing, darabja

39.500 K

29.500 K
13.509 K
14.509 K
45.500 K
44.500 K
18.5 90 K
39 500 K
48.000 K
17.500 K

Női hálóing. darabja . 
Lábszár védő, párja 
Esernyő női .... 
Férfi puhakalap, darabja 
Divat puhakalap, darabja 
Keménykalap, darabja . 
Bokavédő, párja . . 
Strapazokni I„ párja 
Kockás zokni, párja 
Fátyolharisnya, párja . 
Mousse’^harisnya, párja 
őszi .kesztyű, párja . * 
Zsebkendő, darabja , •

K 
K 
K

16.500
7.530
2.900

25.009
88.909
86.000
29.090

-•
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Faludi Sándoré 
a Fővárosi Operettszinház

A Hétfői Napló jelentette először, 
hogy Faludi Sándor a Fővárosi 
Operettszinházzal előzetes bérleti 
szerződést kötött. Hétfőn délben fél 
1 órakor a tárgyalások végleg be
fejeződtek és Faludi Sándor aláírta 
a Fészek klubban az Operettszinház 
bérletére vonatkozó végleges szer
ződését. Ezek szerint Faludié négy 
hónapra az Operettszinház, amely
nek művészeti igazgatója Szabolcs 
Ernő lett.

Tarján Vilmos oroszlánjai 
könnyen nagy bajt okozhattak Zerkovitz 
Bélának, akinek első igazgatói tényke
dését a rendőrség betiltó intézkedése 
kontrakarírozta. Az történt ugyanis, 
hogy a Royal Orfeum részére Tarján 
Vilmos remek oroszlán-színészeket szer
ződtetett le, amelyek megfelelő „keret- 
ben“ lépnek fel a novemberi műsorban. 
Az oroszlánok rendben megérkeztek és 
Zerkovitz Béla gyanútlanul már vasár
nap délután játszatni akarta a félelme
tes „színészeket". Az ügyeletes rendőr
tisztviselő viszont arra való hivatkozás
sal, hogy a ketrec még nincs hatósági
lag megvizsgálva, eltiltotta ezt a pro
dukciót-. Zerkovitz a délután és az esti 
előadás között autóra ült és felhajszolta 
és összeszedte a rendőri és mérnöki bi
zottság tagjait. Vasárnap esto azután 
fél 9 órakor Kosa rendőrtanácsos enge
délyezte az oroszlánok fellépését, ame
lyeknek hátborzongató mutatványait 
csak a rendőri bizottság és Zerkovitz 
nézte nyugodtan, ök tudták ugyanis, 
hogy nem lehet semmi baj. A rendőrök 
az oroszlánokra, Zerkovitz pedig direk- 
torsága első napján levő, első telt házra 
gondolt.

Latabár Árpádot megoperálták
A Király Színház szombati előadásán 

hirtelen rosszul lett Latabár Árpád, akit 
az előadásról Savoy szállóbeli lakására 
szállítottak. A heves hasgörcsök nőm 
szűntek, ezért orvosai tanácsára bevit
ték a Grünwald Szanatóriumba, ahol 
vakbélgyulladást állapítottak meg. A 
művészen ma reggel műtétet hajtottak 
végre, ami jól sikerült.

Az új rezsim új műsorát 
még a régi vezetőség cégjelozte a Royal 
Orfeumban, de ezt egészen bátran az új 
vezetőség is magáénak vallhatja. A 
hétfő esti premieren, amelyen Békeffy 
László elmés szavakkal búcsúztatta Tar
ján Viltmosékat és köszöntötte Zerkovitz 
Bélát, már érvénybe lépett a kabala: 
ahová Zerkovitz beteszi a lábát, ott sze
rencse van. Telt ház tapsolt ugyanis a 
műsor félelmesen lenyűgöző nagy att
rakciójának, az oroszlánok, illetve Geor- 
ges Marék úr és Ivonno D’Arc kisasz- 
szony produkcióinak. Az artista rész má
sik nagy slágere Gordon, a sodronymű
vész, aki tényleg még Pesten nem látott 
művészettel joleskedott Harmath Imre 
Tulipán ti. 3. című bájos operettjében 
Szokolay Olly mindjobban kiforró mű
vészete érvényesült Sarkadi Aladár és a 
pompás Dénes Oszkár tartották állan
dóan izgalomban a közönség nevetőide
geit. Solti Hormin és Dénes Oszkár szá
mai, Baskó Baba pompás éneke, majd 
Miss Lilly Bodyvery céllövőnő, Sárossy 
Mihály, a prolongált Sisters Stanley és 
két remek mondáin táncos, Laci & Aeuni 
tetszettek a közönségnek. T

A Tabarin-kabaré új műsorát
hétfőn este mutatta bo, a siker minden 
külső mognyllvánulása kíséretében. A 
rendkívül ötletes magánszámok és jele
netek keretébon Türk Berta, mint a ka
baré illusztris vendége, majd Antal 
Erzsi, mint primadonna rediviva ara
tott sikert. A két Latabár ötletes mókái 
és szenzációs táncai, Gyarmatiig Marian 
prologja, Hornyai Ilona. Szent irányi 
Kálmán, Székely Lajos, Krajnik Mária, 
Erdélyi Miéi mókái tarthattak számot 
nagyobb sikerre. A műsort stílusosan és 
rutinnal Bánóczy Dezső dr. rendezte.

Práter Mici és Harry Piel 
frenetikus sikert aratnaka 
CAPITOLBAN

SZÍNHÁZ
Három „loyális" nyilatkozat kulisszái mögött

A Pénz utazása a Tisza Kálmán térről az Erzsébet körútra
A Royal Orfeum átadásának a 

látszólag csendes, cninden hangos- 
sairol csak a befejezést regisztráló hí
rek jelentek mog a lapokban. Loyális 
nyilatkozatok láttak napvilágot Tarján 
Vilmos, a régi igazgató részéről, akit 
másirányú elfoglaltság szólított el az 
igazgatói szobából, ahol bizony eddig 
lázas munkával és fanatizmussal kísé
relte meg talpraállítani az Orfeumot. Lo
jális nyilatkozatok jelentek meg Zorko- 
vitz Béla, az új igazgató sugalmazására, 
aki teljes békével hagyta ott Sebestyéné- 
kot és boldogságtól ragyogó arccal je
lentette ki, hogy végre saját portáján 
lett úr.

A loyális nyilatkozatok nem hiányoz
tak Sebestyén Géza és társdirektora Se
bestyén Dezső ajkairól, akik fájó szívvel 
mondtak búcsút Zerkovitznak, régi, hű 
cimborájuknak.

Ki kell azonban mondanunk,
hiba van minu a három loyális nyi

latkozat körül.
de fyülSnösen Sebestyénéit szívfájdalma 
körül, amelyről ki fog sülni, hogy nem 
is annyira szív, mint inkább zsebfájda
lom ...

•
A színházátvétel kulisszái mögött nem 

barátságos arcokat láttunk, és nyájas 
szavakat hallottunk, hanem elkeseredett, 
késhegyig menő harc tanúi lehettünk. A 
Royal Orfeum két éves ráfizetés után, 
Tarján és segítőtársainak szívós mun
kája eredményeképpen éppen az októ
beri műsorával mutatta meg, hogy a 
Royal Orfeumot nyereséggel is lehet ve
zetni. Nem tételezhető fel tehát, hogy 
éppen a nyereséggel záruló hónap után 
kedvetlcnedett volna el Tarján igazgató, 
aki eddig nagyszerűen bírta a másirá
nyú elfoglaltságát is. Csak azt történt, 
hogy

Robot Aladárnak, a Projectorrai 
Igazgatójának november 1-ig opciója 

volt a színházra,
amelyet még a Royal Orfeum rossz ide
jében szerzett meg. Egyszerűen az tör
tént, hogy Roboz élt az opcióval ég

A bagdadi tolvajt 
be Kell zárni

a sziveteKbe!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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bemutató eredeti szereposztásában!

A Nosüty-fiu esete 
Tóth Marival

A legnívósabb kabarómúsorA régi Apolló
(Jókattór 

| Sólyom | 

I Posner J 

| Z. Molnár [ 

Kezdete 8 órakor Helyárak 10—60 ezerig

kellő pénzzel rendelkezve, luegsw- 
rezte érdekeltségének a Royal 

Orfeumot,
Ez ugyebár nem történhetett nyájas arc
cal és lojális kézszorításokkal?

•
Zerkovitz, aki eddig a Városi 

Színház scenikai igazgatója és házi szer
zője volt, csak az előbbi minőségben 
hagyta ott a Városi Színházat teljes bé
kével, ami annál is inkább sikerült neki, 
mert Seb.c6tyénóknek kötelező ígéretet 
tett egy téli és egy nyári operett leszál
lítására. Sebestyénéknek nem is azért 
fájt a szivük, hogy Zerkovitz igazgatói 
szobája üresen marad, hanem Zerkó tá
vozásával üresen marad a színház tar
talék kasszája is, amelynek birtokában 
eddig biztosan terjeszkedhettek egy má
sodrangú színházi tröszt létrehozása felé.

•
Történt ugyanis, hogy nemcsak Zerko

vitz Béla vonta ki anyagi érdekeltségét 
a Váróéi Színházból és helyezte nyolcvan 
százalék erejéig a Royal Orfeum birtok
lásába, hanem

vele együtt vonult ki peri Gyula, 
a Városi Színház másik nagy 

financieurje,
aki a Budai Színkör újjáépítése alkal
mával mutatta meg bőkezűségét. Ért
hető tehát a „fájó szív", hiszen Peri 
Gyula úrral, aki újabban a Royal Or
feumnál vállalt érdekeltséget, sokat 
vesztett, a. Sebestyén dinasztia, amely 
míg ezt az urat érezte maga mögött, 
bdírou építette újra a Budai Színkört, 
bátran szerezte meg a szolnoki színhá
zat, bátran szervezett elsőrangú társula
tot Miskolcra, bátran akart érdekeltsé
get vállalni a szegedi színháznál és bát
ran mert tárgyalni a Fővárosi Operett
színház bérletéért.

Zerkovitz művészi és kasszaértékével 
meggyengülve, Peri Gyula milliárdjai- 
nak biztonságos hátterétől megfosztot
tam tahin nőm lesznek a jövőben olyan 
bátrak Sebestyénék.

Stób Zoltán

10 Mossár ucca sarkán) híres együttese

[ Vidor J 

[ Herczeg^\ 

[ Czobor |

| Kondor |

| Faragé |

| Haraszthy |

r sMrv |

| Cjwíri, | | Galetta |

Telefón: 59—99

Glória Swanson botránya
Palm-Beachben
Isten veled romantika I

A rettenetes floridai ciklon által el
pusztított Palm-Beachban néhány hónap
pal ezelőtt parázs botrány tört ki az ott 
nyaraló milliárdosok között. A botrány 
középpontjában Glória Swanson. a nagy 
filmsztár állt, aki a ciklon előtti napon 
hagyta el a dollármilliárdosok fényűző 
fürdőhelyét. A szerelmi regény, amely 
akaratlanul Glória Swanson köré fonó
dott, adta meg az iuipulsust az együk 
filmgyárnak, amely Glória Swansonnal 
a főszerepben ismét lejátszotta a bot
rányt, <te nem milliárdosfiúkkal, hanem 
színészekkel. Ez a film, amely

Botrány Palm-Beacliban
címmel kerül csütörtöktől műsorra az 
UFA filmszínházban, a ciklon áltat el
pusztított fürdőhelyet is megörökítette. 
Az UFA másik nagy attrakciója: Isten 
veled romantika! című filmszatíra, amely 
pompásan persziflálja az émelygős ame
rikai cowboy-fUmok romantikáját.

nagysikerű műsora:

A király
Paramounbattrakci^^^ÁSRphe^eDjöuval

A^áromjraákvirág
nagyszerű amerikai bűnügyi regény 7 felvonásban 

Bebe Danlels-el a főszerepben

Décsf-ntoxl Corso
4,6.8,10 órakor 4, «/<6, «/>8 és ’/slO

csUtíMHki nagy műsora 
♦‘'MKnxasBMgiráanaKtre 

GLÓRIA SWANSON 
legújabb nagy filmje

Ba’rűnyPatmBenchhert
dráma 8 felvonásban

A nagy siker folytán 
Laura la Plánt a 

és

DimUrij Buchowetzky 
grandiózus vllágfilmío

a Corvinbané,,Kamarában
Utazás a Kamibá- 
balek köziitt, való 
laaiot a ballatpan- 
toooioe MARYA 
QOMANOVA-val

CewMAy-Wrtfftct
6 felvonásban

« OMONBAN
A hegyek SrdBge <s Magyar ág
Cowboy történet flfelv.-t’an a ballel-

panlomtinbcn

OPEKA-zongoraterem
Hajós ucca 15 (Operánál), zongorák, pianinók, 
I millió korona havi részletre is. Állandó raktár.

Bútorok
legolcsóbban, óriási vá-

S^'bllMMníl,
RákJcxl WS1U

(Bejárat Doh Íny ucca ISJj
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Befejeződtek a Gerenday- 
emlékverseny küzdelmei

A legnagyobb siker jegyében zajlottak 
lo az elmúlt kettős ünnepen a flerenday- 
einlékvevseny küzdelmei a magyar bir
kózógárda elitjének részvételével. Az 
eredmények a következők:

Vasárnap: Magyar (BAK) győz Ja ül
ések (MTK) ellen 9 pere alatt. Skcrlecz 
(MTE) győz’Főketo (MTK) ellen 10 perc 
alatt. Fehér Jenő győz Zsikla ellen 8 p. 
alatt. Ambrus (MAC!) győz, Kellner 
(UTE) ellen pontozással. Tasnády (MAC) 
győz Klingor (UTE) ellen pontozással. 
Harmath (Kaposvár) győz Nagy (MAC) 
ellen pontozással. Síidéi* (Testvériség) 
győz Palatínus (MTK) ellen pontozással. 
Németh (MTK) győz Györgyei (UTE) 
ellen pontozással. Matúra (MTE) győz 
Tihanyi ellen 11 perc alatt. Tunyogi 
(FTC) győz, Orgoványi (UTE) ellen pon
tozással. Janó (MAC) győz Ferenczy 
(MÁV) ellen pontozással.

Hétfő: Skerlecz (MTE) győz Ja nlesek 
(MTK) .ellen pontozással. Magyar (BAK) 
győz Fekete (MTK) ejlen pontozással. 
Fehér (BAK) győz Palatínus (MTK) el
len 9 perc alatt. Kellner (UTE) győz 
Tasnády (MAC) ellen. 10 perc alatt. 
Ambrus (MAC) győz. Kiinget (UTE) el
len pontozással. Matúra (MTE) győz Né
meth (egyesületen kívüli) ellen, ponto
zással. Adorján (MAC) győz Orgovány 
(L’TE) ellen pontozással. Tugonyi (FTC) 
győz. Nagy (MAC) ellen pontozással.

SPORT
Románia bajnokcsapatának 
kettős veresége Budapesten 

R Ferencvárostól 3t 2-re, a Hungáriától 6 tJ-re kapott ki 
a temesvári Kinizsi —■ H Ftrencváros két főn 4tJ-re győzte 

te a bécsi Rapldot

Meinl- tea
PAPAGÁJ

A proűfutball az elmúlt kettős ün
nepre pompás nemzetközi programmal 
kedveskedett a közönségnek. Kitűnő 
eszme volt Románia bajnokcsapatát fol- 
liozatni. A nemzetközi viszonylatban is 
kiváló temesvári magyar fiúkból álló 
csapat kénytelen volt meghajolni úgy a 
Hungária, mint a Ferencváros nagyobb 
technikai tudása előtt.

A Ferencváros csapata pompás nem
zetközi sikert aratott a bécsi főváros 
egyik Jcgstílusosabb együttese, a Rapid 
fölött aratott győzelmével. A kettős ün
nep nemzetközi eseményeiről az alábbi 
tudósításunk szól:

Ferencváros—Kinizsi 3:2 (3:1)
A temesvári Kinizsi első budapesti ven

dégjátéka elé nagy érdeklődéssel tekintett 
az egész, fővárosi sportközöuség. A főváros
ban jó hírnévnek örvendő temesvári csapat, 
mely egyben rc'prezéntánsa Románia fut- 
balloportjáuak, nem is okozott csalódást.

A Kinizsi legjobb része kétségkívül a 
csatársor. Az, amúgy is kitűnő kviutett ki
egészítve az aradiak gólzsákjával. Teleky- 
vei. állandóan veszélyt jelentett a ferehevá- 
rosi kapura. Telckyu kívül Wctzer és. Teú- 
zer volt jó, akikhez a halfsorból csak Vogl 
tudott méltó játékot produkálni. A hátvédük 
általában kielégittettek, bár .rugóteebniká- 
juk hiányos. Az első félidőben védő Zom- 
bory kielégített.

Kinizsi tújnadással indul a játék, do rög 
tön a Ferencváros veszi át a támadó szere
pét- A jól dolgozó csatársor egymásután te 
remii a. jó helyzeteket. A temesvári véde 
lem kapkod, s pár percnyi játék után a bal
oldalnál Rúzséhoz kerül a labda.

Rázsó beadását Patakv jó helyzetben 
kapja, s éles lövését Rltter a kapuba 

üti (1:9).
Kezdés után újból a Ferencvárost látjuk 

frontban s a következő pércben nagy kava
rodás támad a Kinizsi kapuja előtt.

Végre Kohuthoz kerül a labda, ki ha
llózás nélkül belövi (2:0)

Ezután a Kinizsi lép fel támadólag, b 
szép kombluáció után Teleky gólt lő (2:1),

Félidő végén Dán szöktetéséből Pa- 
taky rúgja ■ ferencvárosiak második 

gólját.
Sziiuct lilán a Ferencváros Miiller helyén 

Fuhrmannnl játszik, mig a Kinizsiben Zom- 
bory foglalja el a kapus helyét. Az első 
félidőbeli ferencvárosi fölény niindikább el
tűnik s a Kinizsi támadási-támadásra vezet. 
Egy ily akcióban Wctzer kitör, s Hungler 
a 16-on belül csak gánccsal tudja megakasz-

tani. A megítélt 11-est Tcnzer I. góllá érté
kesíti (3:2).

Hungária—Kinizsi 6:1 (3:1)
A román bajnokcsapat csak az első ne

gyedórában volt frontban. azután visszaesve, 
kénytelen, volt megadni magát sorsának.

A játék első tizenöt perce tényleg a Ki 
nizsy fölényének jegyében folyt le. A 18- 
percben Tenzer lövéséből esik a Kinizsi ve
zető gólja, de már a következő percben meg
van a kiegyenlítés. Opata a Molnártól ka
pott lapdái a tisztán álló Jennvhez pasz- 
szolja, aki szép, félmagas Iövcsl.4 kiegyen
lít (1:1). A Hungária most már állandó fö
lénybe kerül. A 22. percben Nádler beadása 
Molnáron keresztül ©patához kerül, aki húsz 
méterről a nap legszebb gólját lövi (2:1).

Maudl néhány gikszert csinál, s Kocsis 
sem igen marad cl mögötte, de nincs baj. 
Sőt. a 33. percben Senkey lefut, beadását 
Tritz .lénynek engedi át. ki félmagas lövés
sel gyönyörű gólt rúg, (3:1). Két perccel ké
sőbb Jcnynek újból jó helyzete van, de az 
.üres kapu mellé lő. • . .

Szünet után az első percek hullámzó Já
tékkal telnek el. A 9. percben ezután szép 
támadás után Tritz közelről gólt lő (4:1. A 
Kinizsi kétségbeesetten védekezik, de Tritz. 
Molnár, majd Opata sikertelen lövései után 
lieiu tudja megakadályozni, hogy a 16. perc
ben Molnár a kifutó kapus melleit meg ne 
szerezze az ötödik gólt. (5:1) A 30. percben 
Tritz hatalmas lövése kapufáról pattan visz- 

de Opata résen van, s a’hálóba vágja

Ferencváros—Rapid 4:1 (2:1)
A Ferencváros csapata lendületes, akció

dús mérkőzés keretében győzte le kitűnő 
bécsi ellenfelét.

A Rapid kezdi a Játékot, de Kohut már 
az első percben kihagy egy gólhelyzetet. A 
vezető gólt a Rapid éri el Wesselik lövésé
ből. Majd a Ferencváros támad, de fárado
zásait csak a 13. percben koronázza sik-sr. 
Kohut befut, kicselezi Solilt és jobblábbal 
lapos gólt. rúg. A 35. percben Schlosser he
lyét Száger foglalja el, aki a 41. percben 
Dán szöktet őséből megszerzi csapatának a 
második gólt.

A második félidőben a Rapid változtat 
fölállításán. Simsik játszik balhátvédet, 
Medlinayer cenferhalfot, Kirbes balhalfot és 
Hanel jöbbszélsőt. A 11. percben már a 16-lk 
komért rúgja a Ferencváros, de eredmény
telenül. Felülnek ismét alkalma nyílik tu
dását csillogtatni. Dán lő tiszta helyzetből, 
de Feigl tüneményesen védi. Hosszú ferenc
városi offenzivának megvan az eredménye. 
A 25. percben Rázsó beadását Száger átlépi, 
s n 6-öson álló Kohut gólt lő (3:1). A Fe
rencváros fölénye tovább tart. Sztecsovits, 
majd Kohut lövése kapu mellé jut, Újabb 
komért pedig Száger fejel fölé.

A 41. percben Száger szökteti Szteezo- 
vitsot, ki kapásból szép gólt lő (|:1).

Erzsébet kőiut 33. Tel.: J. 121-67. 
Igazgató; Oláh Gyárfás Mihály

November 1- BO.Ig
minden este

IC órától 1 óráig 
szenzációs 

ül műsor
BtKIHV LASZi.6

]. [ 3 Albérlői |

Carmen és Blanka

Madame Gul

Papagáj gDrlffk stb.i ao remek Ilim
Polgári áttör ml árak!

Konyha és elffseoha bú
torok legolcsóbban 
a k é ■ alt ff nél
V1L, Ihököly út V Fizeti I kedvezmény^

Admus<<

»»

az előkelőség 
találkozóhelye

IV., Magyar ucca 5

főlek változatos játékát tarta olénlc. A gó
lokat a III. kerületiek részéről Konyor és 
Horváth lőtték, míg Kispest góilovói ülvedy 
és Fürstncr voltak.

'Az első ligabaJnokSHg állása
a vasárnapi hetedik forduló után igy alakul:
I. Hungária 8 pont (13—6). 2. Ujpeet 8 pont 
(10-6), 3. Ferencváros 7 pont (17-10), 4. Va
sas 7 pont (10—8). 5. Budai ,,38" 6 pont (14-6), 
6. III. kér. TVAC 6 pont (14—19), 7. Bástya 
5 pont (13—9), 8. önbaria 5 pont (9r-10, 9. 
Nemzeti 5 pont (12-14), 10. Kispest 3 pont 
(5-13).

A második ligabajnokság
vasárnapi küzdelmei sorún hatalmas megle
petést váltott ki a Városi AC kaposvári 1:1 
arányú döntetlenje Somogy csapatával szem
ben. 1:1 arányú döntetlent hozott n Sorok
sár—Rákosim lota mérkőzése is. A többi ered
mények: Bak FC—Ékszerészek 3:2. Húsos- 
Kossuth 1:1, Terézváros—Erzsébetváros 2:2, 
Turul—Pesterzsébet 2:1, Attila-Bocskay 6:3.

Rákospalota vezet továbbra is a máso« 
dlk ligában

13 ponttal, második továbbra is változatla
nul a miskolci Attila 12, harmadik a BakFC
II, negyedik a Soroksár 10 ponttal.

HUNGARIA-UTI SPQRTELEP
november 7-én, vasárnap délután '/«3 órakor

Hun$űria-Ufpeu
Előtte ’/al órakor

Ferencváros—Vasas
Kettős 1. osztáiyu iigamérközés

X Az MTK nyerte a Hégner-vúndordijut. 
Az FTC vasárnapi .uszóversenyéuek kereté
ben djült el a Hégner-vándordíj sorsa. Az, 
értékes trófeát az MTK nyerte 26 ponttal az, 
NSC 11) pontja elleu. Hatalmas meglepetést 
keltett a letört Páhok Istvánnak a 200 mé- 
torcs II. osztályú györsuszúsban Nicóra 
Lászlótól (BBTE) szenvedett veresége. Nicora 
2 perc 42.4 mp alatt úszta meg a távot és 
8 méterrel verte Páhokot.

X A KAC és a BEAC kerültek a Magyar 
Kupa döntőjébe. Hétfőn Játszották le a Ma
gyar Kupa elődöntő mérkőzéseit, amelyek 
során a KAC 4:2-re (2:1) győzte le a III. 
TVE-t. mig a BEAC a Vasasok fölött ara
tott győzelmével kvalifikálta magát a dön
tőben való részvételre.

X Az MTE tiz kilométeres országúti futó
versenye vasárnap délelőtt folyt le a Nép
ligetben. Több mint 30 induló vett részt a 
versenyen, amelyet Majzik. (ESC) nyert 
njeg 34 p 24 mp-es idővel, Hrenyovazky, 
Szerb és Kutsár előtt.

LÓSPORT

Vereséget szenvedtek 
a vidéki elsőosztályú 

proficsapatok
N Hungária legyőzte a Vasasokat — JZ Nemzeti 
otthonában győzte le a Sabariát — N szegedi 

Bástya Újpesten vérzett el — Döntetlenül 
végződött Kispest és a 111. kertilet találkozása

Végöl Rclncrhcz kerül, aki védhető 
lövéssel, kiegyenlít (1:1).

.Tény lövése fölső kapufánál pattan ki. 
Újabb lefutásából újabb kapufát lő, s a 
visszapattanó labda Kitti elé kerül, akinek

lövése most ez ellenkező kapufáról lég
lég a kapuba kerül. (3:1)

Tritz egymásután két szabadrúgást fölé 
lő. majd a 43 percben baloldali kombináció 
ntán

Jeny

UJSAGPZEM Rt. Budapeat, VIII., Rökk Srildrd ncca ».

A kettős ünnep nemzetközi bomba
programján kívül nagy érdeklődés előzte 
meg az első profiliga bajnoki mérkőzé
seit. is. Különösen a Hungária és a Vasa
sok összecsapása iránt, érdeklődött a fut- 
balközönség. a.ncly nagy tömegekben 
lepto el a Hungária-úti pályát, nem kis 
boszúságára a temetőkbe zarándokló kö
zönségnek. A közlekedéssel azonban nem 
volt, baj és mindenki akadá’y nélkül ju
tott el céljához,
A jobb futballt játszó Hungária meg* 
érdemelt győzelmet aratott a Vasasokon.

A kettős iinnop bajnoki programjáunk 
kiemelkedő eseménye volt n két nagy együt
tes találkozása. A múlt vasárnapi barátsá
gos mérkőzés után n Hungária lépett favo
ritként a pályára és n látottak igazolták, 
a kék-fehér hívőknek a reményeit. A nicrkő- 
zé« nem tartozott ugyan n legszclibnk közé, 
a Hungária azonban jobb volt ellenfelénél 
és igy inpgérdcmcHen Jutott n bajnoki pon
tokhoz. A Vasasok kezdenek, néhány pere 
mulvn azonban n Hungária kerül fölénybe. 
Braun lofntását csak gúncsstil tudják meg- 
flkusztairi.

Az ugyancsak ő általa végrehajtóit 
szabadrúgást Stoffléii Kitti elé fejeli, 
aki közelről megszerzi a vezető gólt.

Tritz, 25 méteres éles törése n felső kapu
fáról pattan vissza, n labdát Stoffián’tiszta 
helyzetből fölé lövi. A második félidőben a Kispest és a-'Ml. kerületclek megosztoz* 
)«!>ns is vezet néhány támadást, főként Jel- ..............................
iiiick és Brunccker révért. Kővágó lyukat 
rúg. Himmcr elkapja a labdát. Beadása vé- 
glgvnndorol az egész csutúrsorou.

bcndAfiAt kapásból belövi (3:1).

Újpest es a pata fölényes játék után
győzte le a Bástyát.

(Újpest—Bástya 3:0 (2:0). Újpest uj csa
tárai beváltották a szereplésükhöz fűzött 
roméqycket. A Wilhelm II—Lutz III.—Rcis- 
ner belső csatártrió vnlóbnnpoinpás játékot 
produkált, de jók voltak a fedezetek is. A 
gólokat Kilnstlcr. Relsner és Lutz 1IT. rúg
ták.

A Nemzetlek Szombathelyen tönkreverték 
a Sabariát.

(Nemzeti Sabnrla 5:2 (itt). A Nomzifllek
nek Újpest Fölött aratott győzelme után, 
nagy önhlznloinmul' utazott Szombat helyre. 
A fekete-fehér hívők bizakodása Indokolt 
is volt, mert a Nemzetiek pompás győzelem
mel tették, emlékezetessé szombathelyi sze
replésüket és 5:2 (3.0) aráujban verőik a 
SnbnriáL -

lak a bajnoki pontokon.
(III. kar. TVAC—Kispest 2:3 (3:3). A két 

csapat, bajnoki játéka egyenlő erejű ellen

Megyeri versenyek
I. futam: 1. Bocskny (Palzak l reá) 2. Mé

zeskalács (Kovács 3). 1 h. 10:10,
II. futam: 1. Saint Vlatre (C'sernovits 

pari), 2. Energy (Selmcczy l’/j), 3. Albatros 
(Jency 4). F. m.: Vinko, Feledékeny. l)á h.. 
4 h. 10:18, 12, 12.
nizPTá f«íani: , L Plmoulouche (Csernovits 
2’,fi), 2. Wood (GimpI pari). 3. Robin (Per
cei 10). F. m.: Vig asszony és Piiupo, Orkhán 
Forgószél, amelyek elbuktak. Számtalan 
hosszal nyerve rossz harmadik. 10:44, 13, 11,

IV. futam: 1. Vadrózsa (Blaskovitg 1%).
2. Bombay (Blasek 2), 3. F,z. az (Szűcs 10).
F. m.:Eléna, Sári néni II., Ajna. Daru, 
Edus, Eszrcvótlen, Zsoldos, Altér Drahter. 
1 h. l>,á, 10:81. l(i, 16. 28.

V. futam: 1. Akclla (Kasziún ‘4), 2. Masa 
(Blasek Ili) 3. Sárvíz'(Balázs II. 5). F. m.: 
Emeletes tót, Hetes, Fátmu. Szorgalmas. 
Deborah, Tádia, Adonis (disqu. első). 1 h. 
10:52. 15. 13. 12.
• VI. futam: 1. Peleas (Kasziún 2), 2. An- 
dromeda (Btanek 6). 3. Meszelő (ifj. Szoko- 
lai 5). F. in.: Vig legény, Juezi, Felkelő, 
Evetke, Derengő. TJwngyöngye, Damokles. 
Delila, Rugós. Maladorit. Pajtás. Suti. Pici
kém, Slepper. Nyakb., fejh. 10:37, 14, 19, 24.

Szerkesztésért felek
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.
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