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H ÉTFÖI NAPLÓ
Nagy magyar győzelem a svédek ellen
i Részletes tudósítás a 8. oldalon

Véres hajnali igazoltatás 
az Állatorvosi Akadémia 
mellett három sebesülttel 

Gumibotos fiatalemberek véresre verték Fuchs Bernátot és családiét
; Vasárnap hajnalban néhány pil- 
(Janatra visszatért az elmúlt és ój- 
Azakai botrányoktól hangos anti- ...____ ___
•zemita igazoltatások ideje, amikor latot bizonyító 
noha ki nem derített felelőtlen ele
inek csoportokba verődve békés 
polgárokat támadtak meg.

Ez a szomorú emlékű idő elevene
dett meg vasárnap, amikor nem 
messze az Állatorvosi Főiskolától 
egy nyolc-tíz — köztük néhány diák
sapkás — fiatalemberből álló társa
ság megtámadta Fuchs Bernát 49 
éves budai kereskedőt és feleségét, 
továbbá tizenhárom éves János és 
hétéves Ilonka nevű gyermekeit és 
azután kellő gyorsasággal eltűntek, 
amikor észrevették a rendőr köze
ledését.

Fuchs Bernát. és családja szomba
ton este meglátogattak egy ismerő
süket a Dob ueoa 101. számú házban. 
Négy óra tájban indultak hazafelé. 
A Rottenbiller ucca irányába ha
ladtak. hogy autótaxit keressenek. 
Alig haladtak a vendéglátó háztól 
néhány lépést, mikor feltűnt nekik 
egy nagy társaság, amely hangos 
énekszóval

az Erger-Berger nótát enékelve 
vonult ugyancsak a Rottenbiller 
ucca irányába. Amikor a daloló tár
saság utolérte Fuchsékat, az úttest 
túlsó oldaláról többen átkiabáltak:

— Zsidók vagytok!
Fuchsék, érthető okokból, meg

gyorsítva léptüket, igyekeztek a 
csendes és néptelen uecából forgal
masabb környékre jutni. A Rotten
biller uccai Állatorvosi Főiskola 
mellett haladtak el, amikor a túlsó 
oldalon, a velük egy irányba haladó 
társaságból kivált négy fiatalember, 
akik közül kettő

diáksapkát
viselt és hangos kiabálással köze
ledtek. Fuchsék felé.

— Zsidók* vágy tok vagy nemi 
A kővetkező pilláiéiban elóbük

álltak.
Fuchs, hogy szabaduljon tőlük, 

elővette több esztendei frontszolgú- 

katonai Igazolványát.
A fiatalemberek azonban be sem 
várva a választ, társaik hangos biz
tatására,

rávetették magukat Fuchsékra 
és az egyik ököllel az arcába súj
tott Fuohsnak, aki a nem várt táma
dástól megszédült és egyensúlyát 
veszve, hanyatvágódott a sikos jár
dán, úgyhogy

súlyos fejsérülést szenvedett 
A következő pillanatban a társaság

Bethlen, vasárnap döntött: 
december IO-12-én lesznek a választások

A kormányzat illetékes tényezői 
között

vasárnap délelőtt fokozott mér
tékben folytak a tanácskozá
sok, amelyek szombaton délelőtt 
kezdődtek meg Bethlen István 
miniszterelnöknél * választások 

előkészítése céljából.

Amig az ellenzéki oldalon teljes 
tájékozatlanság uralkodik ugy a 
választás terminusa, mint , a vá
lasztójogi törvény végrehajtási uta
sítása tekintetében, addig

kormánypárti körökben vasár
nap este már fiz terminusról és 
elhatározott választási intézke
dések foganatosításáról beszéltek.

Ezek a tanácskozások vasárnap 
délelőtt is folytak, — úgyszól
ván megszakítás nélkül egész

többi tagjai is rávetették, magukat 
Fuchsékra. «

Előkerültek a gumibotok és a 
fiatalemberek véresre verték 
Fuchsot, a feleségét és a 

tizenhárom éves fiát
A csöndes Rottenbiller ucca néhány 
járókelője rémülten siettek el az 
Állatorvosi Főiskola tájékáról, ahol 
néhány fiatalember felújította a 
felelőtlen! elemek garázdálkodásának 
hírhedt és szomorú idejét. A véres 
verekedés csak néhány pillanatig 
tartott, mert Fuchsék rémült jajve
székelésére és segítség-kiáltozására 
a közelben tartózkodó rendőrörszem 
a verekedés helye felé indult. Mikor,

nap a miniszterelnökségi pa
lotában.

Bethlen István gróf miniszterelnök 
már délelőtt 10 órakor átment lak
osztályából dolgozószobájába, ahol 
elsőnek

Prónay György báró miniszter
elnökségi államtitkárral, majd 
Ángyán Béla miniszteri taná
csossal, a miniszterelnökségi 
sajtóosztály vezetőjével, tanács

kozott.
Ezzel a „tanácskozással cgyldőben 

a belügyminisztériumban is foly
tak

szigorúan bizalmas megbeszélé
sek Scitovszky Béla belügymi
niszter és több főispán között.

Azbn a tanácskozáson ugyanis, 
amelyet Scitovszky Béla belügymi
niszter n főispánokkal szombaton

az éjszakai lovagok meglátták & 
rendőrt, r

a Főiskola kerítésén átugorva, 
eltűntek a kert sürü fát között \ 

és elmenekültek az egyenlőtlen har^t 
helyéről. (

A rendőr még nem is ért a Fő
iskola elé, mikor éppen abban a pil
lanatban odaérkezett egy autótaxi, 
amelynek sofőrje leugrott, autóbaj 
emelte a földön vérben fetrengőli 
Fuchsot, majd feleségét és a halálra 
vált két gyermeket és az Újlaki ut
12. számú házban lévő lakásukra 
vitte az újjáéledt uccai igazoltatás? 
szenvedő hőseit.

ICoiozs Jenő

este folytatott, s amely tanácskozás 
a késő éjszakai órákig húzódott el. 
nem sikerült minden egyes választó- 
kerület ügyét rendbehozni. _Ezért 
szükségessé vált, hogy több főispán 
még Budapesten maradjon. E függő 
kérdéseket intézte el előbb Sci
tovszky Béla belügyminiszter a 
belügyminisztériumban, majd fél' 
egy óra tájban államtitkárának 
Sziranyovszky Sándornak, a vá
lasztások legfőbb közigazgatási in
tézőjének társaságában áthujtutott 
a miniszterelnökségi palotába, ahol

Bethlen István gróf miniszter
elnöknek jelentést tett a főispá
nokkal folytatott legújabb ta

nácskozások eredményéről.

A ininiszlerinö’k vasárnapi tanács- 
kozása Scitovszky Béla belügymi
niszterrel só a két államtitkárral, n 
késő (lélfitdnl értMn '"rtnl'
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& vasárnapi tanácskozásokról 
Bethlen miniszterelnök

közvetlen környezetében a követke
zőket mondották a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A választások terminusa függ
vénye a nemzetgyűlés feloszlatásá
nak, éppen ezért a kormány ezidő- 
szorint hivatalos közlést még nem 
Üehet. Azok a tanácskozások, ame
lyeket Bethlen Istváu gróf minisz
terelnök vasárnap folytatott, éppen 
a választások kérdésének megérle- 
lését célozzák. Bármennyire külö
nösen hangzik is, meg kell állapí
tani, hogy száz százalékig még a 
nemzetgyűlés feloszlatásának ter
minusa sem bizonyos. Éppen a most 
folytatott tanácskozások eredményé
től függ, hogy kedden felolvasásra 
kerül-e a nemzetgyűlésen a Ház 
feloszlatásáról szóló kormányzói 
kézirat, vagy sem. Kedden minden 
valószínűség szerint sor kerül a 
nemzetgyűlés feloszlatására, de tel
jesen bizonyosnak ezt a terminust 
vem lehet tekinteni. .

Ezidőszerint csak annyi bizonyos, 
hogy a hétfői nap folyamán perfek- 
tuálódik a döntés.

Hétfőn délelőtt jelenik meg 
ugyanis Bethlen István minisz
terelnök Horthy Miklós kor- 
Hiányzónál audiencián, hogy elő
terjesztést tegyen a nemzetgyű
lés feloszlatásának és a válasz

ai' tások kiírásának ' terminusáról. 
JX miniszterelnök hétfői kormányzói 
előterjesztése -alapján kedden kerül 
azután nyilvfíipMágra a J végleges

döntés.’ A törvényes álláspontnak 
megfelelően a választások terminu
sát a kormány a ház feloszlatás nap
jától számítolt 20 napon túli és 30 
napon belüli időben állapítja meg.

A Hétfői Napló munkatársa jól 
Informált kormánypárti körökből 
úgy értesült, hogy

Bethlen István gróf miniszter
elnök vasárnap este a különböző 
irányban folytatott tanácskozá- 
sok alapján meghozta a döntést. 
Eszerint Bethlen István gróf 
miniszterelnök úgy döntött hogy 
hétfőn Horthy Miklós kormány
zónak javaslatot tesz a nemzet
gyűlés azonnali feloszlatására 
és egyben javasolni fogja, hogy 
az országos választások termi
nusa december 1B—12-ikében

állapíttassák meg.

'A miniszterelnök kormányzói 
audienciájának eredménye azután 
kedden kerül nyilvánosságra. A 
nemzetgyűlés ugyanis kedden csak 
formai ülést tart, amennyiben az ülés 
napirendjére csak harmadszori ol
vasást tűztek ki. A rövid napirend 
után olvassa fel az elnök a Ház 
feloszlatását tartalmazó kormányzói 
kéziratot, majd Bethlen István gróf 
miniszterelnök szólal lel, aki rövid 
beszédet mond, amelyben kizárólag 
a választással kapcsolatos bejelen
tésekre fog szorítkozni. Kedden este 
az - egységespárt záróértekezletet 
tart, amelyen az elnökség közölni 
fogja a hivatalos jelöltek listáját.

István gróf miniszterelnöknél. 'A 
főpolgármester közel egy óra hosz- 
szat tartózkodott a miniszterelnök 
dolgozószobájában. A tanácskozáson 
a fővárosi választás terminusát be-

szóltok -meg. Hír szerint
a főváros később fog választani, 

mint a vidék
Egyes verziók szerint a fővárosi vá« 
lasztás terminusa: december 19.

Készülnek a pártlisták
Az egyes pártok vezetői vasárnap 

nagy tanácskozásokat folytattak a listák 
összeállításáról. Az Egyesült Balpárt és 
a fővárosi egységespárt listáit u közeli 
napokban hozzák nyilvánosságra.

A WoHf-pSrl tlslái
A Wolff-párt, hir szerint, már megál

lapodott jelöltjeiben. Információnk sze
rint a listák a következők:

fítidal kerület: Wolff Károly és 
Sclilachta Margit.

Északi kerület; Ernszt Sándor és Ho- 
monnáy Tivadar.

Déli kerület: Buday Dezső és Fertő- 
vúcz Gyula.

A szociáldemokraták llsiál
A szociáldemokrata párt posszibllía 

képviselőjelöltjei között hir szerint 10 
uj név vonul föl. A listák ugyanis már 
elkészültek és a beavatottak szerint a 
jelenlegi képviselőknek közel a felét ki
cserélték. A leendő uj szocialista képvi
selők között Bárdos Ferenc, Horovltz 
Gábor. Kertész Miklós, Bánóczy László, 
Bíró Dezső és Erdős! Antal nevét emle
getik.

Két bolgár rablógyilkos 
után nyomoz a budapesti 

rendőrség
Meggyilkolták és kiraboltak egy mérnbk családját

Vasárnap átirat érkezett a főka
pitányságra a budapesti bolgár kö
vetségtől, melyben a követség a bu
dapesti rendőrség támogatását kéri

két bolgár rablógyilkos kézre- 
keritése

érdekében.
A bolgár yendörigazgatóság 

Ugyanis táviratilag értesítette a bu
dapesti követséget, hogy Bulgáriá
ban fcét fiatalember,

borzalmas módon meggyilkolta 
és kirabolta

Pier Belene mérnököt és családját. 
A két rablógyilkos, akiknek kilétét 
a bolgár rendőrség kinyomozta, Tc- 
renti Vaszilicv és Pejó P.etrov, u 
nyomozás adatai szerint

Magyarország felé szöktek.
A követség átirata alapján a buda
pesti főkapitányság a legszélesebb 
körű nyomozást indította a bolgár 
rablógyilkosok clfogatására.

Négy szűrőn ment át 
a hivatalos lelőttek listáié

- máris aulikus kijelentéseket tesz
nek: egyszerűen azért tartják szük
ségesnek »z eddigi kormánypártiÍ^A ,1 ormánypáVti j, hivatalos belől

ek 1 i s tája négyes; szűrőn ment, ke
resztül. Adteiét* azegységespárt-ve-.________ _ _____ „_____„_______
fcetŐBégc^litotta - össze * Almássy: képviselő helyett a maguk fellépte-zetőségo%litotia ■ össze ' Alműssy\ 
tászlóhdaökléeével.XA’ pártvezetőség 
hílistáVmegtárgyalta .az $ illetékes - '■ - ■» ----
tiil a hdiiKJtmlniszter elé kerültek 
Jelöltek, akik fölött
ía .idöntó/azót szombaton, Illetve 

/vasárnap Bethlen István gróf 
p miniszterelnök mondotta ki.
[A pdrlveteUiéa megkerülésével a 
felöltek és önjelöltek százai*jelent
keztek a miniszterqlriöksógen. Fan- 
kasztikns.számoki-ql'beeiéjftek. egye
bek szerint. <’’ -t

a személyesen .vagy levélben je
lentkezett jelöltek'száma a tíz- 

/ ezretais ('megközelíti.
Mint deríts-vcpizódo.t emlegetik n 
iniinisztarelnökségen ?nz ' önjelöltek 
Indokolását, amely úgyszólván min
iden;, egyes levélben ‘'megismétlődik, 
árra' vonatkozóan, hogy r miiért lii- 
Vúniák az eddigi kormánypárti kép- 
Mselökkel szemben a maguk támo
gat fisát. Az 'önjelöltek ' leveleikben 
—-.z------------

főispánt^'al»,,Inajd• a'főiffjlánon keresz- 
*iL ájielügyjniniszter elé kerültek a

lését, mert az eddigi képviselő ki
váló érdemei alapján ; megérett a 
felsőházi tagságra.

Érdekű ellenfelek 
a választáson

Teljes pontoMággsJ még nem alakult 
ki a választási frontok képe, minthogy 
még minden irányban folynak a puhn- 
tolódzások és tanácskozások, mindazon
által máris megállapítható, hogy

egyes kerületekben igen érdekes el
lenfelek kerülnek egymással szembe, 

például Lukács György, volt kultuszmi
niszterrel szemben, aki a koriiletot ezen 
a nemzetgyűlésen is képviselte, Dehhof 
Antal, Klobelsberg kultuszminiszter tit
kára veszi fel a külzdehuct, ugyancsak 
ogységespúrti programmal. Úgy látszik,

Klebolsberg Kuno gróf kultuszml- 
nlsxter a titkára utján akarja kl-
I) oktatni a parlataentböl legerősebb 

riválisát.
ellofffelekkéut kerülnek

Három gyanús kínait keres 
a rendőrség

Köröxőlevelet adtak ki a kétes 'üxelmeWeel foglalkozó 
kínaiak ellen

Érdekes
szembe:

Pápán: Paupcra Ferenc és Hegedűs 
Lóránt.

Celldömölkön: Mohácsi Lajos és Gzi- 
ráky György gróf.

Kiskoni (írómban: Schandl Károly és 
Drózdy Győző.

Nyírbátorban: Bákóozy Bélé, az ÉME 
igazgatója és Erdőhegyi Lajos liberális 
kormánypárti.
• Kiszomborban: Kiss Menyhért és Kői- 
noy-Bedő Sándor.

Tótkomlóson: Dénes Istvánnal szemben 
Berthóty Gyula, az uradalom ügyősze.

Rlpka főpolgármester
Bethlennél

Délután 1 órakor Ripka Ferenc 
főpolgármester jelent meg Bethlen

'Az utóbbi időbon Budapestem megtele
pedett kínaiak sok gondot okoztak a 
hatóságoknak. Az apró csecsebecsék 
uccai árusításával foglalkozó kínaiak 
tiz-tizenötöscval összezsúfolva laknak a 
Grassalkovlch- és nefelejtsuccai nyomor
tanyákon. berlini rendőr főnökség a 
napokban bizalmas átiratot küldött az 
összes európai államok rendőrségeihez. 
amelyben felhívta figyelmüket a kínaiak 
inváziójára. A berlini rendőrség tapasz
talatból arra következtet, hogy

az Európába özönlő kiniak nagy
része a szovjet titkos propagandá
éi az egész világot behálózó leány- 
koroskedö-társaságoknak Ügynökei.

A német rendőrség fokozott figyelmet 
ajánlott a kínaiakkal szemben, mórt 
ezek a kapzsi sárga emberkék pénzért 
mindenre kaphatók és ösztönös gyűlölet
tel viseltetnek minden iránt, ami 
európai, működési lehetőségüket pedig, 
nagyon megkönnyíti az, hogy mint ván
dor árusok, ellenőrzés nélkül bokóborol- 
hotjúk az egész világot.

A berlini átirat alapján a magyar ha
tóságok iá ellenőrzés alá vették a Buda
pesten letelepedett kínaiakat és azokat, 
akikről feltehető volt, hogy kétes üzel- 
mekkel foglalkoznak, kiutasították az 
országból. A tartózkodási revíziónak 
az lett az eredménye, hogy

három kínai ellen köröző-levelet bo
csátott ki a rendőrség.

A revízió során ugyanis kiutasították 
nz ország területéről Tschcng Ju Teng 
tsingtani születésű, 50 óvea árust, de mi
kor a rendelkezést végre akarták haj
tani, már nőm találták meg; eltűnt a 
lakásáról. Két másik kínai, Pen To Ja 
21 éves és Kjeng Szén 45 éves árusok 
pedig elutazás! engedélyt kaptak, azon-

ban mindketten ittmaradíak Budapesten. 
A főkapitányság most köröző-le vele t 
adott ki ellenük és

detektívek keresik a három kínait, 
Ezzel egyidőben a hatóságok tovább 
folytatják a kínaiak tartózkodási enge
délyének revízióját ós erélyesen meg
tisztítják a fővárost a gyanús elemektől.

BAHÁH-BEHOZATAL

Meleí. torró m nt ew íratlan Sándor Htliini. 
a „IDEfiL" Pehely Pap un Bgg&W*

Palotától 
kunyhóig 

egyaránt ismeri és használja 
évtizedek óta a páratlan hatású

DIANA 
sósborszeszt 

melyet, a közvélemény a leg
erősebb és legjobb háziszer 
gyanánt emleget.

'A valódi Diana 
sósborszesz minden
féle hűlésből eredő 
szaggatásoknál, csú- 
zos, kötvényes bán- 
talmaknál és ideg
fájdalmaknál fájda- 
lomcsillapító hatású. 

Megerőltetésből 
származó kimerült
ségnél, testi és szel
lemi fáradstágnál 
frissítő. Élénkíti a 
vérkeringést, fo
kozza a kitartást, 
visszaadja a testi 
erőt és szellemi 
frisseséget, növeli 
az ellenállóképes- 
séget.

CPETT NVUGATINOIAI HAHÓN 
A LEGJO3B TÁPLÁLÉK BP.TELEFON: 982-85
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Kokaincsempészés és árusítás 
miatt vasárnap letartóztatták 
Gábor Ernőt, a Városi Színház 

volt tagját
■A bűnös maga is rabja a veszedelmes méregnek

• Vasárnap délelőtt a rendőrségen 
őrizetbe helyezték Gábor Ernő 39 
éves színészt, akit azzal gyanúsí
tanak, hogy külföldről csempészett 
és hamis recepttel vásárolt kokaint 
árusított.

•Néhány nappal ezelőtt — mint 
azt a Hétfő Napló multheti számá
ban jelentettük —, megjelent a 
rendőrségen egy rákospalotai kira- 
katrenjező és . bejelentette, hogy 
Gábor Ernő tagja annak a vesze
delmes társaságnak, amelyik tiltott 
utón szereztt kokaint hoz forga
lomba.

A bejelentésre a rendőrségen szé
leskörű nyomozást indítottak, hogy 
a tetteseket elfogják. Rövidesen 
megállapították, hogy Gábor Ernő

állandó összeköttetést tart fenn 
a rendőrség előtt hasonló ügy
ből kifolyólag ismert Barna Béla 

kokainügynökkeJ,
<al$i rendszeresen, szállítja az éjsza
kai életben forgó kokainisták ré
szére a veszedelmes narkotikumot.

Megállapítást nyert, hogy Gábor 
iöbbizben megfordult Barna Ki
rály ucca 38. szám alatti lakásán és 
ilyenkor mindig nagymennyiségű 
kokainnal távozott, amelyet nyom
ban értékesített a lokálokban sze-

KassáK bajos oyomtalanul sitiiül felesége, 
Simon Jolán színésznő szlSEíBSEal lahásáről

A Béísban megjeleni ,Álláspont*1 miatt keresi 
a rendőrség

replő artistáknak', továbbá az üc- 
cainők körében. Gábort a detektí
vek előállitották a főkapitányság
ra, ahol Stehla Gyula dr. rendőr
kapitány kezdte meg a kihallgatá
sát. Gábor elmondotta, hogy

maga is kokainista és annyira 
leromlott a szervezete, hogy már 

nem tud munkát vállalni 
és ezért volt kénytelen kokainügy- 
nökösködéssel foglalkozni. A ki
hallgatása alkalmával Gábor Ernő 
kijelentette, hogy a veszedelmes 
méreg legnagyobb részét

a Corvin-gyógyszertárból sze
rezte be hamisított receptek se

gítségével
és azt busás haszonnal forgalomba 
hozta.

— De ha már gyanússá vált a 
gyógyszertárban a sok recept — 
mondotta Gábor —, akkor feliltaz- 
tam Becsbe és társaim segítségével 
onnan csempésztem be a kokot.

Miután a züllött színésznek, aki 
egyébként kitűnő családból szárma
zik, egy fővárosi cipőkereskedő fia. 
sem rendes foglalkozása, sem ál
landó lakása nincs, a rendőrségen 
őrizetbe helyezték és tovább foly
tatják a nyomozást társainak kéz- 
rekeriiése végett.

Kassák Lajos, a „maista‘ költészet 
magyar úttörője és az irányzat veze
tője tudvalévőén politikai vonatkozású 
írásai miatt összeütközésbe került a 
büntetötörvénykönyvvel. A bécsi „emi
gráció" néhány tagjával együtt nem- 
zetgy&lázás és állam és társadalmi rend 
felforgatására irányuló bűncselekmény 
miatt Kassák ellen is eljárást indított 
az ügyészség. Ktvssáfc később, úgy lát
szik, megunta a bujkálást, talán jobb 
belátásra is jutott, -úgyhogy lépéseket 
tett aziránt, hogy hazajöhessen. Felké-, 
résére ügyvédje eljárt

az igazságilgyml.nlsztérinniban és az 
ügyéezscgcn,

amely megszüntette ellene az eljárást 
összes ügyeiben. Ktissák mikor az erről 
szóló értesítést megkapta, jelentkezett 
a bécsi magyar követségen, ahol útle
velet adtak neki. Az ügyészség a 
megszüntető végzést három hónappal 
ezelőtt hozta, közben azonban Kassále. 
„Álláspont** címen egy könyvet irt, 
amelyben a bernsteini elméleten kifej
lődött evolúciós és a mai szocialista és 
kommunista módszerek közötti különb
ségeket fejtegeti, a diktatúra elméleté
vel kapcsolatban.

Az „álláspont** miatt a többi ügyek

í 
I

megszüntetése után újabb eljárást 
Indítottak Kassák ellen 

mikor Budapestre érkezett hlis- 
Ágost referens ügyész intézke- 
elfogató parancsot bocsátottak

és így 
kolczy 
dcsére w„ . ...
ki ellene. Az ügyészség utasítása alap
ján a rendőrség keresni kezdte a Bu
dapesten tartózkodó Kassák Lajost és 
megállapították, hogy feleségének, Si
mon Jolán színésznőnek a Sziget ucca 
12. számú házban levő lakásán szállt 
meg. A detektívek azonnal a Sziget uc- 
cába mentek, azonban nem találták ott
hon.

Kassák eltűnt a lakásából a detek
tívek elől.

Felesége és hozzátartozói nem tudtak 
felvilágosítást adni arról, hogy hol tar
tózkodik. A detektívek jelentést tettek 
a főkapitányságon, mire intézkedés tör
tént. Kassák felkutatása iránt és azóta 
a detektívek állandóan szsmnicl tartják 
a szigetuccai lakást, mert arra számí
tanak, hogy Kassák- mégis hazajön, 
azonban ezzel egyidőben megfigyelés 
alá vették azokat helyeket is, ahol való
színűnek látszik, hogy Kassák megfor
dulhat. Értesülésünk szerint különben 
Kassák Lajos ügyvédje lépéseket tesz 
az igazságügyminisztériumban és az 
ügyészségen védence érdekében.

Dúsított embereket, így többek Tű
zött

Okolicsányi letartóztatta László 
Kálmán budapesti mérnököt,

aki a somkuti direktórium elnöke 
volt. Lászlót bekisértette Siófokra 
a katonai parancsnoksághoz, ahol 
a mérnök azzal védekezett, hogy 
nem komiinista, csak Somkuton 
lakó rokonai megvédésére utazott 
le a községbe és ezért fogadta el a 
direktórium elnökségét. A parancs
nokságról ezután egy őrjárat visz- 
szakisérte Lászlót Somkutra, azzal 
az utasítással, hogy a Zacháry kü
lönítmény vegye őrizetbe, addig, 
mig Budapestre nem érkeznek, 
hogy itt majd tisztázza az ügyét. A 
siófoki járőr László Kálmánt Oko
licsányi somkuti lakására kísérte. 
Okolicsányi saját embereiből álló 
járőrt hivatott a lakására és utasí
totta őket, hogy Lászlót zárják a 
községháza fogdájába. Az őrjárat 
elvitte a mérnököt, akit három órá
val később

átlőtt fejjel, holtan találtak a 
fogda előtt.

A siófoki parancsnokság megindí
totta az eljárást László agyonlöve- 
tése ügyében. A katonai bíróság 
Okolicsányi László , két emberét, 
Kenderest János és Szemmer Ár
pád hadapródokat bűnösnek találta 
és öt-öt évi börtönbüntetésre ítélte, 
bár mindketten azzal védekeztek, 
hogy csak népitéletet- hajtottak 
végre, mert a községbeliek kihozták 
a fogdából Lászlót és agyon akar
ták verni. A két elitéit a büntetés 
egyrészét ki is töltötte, később 
azonban amnesztiát kaptak.

Az ügy már feledésbe is merült, 
mikor az Okolicsányi-féle zabari 
rablóbanda ügye kipattant és a ha
tóságok figyelme Okolicsányi Lász
lóra terelődött.

A székesfehérvári katonai 
ügyészség perújítást indított a 
somkuti kivégzés ügyében és az 
ügyész gyilkosság vádját

Okolicsányi ellen.
A katonai törvényszéken 
tott tárgyaláson Altorjay 
dr. védő koronatanúként 
gáttá Okolicsányi szállósadónőjéf, 
Kemény Pál hét. Kemény né azt val-
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emelte

niegfar- 
Sándor 
kihall-

lotta, hogy Okojicsányi átadta 
Lászlót a járőrparancsnoknak és 
azt az utasítást adta, hogy zárják 
a. fogdába, kivégzésre azonban vem 
adott parancsot. Elmondol ta Ke- 
ményné azt is, hogy az őrjáratpa
rancsnok. mikor átvette a foglyot, 
jelentőségteljes, /őZra nem értheti) 
pillantást vetett Okolicsányi felé, 
azt azonban nem tudja Kemény né,* 
hogy Okolicsányi viszonozta a 
szempillantást valami olyan jellel, 
amivel

kivégzésre buzdította az őr
járatot.

A katonai bíróság ezután felmentő 
ítéletet hozott. A vajat képviselő 
Screghy Kálmán katonai ügyész 
megfellebbezte az Ítéletet és fentar- 
totta a gyilkosság vádját. A felleb
bezés most végső fórumon a. leg
felsőbb honvédtörvényszék elé ke
rült, amely

a napokban hoz döntést
Okolicsányi Lászlónak a nyilvá
nosság elölt ismeretlen gyilkossági 
bünperéhen.

Sági Pál

László Kálmán mérnök 
meggyilkolásával vádolják 

Okolicsányi Lászlót
..1 "rjtfapettl mérnök kivégzése a legfelsőbb honvéd* 

törvényszék előtt
Okolicsányi László személye — 

akit a Leirer Amália gyilkosság 
ügyében három és félévre ítéltek 
nemcsak a polgári, hanem a kato
nai hatóságokat is foglalkoztatja. 
Senkisem tud arról, hogy

a katonai bíróság gyilkossági 
hiin perben folytat eljárást el

lene,

és ügyében a legfelsőbb honvédtör
vényszék a napokban hoz döntést.
Az ügy előzményei a konimünujáni 
zavaros napokra vezetnek viíszá. 
Okolicsányi László főhadnagy Sze
gedről, mint szakaszparancsnok in
dult a kommün' bukása után Siófok 
felé Zacháry Ernő százados külö
nítményével. Útközben Somkut köz
séget iá érintették, ahol összefog- 
dosták a kpmmunistasággal gya-
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A GyOSz vasárnapi
közgyűlése

A .Gyáriparosok Országos Szövetsége 
/vasárnap délbqn tartotta rendkívüli 
közgyűlését, amelyet Hegedűs Lóránt 
alelnök nyitott meg, akinek indítvá
nyára a közgyűlés a GyOSz érdemekben 
gazdag alelnökének,
való mondását nem vette tudómé

val ólemondását nem vette tudomá
sul.

Az igazgatóság indítványára, ame
lyet Hcrczeg József, mint az igazgató
ság nesztora terjesztett elő, a közgyű
lés ötévi időtartamra megválasztotta a 
Chorin Ferenc halálával megüresedett

elnöki tisztségre Fcllner Henriket, 
alelnökké pedig Hegedűs Lórántot, 
ifj. Chorin Ferencet és báró Korn- 

t féld Pált.
\ 'A választások megejtése után Hege
dűs Lóránt rámutatott arra, hogy a 
GyOSz kebelében mindenki mindenféle 
személyi aspirációit alárendelt, a Szö
vetségnek.

— Mikor — úgymond — az ország
ban nagy politikai hullámzások vannak, 
mamikor mindenfelé csak a pártalakítók, 
'és pártvacsorázóh, a pártütők, pártéhe
sek és pártgibicck versengését látjuk, 
jól esik rámutatni arra, hogy az egy
ségességnek milyen példáját mutatja a 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövet
sége. Bárha az országban minden egyéni 
(ambíciót alárendelnének az egyetlen 
nagyhatalomnak, Magyarország dolgozó 
népének.
, Ezután Fcllner Henrik érdemeit mél
tatta, amelyet eddig a magyar gyáripar 
terén szerzett s kijelentette, hogy ez
után 675 gyáros, 250.000 munkás és an- 
jnak családja, kereken egymillió magyar 
lélek élete van a kezében ...
. Ezután Chorin Ferenc és Kom féld 
iPál báró mondottak köszönetét megvá
lasztásukért, majd Fenyő Miksa igaz
gató szólalt fel, aki beszédében hang
súlyozta, hogy a magyar gyáripar nin
csen kellőképpen képviselve a nemzet
gyűlésben. Szóvátette Bíró Pálnak, a 
GyOSz valamennyi tagjának heves til
takozása ellenére történt lemondását, 
l — Szükséges — úgymond —, hogy ő, 
tiki minden nagy fontosságú ügyben sze
mélyének teljes latbavetésével vállalta 
a GyOSz ügyét, továbbra is vezesse azt, 
inért ez nemcsak az iparnak és a ke
reskedelemnek, hanem az országnak is 
érdeke.

Fcllner Henrik elnök kijelentette, 
hogy minden lehetőt elkövet a GyOSz 
vezetőségével karöltve, hogy Biró Pál 
lemondásától elálljon s továbbra is vi
selje a GyOSz alelnöki tisztségét. A 
rendkívüli közgyűlés Fellner záróbe
szédével ért véget.

Meinl-íea

Bénának maszkírozott, mankós 
detektív leplezett le egy 

kuruzslónőt
Huszonhét jósnő és kuruzsló került a rendőrség kezére 

a tegnapi razzián
Tegnap délután nagyszabású razziát 

rendeztek a főkapitányság detektlvjei az 
utóbbi Időben a főváros területén és a 
környéken elszaporodott jósnők és ku- 
ruzslók ellen.

Laky Lajos dotektivfűnök utasítására 
Róna Ernő detektivfőfclügyelő három 
dctektivvel szombaton; délután indult el 
a razziára. Első ütjük a Rottenbiller uc- 
cába vezetett, ahol

egy Grícenkó nevű állítólagos orosz 
hercegnő mint „vízbenéző“ jósol 

a nála jelentkező hiszékeny embereknek.
Egy detektív mont be Grieenkóhoz. 

Előre lefizette a jósolás diját, ötvenezer 
koronát, a jóslás után pedig felfedte ki
létét és beidézte a főkapitányságra. Gri- 
cenkót, aki a saját magát fenyegető ve
szélyt nem tudta megjósolni.

Ugyanígy jártak a Jósika uceában is 
egy jósnőnél, aki szintén jóslással fog
lalkozik Az előkelőbb hiszékeny embe
rek Budára, a Csalogány uccába szoktak 
járni egy nőmet úri asszonyhoz, akinek 

Rassay Károly szózata a bal párt 
első választási gyűlésén

Jl demokraták gyűlése az Erzsébetvárosban
Vasárnap délelőtt tartotta a Balpárt 

az Erzsébetvárosi Domokrata Kör helyi
ségében első választói nagygyűlését. A 
gyűlésre a hallgatóság oly nagy szám
ban vonult fel, hogy a terem kicsinek 
bizonyult az érdeklődők befogadására és 
többszázan kintrekedtek. A gyűlésen 
megjelentek: Rassay Károly, a Balpárt 
vezére, Pakots József, Fábián Béla nem
zetgyűlési képviselők, továbbá Bródy 
Ernő, Baracs Marcell és Magyar Miklós 
törvényhatósági bizottsági tagok.

Magyar Miklós elnöki megnyitójában 
a városi kurzusgazdálkodásról beszélt.

Ezután aagy ováció és lelkes éljenzés 
között

Rassay Károly
emelkedett Szólásra.

— Bármily komikusán hangzik is — 
mondotta Rassay —, de jogom van fel
tenni a kérdést: lesz-e választási A bel
ügyi államtitkár nem tud választási elő
készületekről. Nincs választó jogi tör-

Az uccák kemény gránitkövezete minden lépésnél teljes mérték
fjen igénybe veszi a szervezetet. Oly betegségeknél pedig, amelyeknél 
mozgás szükséges, alig néhány lépés után már növekvő fájdalmat 
érez az ember.

Epekő, vesebaj, lábfájás vagy idegesség miatt 
szenvedőknek védekczniök kell a járásközben fel
lépő kíméletlen megrázkódtatásoktól. Legegysze
rűbb és legolcsóbb eszköze ennek a Palma-kaucsuk 
Sarok.

A Palma-kaucsuk sarok használata nem 
fényűzés, sőt olcsóbb és tartósabb a bőrsaroknál. 
Aki Palma-sarkot visel cipőjén, élvezni fogja lépé
seinek jóleső rugalmasságát és nem mond le róla 

többé.

a férje orvos volt és állítólag
Vilmos császár bizalmasa.

Nagyon sok jósnő és kuruzsló asszony 
dolgozik Budapest környékén. Pestújhe
lyen, Kispesten1, akiknek a óimét a do- 
dektivek szintén megtudták.

Az egyik környékbeli kuruzslóhoz 
a detektív mankóval ment be, mint

ha béna lenne.
A kuruzsló hozzákezdett a gyógyításhoz 
és közbon pénzt kért, 500.000 koronát. Ezt 
zsarolás miatt azonnal előállították.

A detektívek késő éjjel végeztek a raz
ziával. A tettenért és leleplezett jósnőkot 
és kuruzslókat vasárnap délelőttre be
idézték a főkapitányságra. Számszeyint 
27-en voltak. A rendőrség közigazgatási 
eljárást indít ellenük és ha más, rendes 
foglalkozást nem tudnak felmutatni,

toloncliázba viszik őket.
Egyébként pedig közegészségi kihágás 
miatt lefolytatják ellenük az eljárást.

vényünk. Nincs kerületi beosztás és vá
lasztójog! végrehajtási utasítás. Viszont 
a választási apparátust már elindították.

Méltatlan, cinikus játék az, ami a 
nép akaratának megkérdezése körül 

folyik.
— A túloldalon ráléptek arra az útra, 

amelyre a rossz képviselőjelölt szokott: 
a fő a választási Ígéret. Szeretném a de
mokrácia nevében tetemre hívni azokat, 
akik valamikor itt állottak önök előtt, 
hogy megkérdezzem: mikép tudják ösz- 
szeegyeztetni a kormány felfogását az 
alkotmány kezelése körül azokkal a jel
szavakat és Ígéretekkel, amelyeket Ma
gyarország demokratikus átalakulása ér
dekében annakidején ezen a helyen han
goztattak. (Felkiáltások: Ugrón Gábor!) 
Azoknak, akik a polgári egység jelsza
vát hangoztatják, azt üzenem, hogy

nem tagadhatják le, hogy ők hozták 
vissza Sipőez Jenőt,

(A tömeg Bárczy Istvánt élteti.) Hűség, 

munka, fegyelem és mienk a győzelem.
A nagy tapssal és k léssel foga-

dott beszéd után Borai icejl hangoz
tatta, hogy azok között kell választani, 
akik Vdzsonyi utódai és azok között, 
akik együtt vannak Vícziánnal és akik 
valamikor közöttünk állottak, de mert 
nem lehettek vezérek, öiiös érdekből a 
túloldalra mentek.

Utána Pakots József nemzetgyűlési 
képviselő beszólt.

•— Ma csak egy politika lehetséges — 
mondotta Pakots —, a felszabadulás, jobb 
emberi lét és gazdasági felszabadulás 
politikája. Azok a liberálisok, akik csak 
itt hirdetik, de a nemzetgyűlésen nem. 
merték hirdetni a liberalizmust, jelen
teni akarják Befhíennefc; (Le vele!) hoz
zuk a zsákmányt. Akik ma ellenünk van- 
nak, a kormány érdekeit szolgálják és 
elárulták Vázsonyi szellemét.

Ezután Bródy Ernő hangsúlyozta, hogy 
ma a 48-as idők vívmányait kell vissza- 
szőröznünk.
A rendezetlen vallása polgárok nem 
léphetnek be az egységespártba, de a 
budapesti kóser-alosztályba beengedik 
őket.

Utána Fábián Béla nemzetgyűlési kép
viselő beszélt. Felolvasta a Balpárt egyik 
vidéki gyűlésének betiltásáról szóló vég
zést, amely szerint

a gyűlést nem engedélyezték, mert 
a választások még nincsenek kiírva 
és így a gyűlés felesleges izgalma

kat okozna.

A rendőr liszt viselő figyelmezteti Fábiánt, 
hogy erről nem beszélhet, mire a hallga
tóság körében óriási felzúdulás támad 
és szenvedélyes kifakadások hangza
nak el.

— A kormány — folytatta beszédét Fá
bián — hajtóvadászatot rendez, hogy azt 
a néhány embert, akik a polgárság ér
dekeiért bátran mernek küzdeni, a par
lamentből kiűzze. Azokból akar a kor
mány ellenzéket, akik a polgárságot el
hagyták.

Ezután Baracs Marcellné beszélt még, 
majd Magyar Miklós zárószavai után a 
gyűlés rendben feloszlott.

fidősilitaMs mlffl 
őrizetbe vettek e$y föpincért 

Ellopta gazdájának adóját
A Rákóczi utón lévő Scala-kávéház tu

lajdonosa néhány nappal ezelőtt felszó
lítást kapott a kerületi adóhivataltól, 
hogy hátralékos luxusadó tartozását fi
zesse ki.

A tulajdonos nagy csodálkozással vet
te a felszólítást, mert az adó rendezésé
hez szükséges pénzt mindig

pontosan átadta befizetés végett 
Blum Mór föpincérének.

Felelősségre vonta tehát főpince rét, aki’ 
ről azután kiderült, hogy a luxusadót 
hónapok óta elsikkasztotta.

Feljelentésére a rendőrségen megindí
tották a nyomozást, melynek során pon
tosan megállapították, hogy Blum Mór 
ez év julius havától kezdve nem fizette 
be a pénztárba az adót, pontosan

hatvanmillió koronát.
Vasárnap előállították a rendőrségre 

Blum Mórt, aki az elébetárt bizonyíté
kok alapján töredelmes vallomást tett 
és elmondotta, hogy csekély jövedelmé
ből nem bírta nagy családját fentartani 
és ezért követte el a sorozatos bűncse
lekményeket A pénzt minden hó elsején 
átvette, de azt nem fizette be az adópénz
tárba, hanem saját céljaira fordította. 
Kihallgatása után Blum. Mórt a rendőr
ségen őrizetbe helyezték.

DlTRICHSTEIN
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Hétfőn délután M öraRor 
temetik Léúerer Gusztávot a

rákoskEreszííJFitemBíöárhában
Ma, hétfőn játszódik le az utolsó, szo

morú aktus az utóbbi évek legnagyobb 
bűnügyében: délután két órakor temetik 
el a pénteken kivégzett Léderer Gusztá
vot. Ítélet megfosztotta Léderert ka
tonai rangjától, kicsapták a hadsereg 
kötelékéből és igy nem katonri temető
ben, hanem a felakasztott polgári go
nosztevőnél pzokásos eljárás szerint a 
polgári temetőben hántolják el. A Mar
git körúti fogház gondnoksága érintke
zésbe lépett a polgári hatóságokkal 8 vé- 
gül is úgy döntöttek, hogy

Léderer Gusztáv holttestét nőni bon^ 
colják fel

rés őt mint rangjától megfosztott és a ka
tonai kötelékből kicsapott gonosztevőt a 
rákoskeresztúri uj temetőben temetik el.

Az akasztás után Léderer holttestét a 
Margit körúti katonai fogház hátsó ud
varáról halottaskocsin

az I. szániu katonai kórházba szállt* 
tották

» a kórház halottasházában, elkülönített 
helyen helyezték el. Ma, hétfőn délelőtt 
szállítják át halüttaskocsin a holttestet a 
rákoskeresztúri köztemetőbe, ahol hétfőn 
délután két órakor temetik el.

A temetés a halálraítélt egyéneknél 
szokásos módon' fog lefolyni. A koporsót 
furgonon kitolják a temető kerítése mel
letti parcella szélére és elföldelik.

Léderer családja valószínűleg nem 
jön el a temetésre.

rAz aktus előreláthatólag gyorsan, pár 
perc alatt fog lefolyni.

Ha lábával szenved, vegyen ma este 
egy evőkanállal a Szent Rókus láb
sóból, tegye bele egy lavór jó meleg 
>vizbe és áztassa lábait ebben a jóté
konyhatású, könnyedén 'oxigénedéit 
vízben. Ilyen erősítő, felüdilő láb

fürdő után az ösz- 
sze.s fogyások, . fel
dörzsölések kivál
tások, kínzó, égető 
érzések egy csa
pásra megszűnnek. 
A bőrkeményedé- 
sek és tyúkszemek 
annyira megpu
hulnak, Hogy kés

Vagy 'börötva nélkül eltávolithatók. 
A Szent Róküs lábsó a legelhanya
goltabb lábat is tökéletesen rendbe
hozza. Minden gyógyszertárban 
kapható. Egy nagy csomag ára 
16.000 korona. Ha valahol nem kap
ná, forduljon közvetlenül a buda
pesti Szent Rókus gyógyszertárhoz, 
VII. kerület, Rákóczi út 70. szám.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PAPlan

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SxSnyeg, pokróc, Oggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszókok, 
leinyszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és s&trak minden kivitelben kaphatok 
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NE KÖSSÖN 
élet-, tűz-, betörés-, baleset-, jég-, autó-, üveg-, 
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BIZTOSÍTÁST
mig be nem kérte a

GARAHC1A BAHK RT.
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biztosi tótárs aiigok képviselete.

A bécsi Bledermann-M válsága 
öt nagy osztrák bank szanálja a céget

Becs, november 14.
Az osztrák gazdasági és pénzügyi 

köröket nagy izgalomban tartja az ese
mény, hogy a híres Biedermann bank
ház, amely annakidején Ausztria sza
nálásában nagy szerepet játszott s 
amelynek Ausztria gazdasági életében 
igen fontos része volt, súlyos válságba 
került. A Biedermann bankháznak 
ugyanis nagy érdekeltsége volt a new- 
yorki Morgan-Piermont & Co. bank
háznál, amely most osztrák összeköt

Viharos botrány és rendőri 
beavatkozás a zsidó hitközség 

ellenzéki ülésén
A Tegl képviselőházban vasárnap 

délelőtt fél 11 órakor körülbelül 
száz főnyi közönség részvételével a 
zsidó hitközség gimnáziumi tanárai
nak ügyében gyűlést tartottak, ame
lyen szenvedélyes és izgató felszó
lalások során oly éles összetűzések 
támadtak, hogy a tumultuózus je
lenetek megakadályozása végett

a rendőrségnek kellett több Íz
ben beavatkoznia.

A gyűlést különösen érdekessé tette 
az, hogy azon a zsidó gimnázium 
leány- és férfinövendékei vettek 
részt és

hangos kifakadásokkal bírálták 
tanáraikat és a hitközség veze

tőségét.
A gyűlés, amelyen dr. Hegedűs 

József elnökölt és amelyen dr. Ro- 
senberg Viktor orvos szerepelt elő
adóként, erélyesen bírálta a hitköz
ségnek a cionista szellemben oktató 
tanárokkal szemben tanúsított eljá
rását és ennek kapcsán erősen

300 üzlet van a

Itt mindent, amire 
csak szüksége van, 
megtalál és min
dent jól és olcsón 

vásárolhat.
^iiiiaiMNiMiiMiiiiiiffiiiim.. in...

tetéseit likvidálta. A Biedermann bank
ház szoros üzleti kapcsolatban állott 
Morganékkal s most nem tudta teljesí
teni az angol nagybankokkal szemben 
többszáz milliárdos tartozását. Az inté
zet megmentése érdekében vasárnap 
Bécsben az öt legnagyobb osztrák bank 
és a Dorotheum értekezletet tartott, 

i melyen elhatározták, hogy a Bieder- 
j mann bankház fizetési zavarait rende- 
• zik.

kritizáló kifejezéseket használt a 
hitközség vezetőségével szemben.

Dr. Blauner Móric és mások fel
szólalása után Sebők Dezső vette 
védelembe a hitközség vezetőségét 
és utalt arra, hogy éppen a jelen
lévők között számos szülő van, aki

őt kérte fel intervencióra, 
azért, mert a zsidó gimnáziumban 
cionista szellemben oktatnak egyes 
tanárok.

Sebők felszólalására fülsiketítő 
lárma és zaj keletkezett és már úgy 
látszott.

tettlegességro kerül a sor, 
amikor a rendőrök közbeléptek és 
felfüggesztették a gyűlést. A tumul
tusban Sebők Zsigmond dr. és Bíró 
Gyula dr. között

lovaglás affér támadt.
Körülbelül tíz porc múlva folytat

hatták csak a gyűlést, amikor Sebők 
erélyes szavakkal intette a megje
lent ifjúságot, hogy tartózkodjanak

NEUMANN M.
kir. udvari és kamarai 

szállító

IV., Muxeum körút 1.

NEUMANN M.
kir. udvari és kamarai 

szállító

IV., Muzeum körűt 1.

a másoknál erélyesen kifogásolt, aí- 
tói az eljárástól, hogy tanáraik cs 
feletteseik felett bírálatot gyakorol
janak és ragaszkodjanak a magyar* 
zsidóság régi, hazafias tradícióihoz. 

eNustadt Miklós nagykereskedőt 
határozó ti javaslatában intéző-bi
zottság kiküldését kérte, de az elnök! 
nagy izgalmak közepette a gyűlést 
bezárta, anélkül, hogy a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta! 
volna.

Őrizetbe vették 
Hirsch Jakab igazgatót, 

aki rendszeresen 
fosztogatta az áruházak 

vásárlóközönségét 
A Jómegjelenésü zsebtolvaj 
kleptomániával védekezik

A Hétfői Napló már több ízben jelen-* 
tette, hogy a főváros nagyobb áruházai
ban ismeretlen tettesek rendszeresen 

I fosztogatják a vevöközöhséget. Rend- 
; kívül sok feljelentés érkezett már ez 
1 ügyben a rendőrségre, amelyekben ar- 
I ról panaszkodnak, hogy a férfiak zsebé

ből nap-nap után pénztárcájukat, a 
nőktől pedig a karjukon függő vagy vá
sárlás közben az asztalra helyezett rc- 
tiküljöket lopja el rendszeresen egy-egy 
adott pillanatban. A rendőrségen szigorít 
nyomozást indítottak a sorozatos zsco- 
tolvajlások ügyében, de a tetteseket ed
dig nem sikerült elfogni.

Múlt heti számunkban is jelentettük# 
hogy hasonló ügyben tett feljelentést 
dr. Bardóc Jenő orvos felesége is, aki
nek egy idősebb, jómegjelenésü ember 
csípte le karján függő retiküljét. Az 
úriasszony nyomban segítségért kiál
tott, de a tettest nem sikerült elfogni# 
mert az áruház melléklépcsőjén lesie
tett és eltűnt. A főkapitányság detek
tív jei most már a kapott személy leírás 
alapján kezdtek a tolvaj után kutatni, 
akit sikerült is vasárnapra előállítani a 
főkapitányságra, ahol megállapították, 
hogy a Kilhnc Hiteltudoiátó Vállalat 
igazgatójával, Hirsch Jakabbal azonos, 
aki zsebtolvajlás miatt már három Íz
ben volt büntetvo éfl akinek a neve a 
Suhajda-Lévai Tibor aktaüggyel kapcso
latban vált ismeretessé.

Hirsch Jakab a rendőrségen beis
merte, hogy az uriasszony retiküljét ö 
lopta cl, és azzal védekezett, hogy klep- 
tomúniás és ellenállhatatlan kényszert 
érez a lopásra.

A 61 éves és jómódú igazgatót be
ismerő vallomása után őrizetbe helyez
ték és a holnapi nap folyamán fogják 
a rendőrségen letartóztatni, amikorára 
összeállítják bűnlajstromát,
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HÍREK
— Teleki Pál gróf Szegeden be

jelentette, hogy visszavonul a poli
tikától. Teleki Pál gróf vasárnap 
délelőtt beszámoló beszéde keretében 
Szegeden közölte választóival, Hogy 
visszavonul a politikai élettől s 
utódaként gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter személyére hívta 
fel a választók figyelmét. Beszámo
lója keretében a franküggycl is fog-: 
I alkotott.

— Kedden hirdetik ki a törvényszéken 
a Kúria Ítéletét a fraokpiir elítéltjei 
előtt. A Kúria — mint tudvalevő — 
négy évi börtönbüntetésre ítélt© a frank
hamisítást bünperben Windiscligraetz 
Lajos herceget, Nádossy, volt országos 
főkapitányra podig három és fél évi 
fegyházbüntetést szabott ki. A Kúria 
ítéletét eddig hivatalosan Windlsch- 
graetzzel. Nádossyval és a frankhamisi- 
tási bűnügy többi elítéltjével nem közöl
ték. A büntetötörvónyszéken. ahová a 
frankpör ügyiratai a Kúriától most ér
kezett le, a napokban, szerdán vagy csü
törtökön hirdetik.ki a Kúria ítéletét az 
elitéltek előtt.

[ Zsipitnyiiecsnie?
Díszpolgárrá avatás Szent

endrén. Szentendrén vasárnap dél
után avatták a város díszpolgárai
vá Vass József népjóléti minisztert 
és Preszly Elemért, Pestvármegye 
főispánját. Almásy László, az egy- 
ségespárt ügyvezető-elnöke. akit 
Szentendre közgyűlése szintén dísz
polgárrá választott, . a vasárnapi 
avatáson nem vehetett részt, mert 
súlyos epegöresökben fekszik a la
kásán.

— A Szent László-kép leleplezése a 
Ludovlka Akadémián. A Ludovika Aka
démián vasárnap délelőtt ünnepélyeson 
leplezték lo Szent László olajfestésű ké
pét. Vitéz Sipos Árpád tábornok mondott 
ünnepi beszédet, Vályi Nagy Géza pedig 
ünnepi ódával hódolt a nagy király em- 
íékéatk.

— Szocialista gyűlések. A Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt 
js megkezdte a választási agitációt. 
•Vasárnap délelőtt a fővárosban tiz 
helyen akartak gyűlést tartani, de 
a hatóságok csak négy gyűlés meg
tartását engedélyezték. Az óbudai 
Mufikásotthonbam Proppér Sándor, 
a Kölc6eyuccoi pártszervezetben 
Farkas István és Kéthly Anna, az 
[újpesti Munkásotthonban Várnai 
Dániel és Szabó Imre, végül Pest
erzsébeten, a Munkásotthonban 
/Esztergályos János és Pikler Emil 
nemzetgyűlési képviselők agitáltak. 
A gyűléseken többezer főnyi közön
ség jelent meg.

i Hitelezői csalta miatt teljetentettta 
Márkus Jeni htasl magyar nagytarestailőf 

Egy peitsxentlőrlncxl gyár panasza
' * . :■ d, ’ Au£]jg QSZ-

„ww —__ ..--C egy bécsi
magyar nagykereskedő ellen tett felje
lentés ügyében. _• ...

A főkapitányság intellektu 
talyán vizsgálatot folytatnak

A pestszentlőrinci Betiltó Testvérek 
textilárugyár igazgatósága feljelentést 
tett a főkapitányságon Márkus Jenőtett a füaapi -
ismertnevű bécsi textilnagykereskedő 
ellen. A feljelentés szerint Márkus mar 
régebben összeköttetésben állt a Bcnko 
Testvérekkel. Nemrégiben megjelent a 
gyárban és

nagyobb mennyiségű árut vásárolt 
hitelbe.

Benkőék' leszállították az árut, né-Benkőék' leszállítottál: az árut, né- csalást követett-o el Márkus Jenő, vagy 
hány nap múlva pedig arról értesültek,pedig csak üzleti elszámolásról van szó.

— Fábián Béla uépggyülései Pestúj
helyen és Rákospalotán. Vasárnap dél 
előtt Fábián Béla, a pestkörnyéki kerü
let képviselője Pestújhelyen és RÁkospa- 
lotán gyűlést tartott. Mindkét helyen 
többszáz főnyi tömeg gyűlt össze, mely 
egyhangúan Fábián Bélát jelölte képvi
selőnek. ......

— A Magy. Kir. Osztálysorsjatek- 
bán résztvevők felkéretnek, hogy 
niegujitófii betétjeiket- az előirt költ
séggel együtt (‘/j = 253.000, 3* «»
128.000, ‘/a = 65.500) legkésőbb vgy 
nappal a már. szerdán, november 
17-én kezdődő 2. osztály húzása 
előtt fizessék meg, mert ellenkező 

‘esetben a nyereményigény és min
den más, a sorsjeggyel kapcsolatos 
jog elvész.

I zsívfingBetsniet
— Vác polgármestere nem vállal man

dátumot. Krakker Kálmán, Váo polgár
mestere vasárpap délelőtt Vácot tartott 
beszámolója keretében bejelentet..*, hogy 
nőm vállal újból mandátumot é3 vissza
vonul a politikától. A beszámolón meg
jelent gróf Klebelsberg Kuno kultusz 
miniszter is és nagyobb szabású beszédet 
tartott a kormány mostani választási és 
ojEzégos politikájáról.

— öngyilkosságot követett cl 
Bécs legnagyobb posztóeégének 
tulajdonosa. Vasárnap délelőtt 
Becsben nagy feltűnést keltő ön
gyilkosság történt A legnagyobb 
osztrák posztókereskedőnek, a Gletti 
& Co. cégnek tulajdonom, J. Salzer 
öngyilkos lett és meghalt. Tettét a 
rossz gazdasági viszonyokkal ma
gyarázzák.

— Holzcr tn nősig. Ez a kél síó w& foga
lom. Az 58 óv óta a legjobb hírnek örvendő 
Ilolzer divatház (IV., Kossuth Lajos ucca 
0. sz.) elismert elsőrendű ruházati cikkei
ből nagy roklúmeladást rendez, amely ka
rácsonyig tart.

hogy.........................
Márkus fizetésképtelen lett

'A gyár előadta a feljelentésben, hogy 
Márkusnak már a bevásárlásnál is tud
nia kellett, hogy fizetésképtelen, tehát 

hitelezési csalást követett el.
A feljelentés alapján Barta Gyula

’rendörtanáesos, az inteliekutális osz
tály vezetője átiratban kérte a bécsi 
rendőrséget, hogy hallgassa ki Márkus 
Jenőt és a kihallgatások során fogjak 
megállapítani, hogy valóban hitelezési 
csalást követett-o’ el Márkus Jenő,-------

Tizenkét embert megölt > fel
robbant gránát, Rómából jelentik, 
hogy’ Fleimsthalban. Barié' Vecchiö 
mellet tegnap 14 erdei munkás ép
pen egy barakban tartózkodott, mi
dőn a feópület előtt egy, a háborús 
élőből ottmaradt gránát fölrobbant. 
•A 14 jelenlévő közül 11 azonnal meg
halt, a másik három súlyosan meg
sebesült. A sebesültek közül is az 
egyik utólag a kórházban meghalt. 
A munkálok többnyire -8—-20 éves 
predazói olaszok, a halottak között 
egyébként három asszony is van.

| Zstuúnybecslllet |
— Nyilatkozat. Tekintetes Szer

kesztőség! A sajtótörvényre hivat
kozással kérem alanti helyreigazító 
soraim közlését: Lapjuk 1926 növ. 
8-iki 45. számában személyemről kö
zölt cikkben 1. valótlan az a beállí
tás, hogy az asszony a kórház or
vosaitól írást kapott, melyben a ha
lál okát a foghúzással hozták vol
na kapcsolatba. Tény azonban az, 
hogy a kórházi orvosok kijelentet
ték, hogy a kezelésre egyédüli he
lyes eljárás a foghúzás volt. 2. 
Hangsúlyozom, hogy kiváló orvos
szakértők véleménye szerint is a 
végzett műtét egyedüli helyes mód
ja volt a fennálló súlyos gennyedési 
folyamat megszüntetésének, ós a 
katasztrófát egyedül az okozta, 
hogy a beteg figyelmeztetésem da
cára eem jelentkezett továbbkeze- 
lósre sem nálam, sem máshol. 3. El
lenem. semmiféle vád fel nem me
rülhetett Tisztelettől Dr. Vándor 
Kornél s. k.

Helyreigazító nyilatkozat
.Valótlan, hogy Lukács autójaví

tót telefonon felhívtam és autóm’ 
javítását megrendeltem. A valóság 
azo hogy* sofőröm1 magától vitte Lu
kácshoz — akit nem ismertem, — 
autómat.

Valótlan', mintha Lukács bármi
kor közölte volna velem,, hogy az 
autó javítása 1,600.000 koronába ke
rül Ó3 hogy abba beleegyeztem vol
na. A valóság az, hogy miután 
autómat

a rendőrségen
tett feljelentésem után visszakap* 
tam, ón szólítottam fel Lukácsot, 
számlájának beküldésére. Valótlan, 
hogy Lukács a kocsit nekem átad
va, kijelentettem, hogy

nincsen pénzem és legközelebb 
fizetem ki.

A valóság az, hogy említett felszó
lításomig Lukács velem bármely 
számlaösszeget nem közölt. Valót
lan mintha autómat

a főkapitányságról megszök
tettem

volna. A valóság az. hogy autómat 
a rendörfőkapitányság bocsátotta 
rendelkezésemre és valóság az, 
hogy két nappal említett felszólítá
som után közölt velem Lukács 
olyan összeget, melyet

el nem fogadhattam.
hanem bírói letétbe helyeztem. 
Tisztelettel Kálmán. László s. k.

■— Időjárás. A Meteorológiai Inté
zet vasárnapi jelentése szerint egye
lőre felhős idő várható a. hőmérsék
let lényeges csökkenésével.

HlMjisiietsttiír
— „A Benk“, Radnóti Józasf lapja 

megjelent. Kapható mindenütt.
— Magyar Vállalkozás. Ez a. címe an

nak a pénzügyi szaklapnak, .amely leg
közelebb újra megjelenik Jókay-Szilágyl 
Miklós kollégánk szerkesztésében. Ugyan
is a nevezett lap 9 éven át megjelent és 
most, néhány évi szünetelés után ismét 
életre kelt. A lap első 5záma — mint ér
tesülünk — komoly és gazdag tartalom
mal fog kikerülői a nyomdából.

I zsMnjlietssiei
.n-f Eltűntek. A főkapitányság eltűnési 

osztályán bojelantették, hogy Bődecs József 
1f> éves bádogosincs szüleinek Komáromi út 
Ifi. szám alett levő lakásáról, Kiss
Györgyné Máv. felügyelőnő a Nofelejts 
ucca 51. számú házból. eltűnt. A rendőrség 
q bejelentések nyomán megindította a nyo
mozást.

Zslvnnytitcsttlet |
— Colasantl olasz államtitkár Bnda- 

yiostre érkezett. Colasantl Arduino, az 
olasz művészetügyi minisztérium állam
titkára vasárnap délben feleségével 
együtt Rómából Budapestre érkezett. 
Látogatásának célja egyrészt a magyar 
művészeti közgyűjtemények megtekintó- 
ko, másrészt, hogy a Korvin Mátyás 
Társaságban az újabb ásatásokról elő* 
adást tartson. Colasantl államtitkár elő
adását a Korvin Mátyás Társaságban 
kedden este 6 órakor tartja meg a Ma
gyar Tudományos Akadémia épületében

■xóbb CSILLÁROK
Kissllnlgnél

Vl„ potímanlcatky ucca 31.

OPERA-zongoraferem

Szenzációs dráma Játszódik le minden este 
Marck és oroszlániai kSzdit a Royal Qrfenmhan 

Kezdete este 8 órakor Teleffonszáms József 1®8— O —

Szenzációs bunda* és téiiköpeny-vásár Budapesten

RendkiuQll 
alkalom

Téli Köpeny
szőrmó.ve — .

Hoinár Gyula
tói felöltő- ós szörmeüruhüziban — Budapest, Riköcil ut 32 — szerezheti be

Győxídjön meg utolérhetetlen olcsó árainkról I

m 
Velour köpeny ifflu űflft 
szűrmcgallór cs kézelő... ....... V.““excr 

OtlomniiRöoenyK“n’ qsa 
divat?;.nőkben, végigbélelve és rfűUczer 
■zArmézvc w w

fezei
Ottomfin-kápsny 1 W
gyönyörű prémczéssel ................ J|VVV<

FeketebarbanterbundaT fiRO ,
tarló?, igen jóminöcóg............. .. fc|WV“-r

M M

lezer

Tekintse mes 
kirakatainkat

Pnttagonisch-bunűa i saa 
szürke divatszin, húzott Crepe Jágöv Vc? 
CobolyRnnlnttuniaúibj EAfi 
divatcsllcozésban gyöny bélés skju'VwC’ 
Hormola-bundűS'Q Ü00 
se^biaJíl perzsa tandal ARA 
fart. min. eHöfanIU kUUHfaban
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-......................................... 1.1 _ ■
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KuMofrány-e, 
Hözügy-g Orosz Feri 

n*ári!|a?
r A Pelikán mulató és a régi Apolló 
Kabaré viszálykodásának ügye, amely a 
Hétfői Napló első közlésének nyomán, 
immár egy teljes hete visszhangzik a 
sajtóban, ma hétfőn délelőtt kerül a bi- 
jóságé lé. Nyilatkozatok hangzanak pro 
és kontra, és minden nyilatkozatnak egy 
Vége: kulturbotrány ! Ezt a szót dobják 
legszívesebben a közvélemény színe elé, 
nem gondolva arra, hogy ezzel a szóval 
lamely egy egyszerű, szimpla üzletet van 
hivatva takarni, diszkreditálják a ma
guk mesterségét és a prosperáló szín
házi kultúrát.

*
f Mert mi történt? Néhány jeles szi- 
nészember, így Köváry Gyula, Herczeg 
Jenő, a kitűnő zeneszerző Komjáthy és 
egy lelkes színházi titkár a „nézze fe
kete** elhatározták, hogy tudásukat, ké
pességeiket nem adják bérbe, hanem a 
maguk javára kamatoztatják. Megpró
bálják életre kelteni a régen porba hul
lott Apolló Kabarét, és a kabaré régi 
tulajdonosának, Ungerleidernek minden 
tiltakozása ellenére saját szakállukra .. 
pardon, egy kedves jóhiszemű, kövér 
ur, Grosz földbirtokos szakállára meg
nyitják a régi Apolló Kabarét. Rizikó 
"nincs! — mondták a derék színész-vál
lalkozók, hiszen van financierünk az el
intézi az anyagi ügyeket, mi pedig 
talajd a műsorról gondoskodunk.

Ez eddig rendben is van. Korrekt üz
let, ahol az egyik adja a pénzt, a má
sik a művészetet és a közönség pedig 
fizet. Csakhogy a közönség nem fizetett, 
mert rossz konjunktúra ■_ van, illetve 
nincs is rossz konjunktúra, csak két
szer annyi színház, kabaré, mozi meg 
miegymás van, itt ezen a kicsi rongyos 
Pesten, mint amennyibe a közönség el 
tud menni.

Tehát kevesebb közönség jutott a régi 
(Apollóba, amelynek derék gárdája,-- ■ 
mondjuk, több közönséget érdemelt. 
Volna. Annyival kevesebb lett a közön
ség, mint amennyivel többet Grosz ur 
.ráfizetett a vállalkozására. Már éppen 
Ucilencszáz milliónál tartott a financicr 
•és mivel Grosz urnák megvan az a rossz 
szokása, hogy egymilliárdnál többet 
nem szeret ráfizetni, senkire és semmire 
hát kijelentette a szinészvezetőségnek, 
hogy: elússz! A szinészvezetőség álta
lam hangsúlyozottan tisztelt tagjai 
meglepetten ámultak cl a kemény slu sz
ezon. Rendőrségre futottak, sikkasztá
sért, csalásért jelentették fel a finan- 
cierjüket, kulturbo irányt hangoztattak, 
közügyet kalapáltak ki Grosz ur „slusz- 
ezából’* é3 a biróság előtt hangosan jút- 
szitták ki egyetlen szomorú adutjukat, 
a vár színészük és maguk kenyértclen- 

J»égét.

p* Szokjunk le végre arról, hogy Zcöz- 
jLgy legyen az, ha néhány színész állás 
nélkül marad és lapozzuk át a Buda
pesti Közlöny utolsó három évfolyamát, 
ahol tízezrével találjuk a kényszer- 
egyességbe és csődbe ment cégek lajs
tromát. Gondoljunk arra, hogy hány
szor tízezer ember lett lcenyértelen a 
hivatalos lap szürke közlése nyomán. 
Ki jajdult fel, a közügyet emlegetve, 
mikor hatalmas bankok, iparvállalatok, 
malomkonszernck, üzletek, lapvállala- 
tok omlottak össze és dobták uccára a 
kenyértelen tömegeket!? Mivel külömb 
a szinészember, a hivatalnok, vagy 
munkásembernél? Az előbbi a színház, 
ezek pedig a vas, a kereskedelem vagy 
az Írott betű kultúrájának szolgái. 
Miért van több joga panaszkodni húsz 
állás nélküli színésznek, mint kétszáz
ezer munkanélküli más kulturember- 
nekl

SZÍNHÁZ - MOZI
A Belvárosi Színház válsága 

ma délután teljes megoldást nyer
Bús Fekete Lássló ismét előtérben

Bárdos Artúrnak, a Belvárosi 
Színház igazgatójának lemondásá
val a színház válsága is rövidesen 
megoldódik. Köztudomású, Hogy két 
érdekcsoport is tárgyalt a Belvá
rosi Színház átvételéről Göncki Fe
renccel a színház ezidőszerinti bér
lőjével, de mindegyik tárgyalás azon 
hiúsult meg, hogy Bárdos Artúr, 
akit még tizennyolc évi szerződése 
köt az általa alapított színpadhoz, 
nagyon érthetően, nem akarta el
hagyni a helyét minden anyagi el
lenszolgáltatás nélkül.

Most Bárdos lemondásával tisz
tázódott . a helyzet, amennyiben 
Halmos Géza miniszteri tanácsos
nak, illetve Bus Fekete Lászlónak

kész szerződés van a zsebében,

amelynek egyetlen nyitva Ha
gyott pontja Bárdos Artúr 

ügyének likvidálása volt.
Mivel ez a kérdés önként meg

oldódott, semmi akadálya aunak, 
hogy Bus Fekete László a legrövi
debb időn belül átvegye a színház 
igazgatását. Értesülésünk szerint

a tárgyalások vasárnap délben 
megindultak

és olyan előrehaladott stádiumba 
jutottak, hogy hétfő délután már a 
válság teljes megoldása várható.

Itt említjük meg. hogy vasárnap 
folyamán Gönczi Ferencnél újabb 
reflektált s jelentkezett, akinek ne
vét, a folyamatban lévő tárgyalás 
miatt, meg titokban tartják.

Becsben hat nagy színház zárta be 
kapuit. Berlinben tizenhét színházi és 
kabarévállalkozás omlott össze, de senki 
se meri azt mondani, hogy Bécs és Ber
lin kultúrája most kisebb kaliberű mint 
volt. Senki sem emleget itt közügyét, 
kulturbotrányfi hiszen jól tudják, hogy 
egyszerű üzleti vállalkozásról van szó. 
Anélkül, hogy elárulnám a színészek 
ügyét, ki kell jelentenem, hogy nálunk 
sem jelent kulturbotrányt, ha a régi

Apolló Kabarét nem látjuk többet vi
szont. Sajnáljuk a húsz szegény mun
kanélkülit, de közügyét még sem lehet 
ezek nyomorúságából összekalapálni. 
Kovám Gyula és Herczeg Jenő kitűnő 
művészek, de rossz üzletemberek és nem 
történik semmi egyéb, mint a régi 
Apolló Kabaré ügye a szinházrovatból 
a rendönbe l-erült. A magyar szinház- 
kulturu kereke azonban tovább forog...

Stób Zoltán.

ffi szezón Isgjolsb két wijjjáí-óSsa a Gapitolban

fi felbérelt feleséi Hoiy lettem mmstar?
Főszereplő : Reginaid Oenny ! A eúnszeropbon; Colleen Moore

royal apollóban csütörtöktől constance talmadge milton sills legújabb nagy 
filmjei royal apolloban csütörtöktől’ constance talmadge milton sills legújabb 
nagy filmjei royal apolloban csütörtöktől constance. talmadge milton sills leg
újabb nagy filmjei royal apolloban csütörtöktől constance talmadge milton 
sills legújabb nagy filmjei royal apolloban csütörtöktől constance talmadge 
milton sills legújabb nagy filmjei royal apolloban csütörtöktől constance tal- 
madge milton sills legújabb nagy filmjei royal apolloban csütörtöktől con
stance talmadge milton sills legújabb nagy filmjei royal apolloban csütörtök
től constance talmadge milton sills legújabb nagy filmjei royal apolloban

Még ma és halnap látható a

Terézkörúti Színpad
nagysikerű rekordműsora I

Kezdete >/:9 Szerdán premier! I! Telefon as.94

Cecil B. do Miile esévi Tízparancsolata:

Van Isten!
1 H bagdadi tolvaj j

JS filmművészet csodája ! ‘
( Főszereplőt D0UGHMS fíUMMKS

Pécsi Mozi és Uránia Sztnbdz
nagy vlUgaMgana

X VXDEMBER
* Colleen Moore remei vígjátékéi

Hogyan lettem filmstav?!
| JOHHEK fl ESWMIBOKÍ |

’A Faragó—Bertlía operett, a Cho
pin próbái már-mád befejezésbe# 
közelednek. Az együttes pompásait 
dolgozik, reggeltől késő délutánig; 
próbál, högy a

Chópin uj szereplője 
Csörtos Gyula, aki a beteg Latabá^' 
szerepét vállalta, utolérhesse a töb
bit. Csortos Gyula egy kedves, bo
londos főurat játszik az operettben,, 
a nagy zeneköltő első mecénását? 
Czartoríszky Ádámot.

Bodor László hazajött
Firenzéből és magával hozta új vígjáté
két, amit négy hét alatt készített el. Az 
uj Fodor vígjáték címe: „Don Juan 
vacsorája'* Az Operában a világ leg
híresebb énekesnője a Don Jüanban 
vendégszerepel, de a színház legnagyobb 
megrökönyödésére a híres baritonista 
partner holtra itta magát az előadás 
előtt. Ekkor megjelenik egy fiatalem
ber és bemutatkozik az ámuló művész
nőnek. — a valódi Don Juan vagyok! 
Felkeltem a síromból, mert úgy hal
lom, hogy egy szép asszonynak szük
sége van reám. Innen indül el a darab 
cselekménye, amelynek során, valószí
nűen a valódi Don Juan nem tagadja 
meg magát.

Az uj szeropösztásu Bajazzók nt 
Operában teljes sikert hozott. Rit
kán ünnepelnek az Operában úgy 
énekesnőt, mint ahogy tapsoltak*az

uj Neddának, 
Bélié Gabriellának

akinek pompás, meleg szopránja 
csillogóan szárnyalt. Az uj Canio, 
Székelyhídi is tökéletes yoll. Az 
előadás után Székelyhídi egy ele
gáns, őszes urat vezetett Rclle Gabi 
Öltözőjébe, akinek meghatottan csó
kolt az, kezet.

— Hallottam, hogy már elvált 
asszony — mondta —most tehát is
mét reményem lehet, hogy felesé
gül jön hozzám...

A fiatal énekesnő csodálkozva 
nézte az ismeretlen Öreg urat, ak-i- 
ről kisült, hogy egy olasz márki és 
Béllé ^olaszországi tartózkodása 
alatt egyszer már megkérte a nász- 
úton levő művésznő kezét. Itt em
lítjük meg, hogy egy hónap múlva 
Relle Gabi Berlinbe utazik, hogy 
eleget tegyen a Deutsche Grammo- 
fon für Holly fég meghívásának, 
ahol 10 gramofonfelvételt készíte
nek róla 100 millió korona honorá
rium ellenében. ,

{Színigazgatói körökben egyébről sem 
beszélnek, csak arról, hogy milyen

szerencséje van 
Zerkovifx Bélának 

aki, ahogy betette a lábát a Royal Or
feumban telt házak és folytonos tábla 
jelzik az uj rezsimet. Pedig ez a műsor, 
még a régi rezsim gyermeke. Erősen 
készül azonban az uj nagy bemutatkozó 
Zerkovitz-müsor, amelynek során a leg
sikeresebb Zerkovitz egyfelvonásos 
operett, a „Bcppó" kerül reprizre. A 
Beppóban játszott annakidején Barfos 
Olga és Putty Lia is, akik mindketten 
most világhiresságek. A két szerepet 
most világhirességek. A két szerepet 
kapták. Ezzel kapcsolatban jelentem, 
hogy Solti Hcrmin megbetegedett 
és szombaton már Vidor Ferike éne
kelt a Royal Orfeumban. Solti megbe
tegedése, természetesen óriási konster- 
nációt okozott a színházban.

::
Vígszínház

Minden este

A UGSzty-fiu esete 
Tóth Marival

A bemutató eredeti :: 
szereposztásában
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SPORTTitkos Ilona 
énekes szerepet kap 

újra a Magyar Színház egyik új
donságában, ami Molnár Ferenc 
premierje .után kerül színre. J/ar/os 

'Ferenc ós Balázs Béla nótaköltő 
már elkészítették számára a daljá
tékot, amelynek dalait most ráérő 
óráiban szorgalmasan tanulja Tit- 

Ikós.
Parázs kis affér volt a Falnál Sán

dor, a Fővárosi Operettszinház bérlője 
és a Vígszínház (között, mert a Vígszín
ház igazgatósaga

letiltotta Szabolcs Ernőt
Faludi Sándor n idonságának próbái ve
zetésétől. Az affér azonban elsimult és 
Szabok.: nem mint i Fővárosi Operett
színház igazgatója, hanem mint magán
ember segít a „Au premier des ccsnica- 
sicurB" próbáin.

In azt a pompás 
láluiik Gombaszögi

• Leopnldlne Kortstnntín a Fővárost Ope- 
pettszlnhézban. Szenzációs mfieor. Tycopol- 
diim K'msttJiil in. a nemet színpad ragyogó 
hiiszkoH’.'re. Jövő szombaton, november 20-án 
líz estére meg/llapitott ••/■adégszereplÓFt 
kezd a Fővárosi O)>orét (színházban. Első 
este a
Bchule dér Kokottcn (A gyémántköszörüs) 
kerül szdure- a kitűnő társulat legjobb erői
vel. Tícopnldinc Konstantin ::zf a pompás 
szerepel adju. amelyet nálunk Gombaszögi 
Frida kreált.

Vasárnap délután 
megiamétlik a vígjátékot.

.vasárnap este, november 21-én a 
Deml-Monde,

'Alexandra Duinas nagyhatású színműve 
szerepel a műsoron.

Hétfőn és kedden a bécsi és berlini szezón 
'legnagyobb szenzációja, Hans Miiller drá
mája:

Veronika
kerül bemutatóra. Főszerepeket játszanak 

Hans Mtillcr, a szerző és
Dr. Rudolf Becr,

Volketheater igazgatója, 
részét főleg
színdarabok 

< bécsi Deutsches 
' A műsor további

magyar 
(töltik be.

A inrr—{"A jegyeket már árusítják, rcudes hely- 
nírakon. elővételi díj délkül.

Mmasszonn katomijii
(Hoot Glbson)

Farkasverem
(Rin-TIn-Tin)

Dempsey és Tunney 
boxmérkőzése

Csütörtökön, november 18-án

CORVIN SZINHJlZ
Mi modernek 

(Collean Moora) 

Cowboy fllgerli 
(Pete Morrlson) 

Dempsey és Tunney 
boxmérkőzéBD

AZ ÚRI KÖZÖNSÉG
szívós tudomására hozzuk, hog-y 
karácsony! nyakkendő occaslo 
árusításainkat R mai naptól fog
va megkezdtük, amely december 
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layar győzelemmel 
végződött a fttíencedifo 
magyar* svéd mérkőzés

Magyarom zúg-Svédország 3:1 (2:0)
Lindberg fölényeseit, tisztáz. Újból a své
dek támadnak, de közben a bíró élpjcle 
a félidő végét jelzi.

Szünet után
magyar támadással kezdődik a játék, 
de Braun beadása a svéd védelem zsák
mánya lesz. A 4. percben Kohut erős 
lövése emberbe megy, majd Schlosser 
próbálkozik a góllövéssel, de leszerelik. 
Egymásután két komort ér el a magyar 
csapat eredménytelenül. Molnár ballá
bas lövését Lindberg fölényesen fogja. 
A magyar csapat fölénybe kerül. Kohut 
bombaszerü lövéso a kapu fölött sivit 
cl, de

a 22. percben a svéd kapu előtti ka
varodásból lapos lövéssel megszerzi 

a harmadik gólt. (3 :0.)
A gól ut4n is a magyar csapat támad, 

do Molnár lövése kapufáról pattan ki, a 
visszapattanó labdát Kohut kapu föló 
lövi. A három gól után a magyar csa
pat alább hagy, s a svédek is gyakran 
támadnak, bár Svensson sérülése folytán 
10 emberrel ájtszanak. Ennek ellenére a 
35 percben

Dahl kiszökik, 16 méterről véd hetet- 
lenül belövi a svédok egyetlen gólját. 

(3 :1.)
Most újra a magyar csapat támad, 

Braun labdája kapu mellé kerül. Közép
játékkal ér véget a mérkőzés.

A magyar csapat
legjobb részo a közvetlen védelem volt. 
Weinhardt ismét klasszis kapusnak bi
zonyult. A két Fogl játéka maga a meg
testesült tökéletesség. A halfsor csak a 
második félidőben talált magára. Az 
első félidőben gyakran kijátszottak ökot. 
A csatársorban Braun régi formájára 
omlókeztotően játszott. Gólja ideális 
volt. Molnár meglepő frissen és ötlete
sen játszott, szintúgy Opata is. Schlosser 
öreg korához képest, elfogadható volt, 
bár sok jó helyzetet lekésett. Kohutot 
erősen fogták.

A svéd csapatból
a csatársor játéka a csapat többi részo 
fölé emelkedett. Különösen a szőke Ryd- 
berg és a fekete Philip Johansson volt 
nagyszerű. A halfsorban Holmberg, a 
védelemben Alfredsson vált ki. Lindberg 
igazolta a róla elterjedt jó híreket. A 
gólokat nem védhette.

A magyar-svéd mérkőzések statisz
tikája.

A lejátszott kilenc magyar—svéd válo
gatott mérkőzés közül Magyarország 
győzött ötször, három mérkőzés eldöntet
len volt, egy mérkőzés pedig magyar 
vereséggel végződött. Magyarország lőtt 
22 gólt, kapott 15 gólt.

Budapesí-Zágváb 1:1 (0:1)

Negyvenezer néző adott ünnepélyes ke
retet n magyar és svéd futballsport ki
lencedik találkozásának. 40.000 ember 
arcán tükröződött vissza a reszkető ag
godalom, amellyel a magyar színek győ
zelméért drukkolt. Az Üllői úti aréna 
porondján ismét győzedelmeskedtek u 
magyar fiuk, a svéd kereszttel ékesített 
sárga dreszbe öltözött szőke svédek ellen.

A kilencedik magyar-svéd összecsapás 
tehát magyar győzelemmel végződött és 
ezzel az értékes sikerrel a magyar csapat 
rcvánsot vett a két év előtti stockholmi 
kudarcért.

Braun bécsi biró sípjelére a két nem 
zet válogatottjai a következő összeállí
tásban vették fel ii küzdelmet:

Magyarország: Weinhardt (Sabaria)— 
Fogl 11., Fogl. III. (Újpest)—Rebró 
(Hungária), Kléber (Hungária), Obitz 
(Ferencváros)—Braun, Molnár, Opata 
(Hungária), Schlosser, Kohut (Ferenc
város).

Svédország: Lindberg (Holsingborg)— 
Alferson (Helsingborg), Sacharov (Gais 
Göteborg)—Johanson (Norkop. Kamr.), 
Holmberg (Gais Göteborg), Anderson 
(Kamr.-Gőteb.)—Wenzel (Gais), Rydberg* 
Johanson (Kamr. Göteb.), Dahl (Hclsin- 
borg), Svensson (Gais Göteborg).

A svédek kezdik a játékot b rögtön tá
madólag lépnek fel. Johansson. majd 
Dahl lövéseit kell Weiijhardtnak védeni.

Utána a magyar támadás következik. 
Molnár magas lövését Lindberg csak 
kornerre tudja ütni.

Kohut rúgja a kornert, amelybe 
Braun beleszalad. A labda védhetet- 

lenül a kapuba repül. (1:0).
A gól után Kohut fut le, de lövése 

kapu mellé kerül. Kiéber nem tudja tar
tani a svéd belső triót s a Fogtoknak 
gyakran kell közbelépni. Obitz sincs a 
helyén, de Wenzel szerencsére kapu mel
lé centerez. Dahl—Svensson-szárny szé
pen átmegy Rebrón, de Fogl II. idejében 
közbelép.

A 30 percben Sclilosser—Opata között 
szép kombináció fejlődik ki.

A 16-oson Schlosser Opata elé tolja 
a labdát s Opata védhetetlen magas 
lövéssel megszerzi a második gólt.

(2:8.)
Braun lefutását jó beadással fejezi be, 

de Opata majd Schlosser hibáznak. A 
svédek ismét frontba kerülnek s Johans- 
son éles lövéso kapu mellé megy. A 36. 
percben Rebró összefut Dahl-el s megsé
rül. Helyét Wéber (Bástya) foglalja el. 
Schlosser tiszta gólhelyzetbe# emberbe 
lő, majd újabb jó helyzetben lekésik. A 
svédek ellentámadásba mennek s ismét 
Fog] Il.-nek kell tisztáznia a helyzetet. 
Lassan Kiéber is lábrakap.

A 40. percben Kohut elfut de lövése 
kapu fölé kerül. Veszélyes helyzetet

Mialatt Budapesten nemzeti válogatott 
csapatunk a svédekkel vívta győzelmes 
mérkőzését, azalatt profiválogatott csapa
tunk második garnitúrája Zágráb váloga
tott csapatával mérkőzött a volt horvát tar
tományi székhelyen.

Budapest csapa iának összeállítása a kö
vetkező volt: Beneda (Újpest) — Kocsis 
(Hungária), Dudás (Kispest) — Borsányl 
(Újpest, Nándor (Ferencváros), Elohbaum 
(Budai „33“) -- Rázsó (Ferencváros), Hor
váth (III. kor.), Rémay II. (Nemzeti), 
Bkvarek (III. kér), .Tény (Hungária).

Zágráb a Gradjansky és a Hr valaki Aka- 
demskl Sp .Cl. legjobb játékosaiból állította 
össze csapatát.

A vezető-gólt Zágráb érte el az első fői
idő 30. percében. Budapest, csapata nagy 
fölényben volt, de csak a második félidő 5.

MAGYARSZÍNHÁZ
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2:0-ra győzőt $
Vasasok anm* 
UTE ainalőr< 
BTC-f vert* 

„.át. pedig Rá* 
íapatn verte ki a Kiipa-kÜJM' 
FTC-t Somogy fogadta ka* 

és a vendégcsapaton

most elsőbben csapolt össze
Budapest és a vidék válogatott ,1 

vasutascsapata.
' A mérkőzés h fővárosiak 2:1 (1:0) arányú ,A,3m“el vfwMStt. A vMéki vwutMOk 
nem ércdemelték meg. a vereséget.

A válogatott mérkőzés délelőttjén barát* 
sngos mérkőzést játszottak :> Hungária é* 
a Kispest szabad, '&kÖvégzőS
Hungária 4 1 aranyu győzelmével végző* 
’dött. « x , *

I A vasárnapi Magyar Kupa-mérkőzések 
során a Vasasok proücsupatn 
az Erzsébetváros ellen, míg a 
tőrcsapata 3: ír- kapott l.i u; 
egyiittététől. A 111. TVE a - 
2:l-rc. az MTK amatíiresnpatat 
kospalota proflesapata verte k. . 
dclmekb/il. Az 
posvári otthonában 
2:0-ra győzte le.

A második profiligában
néhánv elmaradt mérkőzést bonyolítottál? 
le A 'Bak FU 2:1 re győzött a Husns ellen. 
Soroksár 4:l-ro győzte le a Terézvárost, 
mig ti Városi AU ós az. Ékszerészek. merkrj- 
zé:.e 2:2 arányban eldöntetlenül végződött. 

Ahlgrcn győzőimé a MAC versenyén.
Nagyszáma és előkelő közönség jolcnlótó-t 
ben folyt . le vasárnap este a MAC nemzet
közi hirltozóver-'enyc, a melynek keret eben
mutatkozott be a svédek 131 kilós volag-i 

[bajnoka.- Ahlgrcn. A kiváló világbajnok- 
természetesen győztese lett a versenynek 

iBadó (FTC) és Szelky (Vasas) előtt. A főbb 
vrrsénvek eredményei: Tasnády (MACr 
gvőz. kelliicr (UTE) ellen. Szelky (Vasas) 

I győz, ttokéit (MAC) -------
B: <ló (FTC) ellen. - 
Klingér (UTE) ellen. 
.lakait (MAC) ellen. -------
Laczka dr (MAC) ellen.

X A MAC megnyerte a í.„ 
nokrágot. Vasárnap folyt le a 
bajnokság dihitőniérközése a M. 
Miit’ csinálni között. A Margit.

• folyt döntőméi 
győzelmével v. 
nak mérkőztek 

| itt szintén a j

•Ilon. —
• Ambrus

Ahlgrcn győz 
.......4 (MAC) győz 

Bndó (FTC) győz 
Papp (MAG) győz

gyephokki-bap 
a gyephokki- 

u MAC és az 
kii-.ÍÜi. \ Margit.-7igr<vn le- 

rkőzv:- a MAG 3:2 aránya 
éeződiitt. Ugyancsak vasár- 

i a két klub hölgycsapatai is. 
grifTmadaras hölgyek győztek

HUNGBFWl-UTI SPORíiLSP

LÓSPORT
Budapesti 

ügetöver»senyeR
1. futam. 1. Ottlégy (Kailinkn 2lá). 2. Ob

sitos (Novak 1% reá). 3. Árpád (Zwillinger 
4). Fni: G. Endre bácsi. 10:21, olasz: 10:30. 
-- TT. futam. 1. Sokol (Maszár -I). 2. Tiniida 
(Cassolini pari). 3. Viola (Zwillincror 2Vá). 
Fm: Orion. Izgató. Patyolat, Vadló. 10:44, 
14. 14. 18. olasz 10:41). - III. futam. 1. UJkut 
(Marék 3). 2. Bandi (Cas-oHni pari). 3. 
Rudi (Csiszár 6). Fin: Vince, Alahaster, 
Zoltán. 10:3.1. 10, 12. olasz: JO:24. — IV. fu
tam. 1. Hm ki niűa (Kovács I. II. Ili roá). 
2. Dani (CnsBOlini 4). 3. Rendetlen (Kal-
linka 2’zá). Fm: .Jobban. H. P.. Pannikám. 
Éva lánya. 10:22, 12, 15, 14. olasz 10:52. — V. 
futam. 1. Hannerl (Novák 3). 2. tíatyr (Ko- 
rács II. pari)- 3. Merész (Knlllrka 6). Fm: 
Palika. ' Guszti. Opiku. Gcrlirr. Bréma, Ka- 
limegdún. Zrínyi. Elfi. 10:77. 25, Ki, 22. oIubz 
10:35. — VJ. futam. 1. Leleményes (Kovács 
IT. l’í reá). 2. Pitykc (Cassolini 1'í). 3.
Burzsu (Kovács 16). Fm. Bajnok. 10:20, olasz

A magyar-svéd válogatott mérkőzés előtt
I
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percében tudott kiegyenlíteni Kémay 
lövéséből.

Nem hozott döntést a Szövetségi serleg 
flnáléjc.

A Szövetségi Serleg döntő mérkőzése nagy
számi' közönség jelenlétében folyt le Deb
recenben, ahol Kelet-Magyarország váloga
tott csapatának Budapest amatőr válogatott 
együttese vol az ellenfele.

A mérkőzés 1:1 arányú döntetlent hozott.
A vezető-gólt Kelet csapata érte el 

nyíregyházai Outtmann lövéséből, mig Bu
dapest csak a második félidő utolsó percé
ben tudott kiegyenlíteni. Ossie Kondié

a grotcsk táncé:oda
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