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Izgalmas választási harc kezdődőit ma országszerte

A Hétföl Napló telefon, és távirati tudósításai az ország minden részéből az agitáció premierjéről
(Tudósítsa ■ 3. oldalon)

Negyven alkalmazott fél
mi Hidrájával eltűnt a Rádió
klub sikkasztó igazgatófa

Gróf Zichy Frigyes szanálja a rendőri feljelentés 
és botrányok között összeomlott klubot

Budapest klubéletének újabb 
nagyarányú botránya pattant ki 
vasárnap azzal a feljelentéssel, 
amelyet ma több, mint negyven ki
fosztott, szerencsétlen kisember 
tett a rendőrségen Kállai! János, a 
Magyar Rádió Klub igazgatója 
ellen, óvadéksikkasztásról szól a 
feljelentés, amelynek nyomán a 
rendőrségnek alkalma lesz bepil
lantani egy selyemtapétás, tlsza- 
vlrágóletü belvárosi klub kulissza
titkaiba.

Kállay artlstaUgynök 
és a rádió

Két esztendővel ezelőtt, mikor az 
egész világon elterjedt rádió Buda
pesten is polgárjogot nyert Kállay Já
nos artistaügynök — aki ellen Pásztory 
Lola táncosnőnek a Pacsirta-mulatóban 
történt gyanús halála miatt még ma is 
eljárás folyik az ügyészségen —, klub
alakítási engedélyt kért a belügymi
nisztériumtól. Nem tudni, milyen ösz- 
szoköttetések révén,

Magyar Rádió Klub címen klub
alapítási engedélyt kapott az artista
ügynök Nádossy Imrétől, az akkori 

országos főkapitánytól.

Kállay az engedély birtokában hozzá
fogott a klub-griíndoláshoz, amely azon
ban csak most három hónapja került 
tető alá. Kibérelte a Szervita tér 5. 
számú ház első emeletén lévő

tlzenhétszobás helyiséget,

amelyet horribilis költséggel, részben 
hitelre, fényesen berendezett, A 
tizenhétszobás klubhelyiséggel a háta 
mögött, most már hozzáfoghatott a 
Rádió Klub megszervezéséhez. A klub
hoz növök kellőnek, amelyeknek biztos 
fedezete alatt azután lassan be lehet 
csempészni a klubba a kártyaasztalokat. 
Elsősorban is a szakmában nézett körül 
Kállay. Felkeresett néhány jónevii urat, 
akiknek előadta, hogy a klub a rádió
kultúra szolgálatában fog állani, kár
tyázásról azonban természetoson hall
gatott. Hosszas tárgyalások után her- 
cogfalví Heteseg Imre kormán yfőtaná-

J újabb esős, Weuhold Kornál, a Telefongyár 
lattant ki Vetórlgazgatójo, Hűmmel Oszkár, a 

' Siemens és Halaké Müvek rádlóoeztályá-
nak főmérnöke, Aschner Lipót, az Egye
sült Izzólámpagyúr Vozérlgazgatója és 
Bánóczy Béla városi főmérnök vezető
ségi tagságot vállaltak a klubban. Ezek 
az urak azonban, minden kétséget ki
záróan,

teljes jóhiszeműséggel vállalták el 
a tisztséget.

A kiubalapltás azonban már az első 
megmozdulásnál akadályok elé jutott. 
A vezetőségben ugyanis igazgatóként 
szerepelt Kállay János, akinek a neve 
bizonyos tekintetben

tehertétel volt

a komoly rádiósok olőtt, úgyhogy mikor 
a klub két hónappal ezelőtt megnyitotta 
kapuit

nem volt a klubnak egyetlen tagja 
sem,

aki a húsz felszerelt rádiókészüléket 
hallgatta volna. Tagok nem jöttek, nem 
volt élet, és úgy látszott, hogy a Magyar 
Rádió Klub életképtelen lesz- Közben 
azután még egy „baleset'1 történt. A 
klub jónevü vezetőségi és választmányi 
tagjai rájöttek arra, hogy tulajdonkép
pen visszaéltek jóhiszeműségükkel, mire 
kivonultak a klubból.

Tag nincs, csak negyven 
alkalmazott

A vezetőség nélkül maradt klub 
összeomlása elkerülhetetlennek lát- 
szőtt

A nagyrészt hitelre berendezett 
klub adósságai

egyre jobban Kállaiira nehezedtek, 
aki időhöz akart jutni, míg segít
séget nem kap. Kállay egymásuátn 
vette fel az óvadékos alkalmazot
takat, akiknek pénzét ideiglenesen 
azonnal adósságai rendezéséro for
dította.

Tíz portás, egész sereg titkár, 
rádiómérnök és felügyelő sür- 
gött-forgott a tagnélküli klub-

bán, akik valamennyien óvadé, 
kot adtak Kállaynak.

Kállay igyekezett óráról-órára 
betömni a réseket, azonban minden 
kísérlet hiábavaló volt. A óvadékos 
alkalmazottak gyanút fogtak és 
visszakövetelték a pénzüket, ami 
Kállay adósságával együtt közel 
félmilliárdot tesz ki.

Zichy Frigyes gróf ós Kende 
József a láthatáron

A teljes összeomlás küszöbén végre is 
feltűnt a megváltó segítség, egy dús
gazdag arisztokrata személyében.

Kende József, a nyilvánosság előtt 
sokat szerepelt volt főhadnagy össze
hozta Kállayt Zichy Frigyes gróffal,

aki hajlandónak is mutatkozott a klub 
szanálására. Az uj pénzcsoportnak, érte
sülésünk szerint, az a terve, hogy a 
nap egyik szakában Magyar Rádió 
Klub lesz a Szervita tér 5. számú ház 
első emeletén — természetesen egy kis 
kártyával —, a nap másik szakában 
pedig

az Egységes Párt kerületi szerveze-
tének engedik át a helyiséget.

Ezek a tárgyalások eredménnyel is 
biztatnak és minden valószínűség arra

Berlin, november 21.
Vasárnap délelőtt véres össze

ütközés történt Berlinben kommu
nisták tüntető csoportja és a rend
őrség között. Mifitcgy 70.000 főnyi 
kommunista csoport vonult a Kö* 
nigsburgstrassén, a temető felé 
Luxemburg Róza és Licbkneeht sír
jához. Az útvonalon a tüntető
csoport mellett elhaladt egy magas
rangú rendőrtisztekkel telt rendőr
autó. A tömegből többen kiváltak

Véres összeütközés Berlinben 
rendőrök és kommunisták között

Negyvenötén megsebesültek

mutatott, hogy a Magyar. Rádió Klub 
ügye rendeződig. j|
Befut az eis6 feljelentós —;

Kállay eltűnik
Az óvadékos alkalmazottak meg

bízásából Sellő István dr, tárgyalt 
a klubbal, mikor beütött a bomba. 
Az egyik óvadékos portás ugyanis 
megunta a várakozást és

sikkasztás miatt bűnvádi felje- \ 
lentést tett Kállay János ellen.
A feljelentés után néhány órá- ) 
val kiderült, hogy Kállay eltűnt v 
Budapestről és Bukarestben { 

tartózkodik. *,
Kállay, aki a Keleti szállodában 
lakik, poggyásza hátrahagyásával 
elutazott és felesége semmi köze
lebbit nem tud mondani férje uta
zásáról.

A Rádió Klub körül megindult 
tárgyalások Kállay eltűnése dacára 
is továbbfolynak és lehet, hogy a 
klub rövid tündöklése és bukása 
után sem vesztik el a pénzükét azok 
a kisemberek, akik vagyonkájuk 
utolsó roncsait igyekeztek Kállay 
János kezében biztosítani.

Kolozs Jenő

megállították az autót és fel
borították.

A közelből rendőrőrszemek siettek 
a rendőrtisztek segítségére s percek 
alatt

i valóságos közelharc fejlődött ki

:a rendőrök és a kommunisták kö
pött. A véres összeütközésben öt 
rendőr és 40 kommunista megsebe- 

| sült. Letartóztatás nem történt.
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Izgalmas választási harc kezdődött 
vasárnap országszerte

A Hétfői Napió telefon és távirati tudósításai az ország 
minden részéből az agitáció premierjéről

► Teljes erővel indult meg vasár- 
hap országszerte a választási harc. 
A kormány tagjai valamennyien 
resztvettek a vasárnapi agitácio- 
ban, úgyhogy egyetlen miniszter 
sem tartózkodott Budapesten. Búd 
'János pénzügyminiszter Rútságon, 
Csáky Károly gróf (láván, Klebels- 
berg Kunó gróf Szegeden, Walko 
Lajos külügyminiszter Baján mon
dott programbeszédet, Scitovszky 
Béla belügyminiszter Nyíregyhá
zán elődjét, Rakovszky Istvánt tá

A miniszterelnök Zsitvay Tibor 
kecskeméti nagygyűlésén
Kccskemét, november, 21.

í Bethlen István gróf miniszterel
nök ma délelőtt a városba érkezett 
é« megjelent a törvényhatóság dísz
közgyűlésén, ahol Révész István pá
pai prolátus ünnepi beszéd kereté
ben' átadta a díszpolgári oklevelet. 
Beszédében méltatta a miniszterel
nöknek az ország érdekében kifej
tett munkásságát.

A miniszterelnök válaszában meg
ái lapította, hogy az ország az utolsó 
öt évben óriási lépésekben haladt 
előre.

— Ha már most azt kérdik tőlem, 
»— mondotta —hogy kié az érdem 
’s ha azt mondják, hogy a zérdemnek 
nek egy jelentős része az enyém, 
azt kell felelnem, hogy az érdem a 
pemzeté

— Én a nemzet kezében Csak esz
köz voltam.

Bethlen István gróf miniszterel
nök a díszközgyűlés után a Város
ház-tárra ment, ahol Zsitvay Tibor 
mondotta el .programbeszédét.

Zsitvay Tibornak nagy tetszéssel 
fogadott beszéde Után gróf Bethlen 
István miniszterelnök szólalt fel.

— Eljöttem önök közé úgymond, 
hogy három minőségben szóljak 
önökhöz. Előszón mint Kecskemét 
legifjabb polgára, azután mint a 
magyai\ kormánynak feje és végül 
mint az egységes párt vezére.

— Mint Kecskemét polgára, azt 
ajánlom önöknek, hogy újból küld
jék fel Zsitvayt a nemzetgyűlésbe, 
de küldjék fel az országgyűlésbe 
Pékár Gyulát is, akinek irodalmi 
munkásságát a falukban is ismerik.

A gazdasági problémákról szólva 
a bortermelés kérdésével és annak 
exportjával foglalkozott.

Bethlen beszéde végén a választó
jogból szólt:

— Kecskeméten lajstromós válasz
tás vau. Ez a rendszer külföldön is
meretes, a magyar nép leikéhez 
azonbau ucm áll közel. (Helyeslés.)

Rassay és Fábián lelkes ünneplése
Kispesten

A vasárnapi választógyülések kő
iül mindvégig impozáns lefolyású 
és lelkes együttérzése miatt messze 
kimagaslik

Fábián Béla beszámoló- és 
programbeszédo Kispesten.

A paatkörnyéki korülct szeretett 
kép viselő jel öl tjének nagygyűlésén
zsúfolásig megtelt a MagyarKirály 
szálloda nagyterme kisiparaikkal, 
kerc.kedökkel, vasutasokkal is titet- 
vieelökkel. Az elnöki megnyitó után 
a társadalom legklünbözőbb rétegel- 

. “etrbisotUl szólallak föl és 
Fábián Béla támogatására kérték a 
megjelentektől. Fábián Béla foly- 
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mosatta, Kecskeméten pedigZsitvay 
Tibor érdekében maga Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök vetette 
latba minden ókesBzólását.

De éles küzdelmet indított az 
ellenzék is, melynek vezérkara a 
kormánnyal ellentétben Buda
pesten kezdte meg az országos agi- 
táclót.

A vasárnapi izgalmas választási 
agitációról következő részletes 
dúsításunk számol be:

tu-

A magyar nép azt szereti, hogy 
szemtől-szembe lássa azt,, akire sza
vaz, mert azt akarja, hogy a képvi
seld azután is az övé legyen. Bele 
kell törődnünk átmenetileg a kér
désnek ilyen rendezésébe.

Délután fél 2 órakor díszebédvolt 
az iparosházban a miniszterelnök 
tiszteletére. Bethlen István gróf 
miniszterelnök itt is felszólalt és a 
parlamentarizmusról beszélt:

— Ha keresem — mondotta —, hogy 
melyek az okai a parlamentarizmus 
modern hanyatlásának, úgy azt kell 
mondanom, hogy

az általános választójog beho
zatalával olyan néprétegek, tö
rekvések, ambíciók és irány
zatok nyomultak be a parla
mentbe, amelyek attól régen 
távolálltak és bizonyos iskolá
zottság hiányában még nem ké
pesek magukat kommodálni a 
modern parlamentarizmus elvé

hez.
A parlamentárizmus megte

remtői nem voltak az általános vá
lasztójog hi vei. Az általános válasz
tójog a legújabb idők követelménye 
és ennek révén az ipari munkástö
megek. a szociáldemokrácia foglal 
el sgk olyan helyet a parlamentek- rí ayn. uíuan neiyei a parlamenten- .... ...
ben, amelyeket eddig a nemzeti ala- ! me» vasárnap este, mihelyt Kiss

A debreceni főispán elutasította 
azt a követelést, hogy zsidó jelölt 

is legyen a Bethlen-listán

pon álló polgárság képviselt. És azt! 
látjuk, hogy ennek következtében I

nyugati államokban mindenütt 
egy nagy világnézeti harc indult 
W a fennálló gazdasági és 
társadalmi rend és a szociál

demokrácia között,
— Nekünk elintézetlen nagy nem

zeti kérdéseink vannak, s amíg ezek i 
megoldást nem nyernek, addig pi
henjen ebben az országban a harci i 
tárogató, pihenjenek a fegyverek, 
ne dobjon senki tíizcsóvát polgár- 1 
társának házára. 1

Bethlen István miniszterelnök tit- ) 
kárával 3 óra után .utazott vissza 
autón a fővárosba. ‘

Ionosán megújuló lelkes éljenzés és 
taps közben kijelentette, nem mond le 
beszámolóbeszédet. Számoljon be 
helyotte az a munka, amelyet négy 
es fel óv alatt végzett. Mindig a ha
talmasok ollen harcolt a kisemberek 
erdőkében és főként gazdasági kér
dezőkben.

Gazdasági programja marad a 
í$f?s MméUtl®1! har« • megkö
töttség ellen és hadjárat az adó- 
vexaturák, a pénzügyi admi
nisztráció korbácsolásai ellen.
A perceken át tartó lelkes éljen

zéssel és tapssal fogadott beszéd 
.után

RASSAY KAROLY
szólalt föL
Kispest polgársága tx'ljos mértékben 
honorálja Fábián Béla működését. 
(Ugy van!) Ami a kormánypárt 
pestkörnyéki listáját illeti, melynek 
élén Hermann Miksa kereskedelmi 

Nagygyűlés a központi 
Demokratakörben

A Független Nemzeti Demokrata 
Párt vasárnap délután három óra
kor a Központi Demokrata Kör 
nagytermében tartotta első nagy
szabású választói gyűlését.

A gyűlést a nagytermet zsúfolá
sig megtöltő közönség előtt dr. 
Bródy Ernő elnök nyitotta meg.

Utána lelkes óváció közben

RASSAY KÁROLY
emelkedett szólásra és kijelentette, 
hogy

a demokratapártot fundamen
tumává akarja tenni a magyar 

szabadelvű politikának

Életem legnagyobb örömének és 
eredményének tekintem, hogy eb
ben a nagy dekadenciában a hata
lom erőszakja és az árulók árulása 
dacára a demokratapárt egységét 
megmentettük és megakadályoztuk, 
hogy a demokrata és liberális pol- 

Kiss Menyhértet
kilenckor szabadon engedték

Ellenzéki körökben vasárnap dél
előtt nagy felháborodással tárgyal
tak arról a hírről, amely szerint 
Kiss Menyhértet kortesútján a 
makói rendőrség

letartóztatta és átkisértette a 
mezőkovácsházi főszolgabíróhoz.

Rassay Károly, a balpárt vezére

Debrecen, nov. 21.
A szociáldemokratapárt ma délután a 

Margit-fürdű udvarán levő párthelyisé
gében gyűlést akart tartani, amit azon
ban a rendőrség neon engedélyezett 
azzal az indokolással, hogy a gyűlésre is
meretlen egyének kértek engedélyt, 
másrészt pedig azért, mert az egységes 
párt elöbbb jelentette bo a gyűlés meg
tartását. Ez az indokolás azonban nem 
helytálló, mert a kérelmezők mind régi 
debreceni polgárok. Mintegy

3000 főnyi tömeg gyűlt össze a gyű
lés színhelyén, amelyet azonban 35 

rendőr szétoszlatott.

Ma az izraelita hitközség vezetősége 
látogatást tett Hadhdzy Zsigmond fő
ispánnál és felkérte, hogy az egységes 
párt listájára zsidó vallásu jelöltet is 
állítsanak. A kívánságot a főispán ke
reken elutasította, mire a deputáció el
határozta, hogy az ellenzéket fogják tá
mogatni.

Klebelsbergtöl Sze
geden számonkérték 

a numerus clausus 
eltörlését

Szeged, nov. 21.
Vasárnap délelőtt tartotta meg Szegő

dén a szogedi egységes párt listaveze
tője, gróf Klebelsberg Kunó kultuszmi
niszter programbeszédét nagy hallgató-

miniszter áll, csak annyit jegyei 
meg, hogy nem lehet sokra érté
kelni azt, aki osak akkor igór segít
séget, amikor magas pozíciót tölt 
be. Kérdezi, hol voltak ezek az 
urak négy és féléven át, amikor, a 
kereskedelem és ipar, bajban volt.

Perceken át zúgott az éljenzés és 
a taps. Bródy Ernő méltatta még 
Fábián Béla érdemeit, majd Fábián 
hosszas és meleg ünneplése után egy 
órakor ért véget a lelkes népgyülés.

Fábián Béla vasárnap délután 
még Cinkotdn is mondott program
beszédei, esto pedig RdkoSszentmi- 
hólyon tartott, beszámolót. Minde
nütt nagy lelkesedéssel fogadták.

gári tábor szétszórtan álljon a vá
lasztás idején.

Kakulyay Károly, dr. Bródy Er- 
nőné, Magyar Miklós, Zala Zsig
mond és Pető Ernő felszólalása 
után a gyűlés véget ért.

Rassay Károly: 
szerda — Kaposvár 
csütörtök — Szeged 
Vasárnap éjjel nagyszámú kül

döttség kereste dr. Kiszel József ve
zetésével lakásán föl Rassay Ká
rolyt és felkérte a kaposvári jelölt
ség elvállalására. Rassay kijelen
tette, hogy a minden oldalról meg
nyilvánult óhajtásnak engedve vál
lalja a jelöltséget és szerdán leuta
zik Kaposvárra programbeszédet 
mondani. Emiatt egy nappal eltoló
dik a szegedi programbeszéd —csü
törtökre.

vasárnap reggel

Menyhért letartóztatásáról értesült, 
interveniált a belügyminisztérium
ban. Az intervenció^ eredménnyel 
járt, amennyiben a Hétfői Napló 
vasárnap távirati úton értesült ar
ról, hogy

Kiss Menyhértet vasárnap reg
gel kilenc órakor szabadon- 

engedték.

ság előtt, akik között ott voltak a szegedi 
egyetemi ifjak s a szegedi egyetemi ta
nács tagjai is. A miniszter programbe- 
szédébon hosszasan beszélt az ország 
belpolitikái kérdéséről. Beszédét többi 
ízben szakították meg a gyűléstorem kü
lönböző helyeiről elhangzott közbeszó
lások:

— Mi lesz a numerus clausussalT 
Arról beszéljen, miniszter ur!

Klebelsberg beszédében nem tért ki a 
numerus clausus kérdésére, hanem kul- 
túrprogramot adott, kijelentvén, hogy a 
jövőben a népművelés kultúrájába be
állítja a könyvtárt, a filmet ée a rádiót

— Az ón politikám — mondotta be
széde végén a miniszter mérsékeli 
konzervatív politika, amely azonban 
nem jelenti a reakciót. A kormány ii 
vallá8terkölcsi alapon álló konzervatív 
kormány.
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Cinkotán Záborszky főjegyző 
és barátai megzavarták a 

programbeszédet
Cinkotán délután fél 4 órak'öT kez

dődött Fábián Béla nagygyűlése. 
A termet zsúfolásig megtöltötte a 
közönség, sokan klnrekedtek. Fd- 
bifin Béla beszéde-közben

Záborszky főjegyző, vitéz Endre 
László főszolgabíró bizalmasa 
két-három főből álló társaság
gal megjelent a helyszínen, 

akik eredménytelenül akarták a 
gyűlést megzavarni.*

A cinkotai sikerült nagygyűlés 
Után Fábián Béla és kísérete átment 
Rákösszentmihályra, ahol különféle 
foglalkozási ágak nevében üdvözöl
ték a kerület szeretett képviselőjét. 
A felszólalások után Fábián Béla 
állott fel szólásra. Az ügyeletes ren- 
dorfogalmazo azonban kijelentette, 
högy

Fábiánnak nincs joga felszólalni, 
mert csak a helyi szónokok 

kaptak engedélyt.
Fábián erre egyetlen mondattal 

mondott' programot:
•— Ennek a némaságnak a meg

szüntetése az én programom.
Fábián Béla három vasárnapi

Borbély Maczky Miskolcon 
beismerte, hogy Bethlen és a 
faivédők támogatlak egymást

Miskolc, nov. 21.
A fajvédőpárt miskolci képviselője

löltje. Borb&ly-Maczky Emil v. főispán, 
vasárnap a Korona-szállöbau program- 
bcszdet mondott. Borbély-Maczky Emil, 
aki az előző választás alkalmával kisebb- 
ságben maradt a demokrata Huska Vil
mossal és a szociálista Reisinger Fe
renccel szemben, beszédében azt hangoz
tatta, hogy habár •?

a fajvédők ellenzékei a kormánynak, 
mégis támogatják a kormányt, s 
tulajdonképpeni hivatásuk nem más, 
mint a tempó diktálása, amelyre 

fiatalságuknál fogva hivatottak.
A fajvédők (p* Bethlen pártja kölcsö

nösen támogatják egymást a választá
sokon. A gyűlés, amelyen Görgey László 
jelölt is felszólalt, nagy részvétlenség 
mellett zajlott lo,

Ángyán Béla dr. 
Békéscsabán

Békéscsaba, nov. 21.
B.’/'sdn vasárnap délelőtt tartottá 

nagy tetszés mellett pragrambeszódét 
Ángyán Béla dr., a kerület egységos- 
párti hivatalos jelöltje, több ezer főnyi 
közönség előtt.

A Kessüthpdrt ülése
Vasárnap délelőtt a Kossuíh-P&'rt a 

Facsarnok zsúfolásig megtelt helyiségé
ben gyűlést tartott. A gyűlés mindvégig 
elkeseredett, izzó hangulatban folyt le, 
amelyet több Ízben szenvedélyes közbe
kiáltások szakítottak .félbe.
Klebelsberg 9 hallgatója

szálloda Budapssl 
építkezése toljosen befojozvo 
Els&rsndű családi szállón 

100 szoba 0 Qicsú árak

Szeged, nov. 21.
Ma délután KMicls'oerg Kimó

fájós ucca 15 (Operánál). Zongorák, ptaninik, 
I millió korona havi rószletre is. Állandó raktár.

gyűlésének erednjénye:'
együtt vannak az összes 

írások nz ajánláshoz.
Petrovácz GyuOa a tréflfihús

ói a kóserhús pórijáról
A Keresztény Gazdasági Párt fővárosi 

képviselőjelöltje vasárnap délelőtt a 
Homeros-mozgóban mondottak program
beszédet. Petrovácz Gyula a különböző 
pártokhoz, való viszonyokról beszélt. 
Megállapította', hogy Budapestem pártja 
van a miniszterelnöknek és a miniszter
ei nők helyettesének. A kormánynak ezt 
a két pártját, azzal a hasonlattal jelle
mezt?, hogy amint ;

minden mészárszékben külön kóterja 
van a tréfli húsnak és külön kóterja 
a kóser húsnak, ugyanígy külön 
dolgozik a Wolff-párt és a Kállay- 

párt.
Wolff Károly volt a következő felszó

laló, aki „békét hirdetett“. Beszóltok 
még Buday Rezső és Müller Antal. A 
gyűlésen bejelentették, hogy a főváros 
északi kerületében sikerült egységes ke
resztény listát teremteni. Ez e követ
kező: ”
Homonnay Tivadar, Tabódy Tibor 
Taufer Gábor.

Ernst Sándor, Csilléry András, - - - - - - - — ég

ta-gróf kultuszminiszter, a szegedi 
nyák lakói részére is gyűlést hirde
tett. A gyűlés színhelyén, a Király- 
halom-tanyáu, ahová előző napon 
minden kisgazdát és munkást be
rendeltek, -Klebelsberg öt autóval 
és nagy kísérettel jelent meg, a gyű
lésre azonban

. Vasárnap délután fél három órára

300 (telet van a

Király
yccában

itt mindent, amire 
etek szüksége van, 
megtalál és min 
dent Jól és olcsón 

vásárolhat

mindössze kilenc tanyai lakos jötte!, 
úgyhogy a kultuszminiszter néhány 
kijelentés .után sietve távozott

Rakovssky — öt perc
Nyíregyháza, november 21.

Vasárnap délelőtt tartotta Ra- 
kovszky Iván volt belügyminiszter 
Nyíregyházán programbeszédét. A 
gyűlést a Korona Szálló nagyter
mében rendezték, ahol azonban a 
kirendelt hivatalos embereken kí
vül alig jelent meg érdeklődő kö
zönség. Városi tisztviselők jelentek 
m<jg nagyobb számmal a gyűlésen 
akiken azonban a legkevésbé sem 
volt észlelhető a lelkesedés jele. 
Sasi-Szabó László egységespárti el
nök nyitotta meg az ülést, majd Ra- 
kovszky Iván mondott

négy-öt percig tartó program
it beszédet.

Viharos botrány és rendőri 
beavatkozás a rokkantak 

vasárnapi gyűlésén

Andrissy Cyuia gróf 
Vácott Eép fel

Andrássy Gyula gróf még nem döntött, 
hogy melyik kerületben lép fel. Több 
kerület van kombinációban, legvalószí
nűbb azonban, hogy Andrássy Gyula 
Vácott lép fel, melynek polgársága hét
főn küldöttségileg kéri fel arra, liogy 
vegyo fel a harcot a kormánypárti tára- 
bóky Alajos ellen.

A szocialisták gyűlése
A szociáldemokraták vasárnap négy 

helyen tartottak választói gyűléseket.' 
Délelőtt 10 órakor a Horthy Miklós ut 
32. azúm alatti párthelyiségben Büchler 
József, a kékgolyóuccai Matyi-vendéglő- 
ben Kétlily Anna, a Népszínház ucca 16. 
szám alatt, az asztalosok pártszerveze
tében Farkas István beszélt. Délután 
3 órakor a Soroksári úti Szarka-ven
déglőben Biró Dezső ismertette a poli
tikai és gazdasági helyzetet.

Vasárnap délután fél három órára 
országos gyűlésre hívta össze a 
rokkantakat, hadiözvegyeket és 
hadiárvákat a régi Rokkant Szö
vetség vezetősége.

A megjelentek nagyrésze 
a szociáldemokratapárt úgyne
vezett ,»R“ (Rokkant) csoport

jához tartozott
és piros szekfűt tűztek a gomb
lyukukba.

Az ülést a régi Rokkant Szövet
ség ügyvezető-elnöke, Rnttkay 
Jenő nyitotta meg. Beszédében fej
tegette, hogy egyetlen politikai 
pártnak sincs joga kihasználni a 
rokkantakat, akiknek nem politika, 
hanem kényér kell. Azok, akik a 
rokkantak szélsőséges földalatti

szervezeteiről beszélnek, vegyék tu
domásul, hogy a rokkantak föld
alatti szervezetei a temetőkben 
vannak. Végül tömörülésre hívta 
fel a rokkantakat, hadiözvegyeket 
és árvákat. Utána Papp Ernő szó
lalt fel. Beszéde alatt a szociál
demokraták „R“ csoportjának né
hány tagja hangos közbekiáltások
kal igyekezett zavarni a szónokot. 
Végül is viharos botrány keletke
zett, amely odáig fajult, hogy

az ügyeletes rendőrtis?t7iselő 
kénytelen volt karhatalommal 

eltávolítani egy embert,

aki a leghangosabb botrányokozó 
volt. Mikor a rendőrök kivezették 
a teremből a botrányokozó rokkan
tat, az i,R“-csoport néhány tagja 
hangosan méltatlankodva

kivonult a teremből.
Néhány percnyi izgatott tumultus 
után helyreállt a rend a teremben, 

iA zaj lecsillapodása után dr. Ba
lassa Gyula határozati javasaiét 
terjesztett elő, mely szerint a

rokkantak kiválnak minden po
litikai pártból

és érdekeik megvédésére független 
pártot alakítanak, amely csak a 
háborúsuj tóttá rokkantak, özve
gyek és árvák érdekeiért harcol. X 
nagygyűlés lelkes hangulatban el
fogadta a javaslatot. A viharosan 
indult gyűlés azután teljes rend
ben fejeződött be.

Le,?modornobb beren
dezés. Fürdőszobás és 
folefónos szobák. Pá
lyaudvarok közöltben
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a padlásról az eöédlöasztalrn 
zuhant e$y kőmíves

Váratlan vendég ez ebédnél

' Vasárnap délben nz- újpesti Deák ucca 
65. számú házban nem mindennapi tra- 
gikoinikus baleset történt. Kerekes Já
nos 61 éves kőmi vés felment az egy
emeletes ház padlására, hogy a rossz álla
potban lévő padlózatot megjavítsa. Alig 
fogott hozzá munkájához,

/ & padlás padlózata leszakadt alatta

■ a szerencsétlen kőmives lezuhant az 
emeleti lakás egyik szobájába, melynek 
lakói éppen asztalnál ülve, ebédjüket 
fogyasztották,

I Kerekes belezuhant a terített asz- 
f talba.

fAz étkező család rémülettel fogadta a 
magasból érkezett, Váratlan vendéget, 
akinek súlya alatt az asztalon dara
bokra törtek a tányérok, a poharak, s 
Kerekes János nemcsak a ráeső törmelé
kektől, hanem az üvegcserepektől is 
súlyos sérüléseket szenvedett. Beszállí
tották a gróf Károlyi kórházba.

Veszedelmes betörőtársaságot 
fogott el vasárnap a rendőrség

Szőnyegek
Bútorszövetek 
Padló’filzek 
Kárpitos-kellékek 

mélyen leszállított árban

Back és Gerő

Az utóbb! időben nagy mértékben cl
szaporodott betörések ügyében a rendőr
ség két hónap óta erélyes nyomozást 
folytat, do a tetteseket nem sikerült el
fogni. A megindított nyomozás mára 
eredménnyel járt, amennyiben a detek- 
ti veknek sikerült egy háromtagú betö
rőbandát elfogni.

A Hétfői Napló múlt heti számában 
megemlékeztünk arról, hogy az Üllői út 
75. számú házban levő textilkereske- 
désbe, továbbá a Thököly úton ugyan
csak egy textilkereskedésbe, néhány 
nappal ezelőtt pedig egy erzsébetiért 
textilüzletbe falbontás útján ismeretlen 
tettesek behatoltak és onnan körülbelül 
egy vágón árut vittek cl.

Ugyanebben az időben több feljelen
tés érkezett a rendőrségre, hogy az uccán 
várakozó autókból értékes takarókat, 
az uccun haladó kocsikról pedig a leg
különfélébb takarókat lopkodják cl.

A megindított nyomozás során meg
állapították a detektívek, hogy a betö
réseket és a tolvajlásokat Léhner-Léde- 
rer Ferenc rovottmultú pestszentlőrinci 
kőmivessegéd. akit a betörővilágban 
„tijipas Ferinek" neveznek, továbbá Bú
zás-Hálás József. Wolff László géplaka
tos és Molnár László többszörösen bün
tetett cukrászsegéd követték el. A négy 
betörő az utóbbi időben lókcreskcdéssel 
de legtöbbször lótolvajlással foglalko
zott és ezen a nyomón sikerült a detek- 
tíveknek hosszas küzdelem után vasár
nap hajnalban

a Tatlersal egyik istállójának te-

tején
Léhner Ferencet elfogni és beszállítani 
a főkapitányságra , ahol azonnal meg
kezdték a kihallgatását. Vallomása alap
ján a detektívek vasárnap délelőtt elfog
ták a Garay téren Wolff Lászlót, vala
mint Búzás Józsefet, aki Lupon Mária 
rendőri felügyelet alatt álló nő Péterfiy 
Sándor uccai lakásán

bujkált.
Mindkettőt beszállították’ a főkapitány
ságra, ahol beismerték, hogy hónapok 
óta fosztogatták a fővárosi üzleteket. 
A lopott árukat Kiéin Hermann Garay 
téri férffszabónak adták el. aki viszont 
azokat Singer István és József Dem
binszky ucca 19. szám alatt lakó keres
kedőnek adta tovább.

Léhnert, Búzást, Wolffot letartóztatták, 
Kiéin Hermannt, Singer Istvánt és Jó
zsefet pedig őrizetbe vették. Molnár 
László ellen, aki szőkéében van, köröző
levelet adtak ki.

A késő esti órákban még előállították 
a főkapitányságon SchiÜinger József 
rokkant katonát, aki beismerte, hogy

ő volt a betörőtársaság vezére.
A főkapitányságon Nemes Dezső fő

felügyelő és a Stodolnyi-csoport tagjai 
folytatták ez ügyben a további nyomo
zást. Most állítják össze a betörök bűn
lajstromát, melynek során Léhnerr&l 
ég Búzásról kiderült, hogy Csehszlovák 
kiában több betörést követtek el.

IV., Hajó ucca 12-14 Telefon 75-12

szabi, CSILLÁROK 
Klssllngnél 

VI., Podmantcaky ucc» 31.

Budapesten keresik a Német
országból eltűnt Zansingen Hilda 

tizennégy éves kisleányt
A1 főkapitányságra jelentés érke

zett a németországi Ruhr Muhi- 
heimből, hogy az ottani egyik leg
gazdagabb polgár, leánya, a tizen
négy esztendős Zansingeri Hilda 
nyomtalanul eltűnt otthonról. A né
met rendőrség megkereste a magyar, 
hatóságokat, hogy indítsanak nytf- 
mözást a kislány felkutatására. A 
Mühlhelmből érkezett jelentés egy 
plyan gyanús körülményről szá
mol be, amely azt a látszatot kelti, 
hogy a kislány eltűnéséhez köze van 
két magyar nőnek. A megkeresés 
szerint a fejlett, szép, fiatal Zansin
gen Hildát eltűnése előtt

'Utoljára két magyarul beszélő,, 
elegáns, ismeretlent fiatal nő tár?' 

saságában látták,

azóta pedig nem adott élet jeli ma
gáról. A német hatóságok közölték 
a főkapitánysággal, hpgy

a uyőmravezetőáek ötezer arany
márka jutalmat tűztek ki,

ami közel százmillió magyar, k'örbr 
nának felel meg. A főkapitánysága 
megkeresés alapján széleskörű nyo
mozást indított az eltűnt leány és 
a magyarul beszelő titokzatos ele- 
gáus nők felkutatására.

dr. Lengyel Ernő Ügyvéd előadta, hogy 
az alkalmazottaknak törvényesen járó 
renumerációt éa karáosonyi pótlékot ed
dig minden évben kifizette a Viktuália 
és így nem volt jóga azt sem a múlt 
évben, sem a most folyó évben, annál 
kevésbé visszatartani* mert a részvény
társaságnak •— a törvényszék céghivata- 
láhoa bemutatott mérlegekből kitünő- 
leg —mindén üzleti éve nyereséggel zá
rult. A Viktuália képviselője a kereset
tel szemben azzal védekezett, hogy az 
1925. évi mérleg 23 millió korona nyere
séget tüntet fel, és így

ilyen kis nyereségből renumerációt 
és karácsonyi pótlékot fizetni nem 

lehet.
Felperesek nyomban megcáfolták a Vik< 
tuália ügyvédjének védekezését FelmuJ/ 
tatták a vállalatnak megelőző évi híva* 
talosan közzétett közgyűlési felhívását- 
amelyben a részvénytársaság alaptőké
jét egymilliárd koronában tüntette fel* 
mig a következő évi mérleg, annak elle
nére, hogy a részvényesek az egész üz
leti év alatt egy fillért sem fizettek 
be a vállalat alaptőkéjének szaporítá
sára három és félmilliárd alaptőkét ésí 
ugyanannyi tartalékolást tüntet fel.

A Viktuália ügyésze ekkor váratlan 
és szenzációs kijelentést tett, amely 
nomcsak a hallgatóságot, hanem a bíró
ságot is konsternálta. Előadta, hogy a> 
a mérleg, amit a törvényszéknek bemu
tatlak és amire a felperesek hivatkoz
nak, ’ ‘ ,

extern mérleg, amely nem tünteti 
fel a való adatokat,

mig a vállalat intem mérlegével Iga
zolni tudja, hogy a vállalat üzleti évq 
ténylegesen veszteséggel zárult.

A Viktuália ügyészének ez a bejelen
tése óriási feltűnést keltett és a hall
gató közönségen a meglepetés és csodál
kozás moraja zúgott végig.

A bíróság a bizonyítást, nem is ren
delte el, mert hiszen azzal, hogy a tör
vényszékhez bemutatott mérleg valót
lan adatokat tüntet fel, védekezni annál 
kevésbé lehet, mert ez a tény büntetendő 
cselekményt képez. A bíróság ennek 
alapján kötelezte a részvénytársaságot, 
hogy a tisztviselők járandóságát fizesse 
meg.

Amikor a munkaadó azzal védekezik,
hogy hamis mérleget csinált

Intern és extern mérleg mint új kereskedelmi fogalom

Ha Möatval szenved, vegyen ma este 
egy evőkanállal a Szent Rókus lábsóból, 
tegye bele egy lavór jó meleg vízbe és 
áztassa lábait ebben a jótékony hatású 
könnyedén oxigénezett vízben. Ilyen 
erősítő, felüditő láb fürdő után az ősz- 

szes fogyások, feldör
zsölések kipálások, is- 
tudások, kínzó, égető 
érzések egy csapásra 
megszűnnek. A bőrke- 
ményedések és tyúk
szemek annyira meg
puhulnak, hogy kcs 
vagy borotva nélkül 
eltávolithatók. A Szent

Rókus lábsó a legelhanyagoltabb lábat 
is tökéletesen rendbehozza. Minden 
gyógyszertárban kapható. Egy nagy 
csomag ára 16.000 korona. Ha valahol 
nem kapná, forduljon közvetlenül a bu
dapesti Szent Rókus gyógyszertárhoz, 
VII. kerület, Rákóczi út 70. szám.

űna 
cote.

’A Viktuália Kereskedelmi Bt. a múlt 
évben, azzal indokolással, hogy a rész
vénytársaság működése veszteséggel 
járt és ezért feloszlik, elbocsátotta úgy
szólván összes tisztviselőjét. Ugyanezzel 
az indokolással megtagadta a renu- 
merdció és karácsonyi pótlék kifizetését

is alkalmazottai részére, akik erre dr. 
Lengyel Ernő ügyvéd utján pert indí
tottak a részvénytársaság ellen és kér
ték a bíróságot, kötelezz© a vállalatot 
kétévi renumerációjuk megfizetésére.

Szombaton tárgyalta az ügyet a mun
kaügyi bíróság Négyessy biró előtt, ahol

I
PullOVer  138.000 I •   —_  _. . EL  JL JL —   — — & JL ■ _ _   ■_ I Mosóbtfrkertyö 78.000 asscagl Megszűnő méterosztalyok laaa^a;! 
Holczer Lajos Repülő Nagyáruházában, Rákóczim is 

ia,a,:.:ai még ontják az olcsóságokat l&r-xa 
Minden osztályon hihetetlen olcsóságok! Játékosztályon sokféle olcsóság!

Baby keztyü ... _ ... 9.8ooo 
Damasst-abrosz ... SR.ooo

Ruhaszövet. 110 cm széles métere . 
Kabátszövot, métere ....... 

pVelour. 149 cm azéles, métere . . . 
iKockás szövet. 138 cm azéles, métere 
Kék szövet, 138 cm széles, métere . , 
Csíkos flanell, métere................. ....
Zsinór barchend, métere ■ . . . . 
Japánselyem, métere .......

I Gyermekjátékok 12.soo, 19.500, 25000 e. feljebb | | Ne*tafro*Hr*»'rlilkBz5" 19.00°

59.600 K 
88.038 K 

128.000 K
59.000 K
08.009 K
11.590 K
19.890 K
55.000 K

Nehéz erepe de chlne maradékok,
métere . . . .'........................ ; 90.090 K-tól

Velour flanell, legújabb, métere . . 34.509 K

Kávés készlet.........................................  78.000 K
Lepedővászon pamut, 148 cm. métere 29.800 K
Lenlepedővászon, 146 cm, métere . 39.500 K
SeliilTon, métere .............................. 9.890 K
Vászon, pamut, ágyneműre, métere 13.400 K
Férfi Ing, 2 gallérral, darabja . . . 45.500 K
Férő flunelllng, darabja...... 39.500 K
Férfi alsónadrág, rövid, darabja . . 18.600 K
Hálóing (férfi) darabja ... - . . 48.900 K
Női ing. darabja ................................  17.809 K
Női hálóing, hímzett, darabja . • . 39.800 K

Férfik alap, darabja ....... 25.000 K
Férfi sportsapka, darabja ..... 26.500 K
Zsebkendő, darabja .........................  2.830 K
Kemény kalap, darabja ...... 86.000 K
Strapazokni, párja....................  4.900 K
Fátyolharisnya, párja 29.609 K
Moussellnharisii; e. 'ívja . • < t . 16.500 K
Őszi kesztyű, pá .......................... 17.800 K
Bélelt bőr női i párja . . • 98.000 K
Gyapjú gyermek - pórj- . . 26.509 K
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Orkán pusztított a Semmeringen
, Bées, november 21.

A Semmpringen vasárnap délután óriási orkán pusztított, amely 
3 falunak, Schmldtdorffnak, Eiszpemok és Misenbacbnak csaknem 
összes házait rombadöntötte vagy megrongálta. A vihar erdőégést is 
okozott. A tüzet katonaság oltotta el.
A vihar nagy nnsztitást vitt végbe I a házak tetejét sodorta le. A vasuttor- 

Németország egyes térülőiéin is. Hzi- galom nagy torületen veszélyeztetve van. 
láziéban villamos- és teletónvezetékoket | Emberéletben kár nem esett.

Tíz eltűnt fiatalembert és gyermeket 
keres a rendőrség

Kőborláii láz van BudapestenKirály ás paraszt
pataiétól kunyhóig

Wjirént Ismeri is liasu;él;a ívlljedek 
•óto a páratlan hatású

DIANA
SÓSBOKSZÉSZT,

»oly«t a közvélemény a legerősokb ős 
legjobb háziszer gyanánt emleget. Hogy 
ez nemcsak ürés szó. annak bizonyítá
sára álljon itt a következő két levél;

t.
Sophla,-Falaié, 1918 ápr. 10

- Szíveskedjenek „nangmarsehaiiamt 
aetner MajestMt dcs Könlga dér Balga* 
ren Sopfala-Falais címre mielőbb küldeni

il fi vég cirea Ú litores legyen)'
M üveg Diana sósborszeazt

Tisztelettel

3 háznagy,
n.

Szederkény, 1928 ezept

- nogy iaiunKoan eiíog
JJiana^ósborBzcsz, küldjenek 
alább írt cfmonjre 8 kis üveggel.

--■Mivel, hogy falónkban elfogyott a 
-Uiana-iósborBzcsz, küldjenek kérem 
alább írt címemre 6 kis üveggel. Többen 
állunk össze ehez a rendeléshez, hogy 
hamarabb megkaphassuk, hiszen úgyis 
minden házban szükség van reá, nem 
18 tudunk már élni nélküle. Köszönjük

■ az irántunk való szívességüket.

Tisztelettől

Tímár István gazdálkodó.
Diana lótbomtn hatás* 

bál eredő szaggatásoknál, csú* 
zos, kösxványes bántalmaknál 
és idegfájdalmaknál fájdalom* 
Cllllcfjltó.

Kimerültségnél, testi és szel- 
áRfnH fáradtságnál frissítő. 
Élénkíti a vérkeringést, fokozza 
a kitartást, visszaadja a testi 
erőt és szellemi frisseséget, nő* 
veti az ellenállőképességet.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

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

SsSnyeg, pokróc, Dggdny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszókek, 
leknyszoba-, előszoba- és kortlbutorok, ernyők 
és tatrak minden kivitelben kaphatok 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VÍU ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust OúQK ellenében postán küldök

RlltftFflk Lánylnák'KX"UOM ucca sarok- Bejárat az 
Akácfa uccai oldalon 

Vidékre asakssorD -so magol Ab Jót ólMasgl

■W______  — .__ és alSssioba bu-

KODVll 3■■■■ viL, Thököly dl 1’. 
ggMnaBMnnisai ksdvezmények

Sezlonok, matracok, 
•ezlóntíkirök, sialongarniturák. fotelágvak, sodro
nyok, leglobban legolcsóbban, fizetési könnyítéssel, 

Llnslner kárpitos műhelyében kaphatók.
Bpait, VII., Ssovetség u. a. (Ráköti útnál.l

’A főkapitányság eltűnési osztályán 
az utóbbi hírlapokban egyre sűrűbben 
jelentik be fiatalkorúak és apró gyer
mekek eltűnését. A nyomozás során, a 
legtöbb esetbon egy-kót hét múlva rá
akadnak az eltűntekre, vagy pedig ön
ként térnek azok haza, úgyhogy bűn
ügyi vonatkozása csak ritkán van a be
jelentéseknek. Mivel azonban az eltűn
tek egy része fiatal leány, a rendőrség 
erkölcsi szempontból nagyon veszedel
mesnek tartja a helyzetet. A tömeges 
eltűnéseknek tulajdonképpen lélektani 
alapja van és a rendőrség tapasztalatai 
alapján meg lehet állapítani, hogy a 
főváros serdülőfélbon levő fiatalságá
nak egy részét kóborlás! vágy hajtja el 
otthonról. A fiuknál nagyban elősegíti 
a kóborláai ösztönt

a detektiv-regény és a kalaudor- 
fllm,

a lányoknál pedig a könnyű kaland le
hetősége és a lelkiismeretlen férfiak 
csábítása. Jellemző, hogy a főkapitány
ságon a mai napon

Feljelentették a Posztóforgalml Részvény 
társaság Igazgatóságát

Halmoylts Ferenc Igazgatót nem találja a rendőrség
Vasárnap délben megjelent a fő

kapitányságon Kraszncr Lajos, az 
ismertnevü Deák Ferenc uccai szö- 
vetnagykereskedés főnöke és feltű
nést keltő ügyben tett feljelentést. 
Előadta, hogy összeköttetésben áll 
a Zsolnai posztógyárral, amellyel 
nagyobb üzleteket bonyolított Te a 
gyár budapesti képviselői, a Posz
tóforgalmi Részvény társaság útján. 
A Posztóforgalmi rövid idővel ez
előtt a Zsolnai posztógyár szám
lája alapján nagyobb összeget in
kasszált Krasznertől, aki később 
megtudta, hogy a lefizetett összeget 
a gyár nem írta a javára. Csak
hamar kiderült, hogy

flktiv számla,
illetve megbízás nélkül vették fel 
tőle a pénzt.

Raktáram csökkentésére
az SS óve közismertHolzer-miitósés

occaslót rendezek
téli köpenyeit_____

rozer 'ezer

Nufrletfe-bunda

Eladásra 
kerülnek:

végigbélelve, tiszta 
gyapjúszövetből 
szőrméivé 

600
végigbélelve, tiszta 

gyapjúszövetből

480
3 millió SZÖVBtblUZOk 

Seal-hunda Chinc 3,8oo. ei«r Szövsfaljak 
D.prím.gyapjú 4.QA orepn de
KUflOln szövetből -rOv ezer Chiliéből

divatháza, Kossuth Lajos ucca 9

tíz fiatalkorú és kis gyermek el
tűnése

ügyében folytatnak nyomozást. A beje
lentések szerint Weisz Ferenc 17 éves 
kereskodősegéd, Torma Kálmán 18 éves 
cipész, Vida Sándor 16 éves műszerész
inas, Kiss János 17 éves fényképész, 
Rózsa József 17 óveg inas, Gulyás Mária 
18 éves munkáslány eltávoztak lakásuk
ról és azóta nem adtak életjelt maguk
ról. Raj-tuk kívül még

négy kisfia
eltűnése is foglalkoztatja a rendőrséget. 
Tidcz Béla 12 éves tanuló és 10 éves 
Károly nevű öccse a Lánchíd ucca 23. 
számú házból, két kis pajtás, Csömör 
János 12 éves és Lehoczky Mátyág 13 
éves tanulók pedig a Fügoueca7. számit 
házból tűntek el. Dr. Risztits Lázár ta
nácsos, az eltűnési osztály vezetője, szé
leskörű nyomozást folytat, hogy vala
mennyieket megkeresse és hazajuttassa 
hozzátartozóikhoz.

A feljelentés alapján, Fekete 
Sándor, Kemény Sándor és Z/aímo- 
vits Fereúc,

a Posztóforgalmi igazgatói el
len megindították az eljárást.

Fejtet e és Kemény teljes jóhiszemű
ségükkel védekeznek és arra hivat
koznak, hogy az egész ügyről nincs 
tudomásuk. Hainiovits Ferencet 
nem tudták kihallgatni, mert

harmadik 
helyen

a Posztóforgalmi 
igazgatója ismeretlen 

tartózkodik.
A főkapitányságon megindították 
a vizsgálatot, mely rövidesen tisz
tázni fogja, hogy valóban történt-e 
bűnös manipuláció a Zsolnai 
posztógyár számlájával.

rendkívül finom minő
ségben és kidolgozásban 

szőrméivé

750

Tizennyolc sazflolesény véres 
Harca e$y ostromolt házban

Nyolchónapra ítélték ■ zagyva- 
rékásl legényeket, akik mezte
lenül kergették az uccéra a hfiz 

asszonyait
A' budapesti ítélőtábla szombaton ho

lott ítéletet a zagyvarékási véres legény
háború ügyében, amely tizennyolc gaz
dalegény között zajlott le. A múlt esz
tendő nyarán a zagyvarékási vendéglő
ben mulatott három módos gazdale
gény, Lékó József, Antal és János né-' 
hány barátjukkal együtt. A szomszédos 
asztalnál iszogatott ugyancsak néhány 
barátjával Mankó Forenc, Alajos és Vik
tor gazdalegények. A két társaság a ci
gányok miatt, összevesztek és ököllel, 
bottal támadtak egymásnak. A vendég
lős végül is csendőröket hívott, akik 
szétválasztották a verekedőket. Lékóék 
a vendéglői összotüzés után barátaikkal 
együtt hazamentek a házukba és ott 
tovább folytatták a mulatozást. Éjfél
tájban azután hirtelen lárma és harci 
kiáltás zaja verte fel a falú csendjét. A 
Menkó testvérek néhány pajtásukkal 
együtt dorongokkal', vasvillákkal és fej
székkel felfegyverkezve összegyűltek Lé
kóék háza körül és

formális ostrom alá vették az épü
letet.

Husángokkal bedöntöttek a kerítést, ha
törték a kaput, az ajtókat és benyomul
tak a lakószobába, ahol Lékóék ugyan
csak

fejszékkel felfegyverkezve

várták az éjszakai támadókat. Pillanatok 
alatt véres verekedés kezdődött a ház
ban. Vállt vállhoz vetve küzdöttek egy
mással Lékóék és Menkóék tábora. Ti- 
zonnyolo hatalmas szál legény baltája 
villogott a szűk szobában, ahol néhány 
perc alatt

sebesüllek fetrengtek vérben a 
padlón.

A harcban eleiule Menkóék tábora volt 
az erősebb. A feldühödött parasztlegé
nyek a megtámadott házban tartózkodó* 
nők ruháit leszagatták, meztelenül ki
kergették őket az udvarba és

az egyik nővé] bestiális módon 
gyetlenkedtek.

Az egész falut felverő harci zaj 
hamar eljutott a csendőrségre is, ahon-*' 
nan a csendörörs legénysége feltüzött 
szuronyokkal sietett Lékóék házához. 
Órákig tartó nehéz küzdelem után siko-( 
rült is a csendőröknek rendet teremteni* 
az ostromolt házban és

lefegyverezték a dühöngő embereket.
A több.súlyos sebesüléssel végződő éj
szakai harc ügyében a csendőrség eljá
rást indított Zagyvarékás tizennyolc 
leggazdagabb legénye ellen. A törvény
szék magánlaksértés és súlyos testi sér-' 
tés miatt az éjszakai haro összes szerep-* 
lőit

ke- \
„j 

csak-,

hat-hat havi börtönre, '

egy fiatalkorút pedig dorgálásra ítélt. 
Az ügyész fellebbezése folytán a buda
pesti tábla elé került az ügy, ahol a 
tíarmath-taná.cs ítélkezett az ügyben. 
A tábla egész sereg tanút hallgatott ki, 
akik főként a Lékó testvérek szerepét 
igyekeztek tisztázni, akiket Altorjay 
Sándor dr. ügyvéd védett. A tábla hosz- 
szas tanácskozás után megváltoztatta a 
törvényszék ítéletét. A Lékó testvérek 
büntetését loszállította két havi börönro, 
az ügy többi szereplőinek büntetését 
azonban súlyosbította és valamennyibbet

nyolc-nyolc havi börtönre ítélte, 

a fiatalkorút dorgálás helyett két heti 
fogházbüntetéssel sújtotta.
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HÍREK FsIlelBnfctfeh köt pesti ariísfaOgynOkflf, akik 
balkáni leinijoHia juttatlak fiatal leányokat 
A rendőríég tisztító munkát kezd a zugUgyntf kök ellen

. I. Ferenc József halotti maszkja 
6 Nemzeti Múzeumban. I. Ferenc 
.József halálának űz éves évfordu. 
Jója alkalmából Klcbclsbcrg Kuyó 
jgróf kultuszminiszter hétfőn dél
előtt adja át a Nemzeti Múzeum- 
jiak megőrzés végett a halott király 
maszkját, aput Marsdhal Rudolf 
.♦szobrászművész készített. Evvel az 
ünepséggel kapcsolatban adják át 
ia közönségnek a Nemzeti Múzeum 
átalakított eTőeaarnokát és termeit.

— Marton Miksa dr. tárgyal a 
Belvárosi Színházzal. Vasárnap a 
késő esti órákban érkezett meg- 
Pécsből Marion Miksa dr. a Bel
városi Színház egyedüli reflck- 
tánsa. A színház pénzemberei és 
Marton között a tárgyalások még 
az éjjel megindultak. Marton Miksa 
azt ajánlotta, hogy 18 évre átveszi 
a színház bérletét, megveszi kész
pénzért a felszerelést és, átvállalja 
a színház adósságait, kivéve Bárdos 
Artúr követelését, amelyet a régi 
pénzemberekkel akar elintéztetni. E 
pontnál megakadtak a tárgyalások 
s Marton dr. kedd délig adott hala
dékot. a bérlőknek az ajánlat elfo
gadására. Ha a megegyezés sikerül 
s a szerződést kedden délben alá
írják, úgy a Belvárosi Színház de
cember 8-án nyitja meg ismét ka
puit egy új francia vígjátékkal.

— Rendőri nyomozás Amsterdamban 
a francia frank emelkedése miatt. Pá
rizsból jelentik: A francia frank roha
mos emelkedésével kapcsolatban nyil
vánvalóvá vált, hogy a nagy emelke
dést tőzsdei manupuláció okozza. A fran
cia pénzügyminiszter < az esti órákban 
n párizsi rendőrprefektura vezetőjével 
tanácskozott s n tanácskozás eredménye
képpen Amsterdamban több rendőrségi 
főtlsztvlselőt küldtek ki, mert az a vé
lemény, hogy a tőzsdei manipulációt 
'Amsterdamból irányítják.

— Csendélet a Fcrdinánd hídon. Virág 
Flmuol Váci ut 64. szám alatt lakó1, 32 
óves házmestert a Fcrdinánd hídon 
verekedés közben ismeretlen tettes 
basbaszurtn. Haldokolva a Rókus-kór
házba vitték.

— Lugkövet ivott. Matajj Zsuzsa 22 
téves háztartásbeli zuglói, Angol ucca 
(!1. szám alatti lakásán lugkövet ivott. 
Sulyos sérüléseivel a Rókus-kórházba 
vitték.

Mosóselyem

A hatóságokat uz utóbbi időben ; 
sc&at foglalkoztatja az artisták, < 
különösen az artistanők ellenőriz- < 
hetetlen és erős özönlése a Balkán i 
felé. I

A főkapitányság erkölcsrendé- i 
szeli osztályára tegnap is érkezett 
bejelentés, amely arról számol be, ( 
hogy két ismertnevű budapesti . 
artistaügynök fiatal leányokat jut
tatott balkáni züllött lebujókua. A 
leányok hozzátartozói a feljelentés- . 
ben 1

megnevezték a két ügynököt 
közölték a pontos címüket.

Schaffer Jenő főtanácsos, az 
kölcsrendészeti osztály vezetőjének 
intézkedésére a detektívek megindír

er-

t — Raoul Chélard, a francia kö- 
' vétség kereskedelmi attaséja távo- 
; zik. Mint a Hétfői Napló értesül, a 

francia kormány a budapesti fran
cia követség kereskedelmi attaséját, 

■ Raoul Chélardot visszahívja Buda
pestről Párizsba. Raojil Chélard 
december havában távozik a fővá
rosból. Az új kereskedelmi attasé 
kijelöléséről még nem döntöttek.

— A mentők tanfolyamának vizsgája. 
A Budapesti önkéntes Mcntőegycsülot 
vasárnap tartotta U Rudas-fürdő uszodá
jában a vízben fuldoklók megmentésére 
irányuló* tanfolyamának záróvizsgáját. 
A vízből mentési tanfolyamot — mely
nek vizsgája szép erednjényeket muta
tott —, a Mcntőegyesű|et népszerűsí
teni fogja.

A Testi Tőzsde uj száma sok érdekes in
formációkat közöl. Mindenütt kapható.

— öngyilkos lett a vicinálison, ötvös 
Teréz 17 éves y.áztartáabeli lány a vác— 
gödöllői helyiérdekű vasúton marólúg
gal megmérgezte magát.

— Diákok nem vettek részt az ülésen. 
Multhoti számunkban Viharos botrány 
és rendőri beavatkozás a zsidó hitköz
ség ellenzéki ülésén, clin alatt közölt 
cikkünkre vonatkozólag megállapítot
tuk, hogy a hitközség fiú- és leánygim
náziumában 14-én, vasárnap d. e. 8— 
1-Ig, tehát a gyűlés tartama alatt, ren
des tanítás folyt, amelyen a tanulók — 
4—2 beteget leszámítva — teljes szám- 
Jhal vettek részt; és igy a gyűlésen az 
intézet egyetlen • növendéke sem volt 
jelen. 

tották a vizsgálatot a. két ügynök 
ellen, akiket azzal vádolnak, hogy 
az artista szerződtetést szabályokat 
és az útlevélkiadás korlátozási sza
bályait kijátszva küldték a Bal
kánra az artistaleányokat,,

A rendőrség a feljelentés kap
csán valószínűen már a közeljövő
ben

nagyszabású tisztogató munkát 
kezd a zug-artistaügynökök között 
és annak megakadályozására, hogy 
a tisztességesén dolgozó artista
ügynökök közé keveredett leány- 
iereskedő exponensek, minden fele
lősség nélkül űzhessék az ember- 
húscsempészest.

— Gyászmise Becsben Ferenc 
József halálának évfordulóján. Va
sárnap délelőtt a bécsi kapucinusok 
templomában Ferenc Szalvátor fő
herceg részvételével gyászmisét 
tartottak Ferenc József halálának 
tizedik évfordulója alkalmából.

— Sikkasztó házaspár. Az ügyészség 
Ternyey Pált és feleségét, állítólag 
Rózsa ucca 19. szám alatti lakosokat, 
sikkasztás miatt körözi és letartóztatá
sukat lerendelte.

— A vasárnap életuntja!. Perei Mária 
23 éves cseléd, Aggteleki ucca 8. szám 
alatti Iákor, öngyilkossági szándékból 
nyitva hagyta a gázcsapot és súlyos gáz- 
mórgezést szenvedett, r- Bránya Sán- 
dorné 37 éves háztartásbeli nagymeny- 
nyiségü aszpirinnel megrnórgezte ma
gát. — Grünfeld Etel 32 éves leány lug- 
kőoldattal megmérgezte magát. — 
Kcpprlngen Károlyié 19 éves, háztartás
beli a Verpeléti yt 36. számú házban 
lévő lakásán nyitva hagyta a gázcsapot 
és mire ráakadtak, meghalt.

Talált csecsemő. A Vitéz ucca 2. 
számú ház kapuja alatt egy pólyába 
csavart 8—10 napos csecsemőt találtak. 
Bevitték a főkapitányságra, ahonnan a 
csecsemőt a gyermekmenhelyre szállítot
ták. A lelketlen anya fcézrekeritése 
érdekében a nyomozás megindult.

A Budapesti Kereskedelmi Akadémia vég
zett tanulóinak szüvetségó 1926 november 
23-án,-,kedden esté 6 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését, a Budapesti Kercskedeluii Afcp? 
déaüa.CV*, .Alkotmány uccu U)‘ dísztermében. 
Közgyűlés után közös vacsora jw Országbá? 
kávéház különtermében.

— Eltűnt egy grófné 200 mUljóft 
gyöngysora. Gróf Bessenyey 
Györgyné bejélentette a rendőr
ségen, hogy 97 szemből álló gyöngy
sora a 31-es villamosom eltűnt. A 
rendőrség megindította a vizsgá
latot annak kiderítése végett, hogy, 
a gyöngysort ellopták-o vagy el
veszett.

-vr Betörések. Vasárnap délután isme
retlen tottesek betörtek herceg 
Odescalchy Zoárdné Vilma királyné 
ut’45. szánj alatti lakásába, ahonnan 
nagyértékü ruha- és ezüstnemüt elvit
tek. Ugyancsak ismerotlen tettesek 
botor lek dr. Mándy István ügyvéd, a 
Lloyd Bank volt ügyvezető-igazgatójá
nak Aulich ucca 4. szám alatti, lakásába, 
ahonnan mintegy 50 riiUlól értékű kü
lönböző tárgyakat elvittek.

— Kommunista nyomtatványokat 
foglalt le a rendőrség. A főknpi- 
tánypúg politikai osztályának tudo
mására jutott, hogy a Próféta uc- 
cában levő Próféta nyomdában 
újabb Vági-párti röpiratokat készí
tenek. A politikai osztály detektív- 
jei vasárnap hajnalban benyomul
tak a nyomdába, ahol többezer 
kommunista tartalmú röpiratőt 
találtak. A rendőrségen megindult 
a nyomozás, hogy a röpiratoknak 
ki a szerzője?

— Programbessédek a Józsefi 
városban. A Józsefvárosi Belső De
mokrata Körben f. hó 23-án este 8 
órakor a Józsefváros demokrata 
képviselőjelöltjei, dr. Hajdú Mar- 
cel, dr. WeiUer Ernő és Vörös Já
nos mondják el programbeszédeiket.

— A Magyar Nemzeti Szociális Párt 
gyűlése. A Magyar Nemzeti Szociális 
Párt vasárnap délelőtt a Régi Képvi
selőházban országos gyűlést tartott 
Neményi Imre dr. ny. államtitkár el
nöklete alatt, aki megnyitóbeszédében 
rámutatott arra, hogy a miniszter- 
olnök kétórás kortesbeszédóben az állam 
pénzügyi viszonyainak szanálását han- 
goztata. Ezzel szemben tény az, —■ mon
dotta eményi, — hogy nem szanálták a 

.népet, hanem bukott malmok szanálá
sára fordítottak 500 milliárdot, színész
társaságok külföldi turnéutjára adtak 
egy milliárdot, 20 milliárdért pedig 
Lillafüreden építenék luxusszállót azok 
részére, akik a környéken vadásznak. 
Mindezekre van fedezet. Milliárdokat 
költenek ej külföldi képviseletre n 
ugyanekkor mégis meg történhetett az, 
hogy amidőn Rákosi Jenének propa
gandacélokat szolgáló cikkeit akarták 
elhelyezni az amerikai sajtóban, ame
rikai követünk, akihez ebben az ügy
ben fordultak, azt mondotta, hogy 
„Rákosi Jenő nevű urat nem ismerek!41 
Az ülésen Vizek! Tallián Zsigmond 
nyug, altábornagy és Bossányi-Havas 
Rezső beszéltek. Utóbbitól az elnök na 
ügyeletes rendőrtisztviselő felszólítá
sára mgevonta a szót. Ladányi János a 
Nyukosz c. lap szerkesztője, dr. Juhász 
István ügyvéd, Nagy János kereskedő, 
Burgányi Frlgyesné, Zalán Gyula i»y. 
százados és Beregszászi István, kir. 
tanfelügyelő beszédei után Nemén yi 
Imre dr. ny. államtitkár a gyűlést be- 
rokesztette.

■iiiiiiiiiai ni 11

harisnya
25“'

Mouslln nórDcrlsnya 39 ezer
Pullover .... 195 ezer
Kötött mellény . .135 ezer 
Kötött nöl habét . 290 «er 
Forgalmi adöt nem ciámllunkl

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

Epekő, vesebaj, lábfájás vagy idegesség miatt 
szenvedőknek védekezniük kell a járáskőzben fel
lépő kíméletlen megrázkódtatásoktól. Legegyszc- /****>>V. 
rübb és legolcsóbb eszköze ennek a Palma-kaucsuk' f 9 
8aíok’

A Palma-kaucsuk sarok használata nem 
fényűzés, sőt olcsóbb és tartósabb a bőrsaraknál. 
Aki Ralma-sarkot visel cipőjén, élvezni fogja lépé- 
seiuek jóleső rugalmasságát és nem mond le róla 
többé. ■' .

Megjött

Vera Olcotf 
az első 

Leblack Boltom 
töncosní

o párisi Pallnce Révaitól
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Nagy pánik uralkodik a színészek kö- 
zött a Színész Szövetség egy körözvénye 
miatt, amely

a mulatókból, orfeumokból 
kitiltja a színészeket

A körözvén? elrendeli, hogy a Színész 
Szövetség tagjai nem szerződhetnek olyan 
színpadra, amelyeknek igazgatói nem 
tagjai a Színigazgatók Egyesületének. 
fczek szerint még az állásnélküli színé
szek sem szerepelhetnek a mulatókban 
rendezett esti Icabaréelőaddsokon. Efogy 
ez mit jelent, azt, fölösleges bővebben 
megindokolni. Érthetetlen, hogy a Szí
nész Szövetséget mi késztette erre a le
hetetlen és belátáetalan intézkedésre, 
amellyol nemcsak a színészek, de ön
maga ellen is hadakozik.

Afoítiár Ferenc vasárnap 
elutazott

Becsbe és nem is jön vissza csütör
tökig. Szerdán lesz ugyanis a 
„Játék, a kastélyban** bécsi bemuta
tója és Molnár, aki nagy súlyt 
helyez a császárváros véleményére, 
az utolsó próbákon feltétlen jelen 
akar lenni.

Míg Molnár Ferenc a bécsi és 
pesti premierjei között pendlizik, 
addig a Magyar Színházban meg
szakítás nélkül próbálják a Mol
nár-darabot. Egyik délelőtt Titkos 
Ilona beteget jelentett, helyette a 
próbán Vándor y Guszti mondta 
Titkos szerepét. Molnár Ferenc, aki 
még akkor Pesten volt, figyelmesen 
hallgatta Vándoryt, aki Törzsnek 
vallott szerelmet és nagy komolyan i 
kijelentette:

— Lehet, hogy „ebben a felfogás
ban** jobb a darab!

A Magyar Színházban egyébként 
hausso van a megbetegedések terén, ; 
Szombaton délután négy órakor betegség i 
tinién
Gombaszögi lemondta az esti ' 

előadást <
Nagy ijedelemben azonnal a tehetsé
ges Tassy Máriára gondolt a direktor, 
aki öt órakor már próbálta is Gomba 
Bzerepét. Gomba asszony, akin úgy lát- 
izik csak múló indlszpozició vett erőt, í 
mintha misem történt volna a rendes ? 
Időben este megjelent a színházban és < 
eljátszotta a szerepét.

A Városi Színház frontján
Biller Irén nagy sikere 

megnyugvást keltett. A „Bobher
ceg** nem is egészen szerencsésen 
rendezett előadásából sok fejhosz- 
szal nőtt ki ez a kedves, bájos, tele
tűz primadonna, akinek a kedvéért 
is érdemes volt felújítani Martos- 
Bakonyi-Huszka első nagy operett
jét.

A Király Színházban „Chopin'* 
utolsó próbái közben egészen

átrendezték az utolsó 
felvonást

amely most új formájában az Offenbach 
végső jelenetére hasonlít. Az átrendezett 
„ÖhopLn“-bau ugyanis a haldokló, gaz
dag élmónyü zeneszerző vízióinak sora 
jelenik meg a színpad hátterében. Fa
ragó Jenő a Chopin szövegírója egyéb
ként igen kapós llbrettlsta lett, mert a 
Royal Orfeum vele íratja az cipő
magyar Valentino operettet
A Valentino-láa tehát, amely nem 

akar elülni megsziilto az operettet is. 
Két filmszínházunkban a 
Valentino-fllmet mutatnak be, talán 
legsikerültebb egyikét a

Fekete sas-t
amely alkalommal meggyőződhetik

a különbség az igazi és a sokorópátkal 
Valentinok között.

Míg a régi Apolló-kabaré aorta tálja
ién bizonytalan, addig újabb kabaré
vállalkozás kezdődik december elsején. 
A királyuccai mulatóban konzorciumot 
alapon

Pikáns kabaré 
létesült, amely a lengyel táradat «Hb 
adáu ntán kezdődik. , ' '

héten igazi
a

____,___________________ . a 
pesti közönség arról, hogy milyen nagy

HÉTFŐI NAPLÓ

SZÍNHÁZ MOZI
Berlinben teljesen újból elkészítik 
a Csárdás királynőd, az első „nagy 
nemzeti" filmünket, mert a kész 

felvételek rosszak
ötvenezer méteres felvételből 
csupán 5 méter fllmszala. 

got lehet felhasználni, 
amelyek magyar tájfelvételek és 
azon színészek nem szerepelnek.

Értesülésünk szerint a Csárdás- 
királynő-filmet most

teljes egészében Berlinben 
szítik el

és német cégjelzéssel kerül 
forgalomba a komoly német___
rendezők által bizonyosan sikere
sen elkészített első magyar nemzeti 
film.

ké-

majd 
film-

Vasárnap délelőtt utaztak el 
Budapestről Oskar Marion, a film- 
bonvlvan kivételével az első ma
gyar nagy „nemzeti" fllm német 
rendezői és főszereplői, akiknek 
rövid itttartózkodásuk alatt

sikerült elkölteni a Magyar 
Filmalap harmincezer dollárját, 
anélkül, hogy ennek valami pro
duktív eredményét felmutathat

ták volna,
A csárdáskirálynő-fllm állandóan 

botránnyal fenyegető ügye. Hans 
bchwartz-ék távozásával nyilvános
ságra jutott, do az is kipattant, 
hogy a német rendező által készített

„Majdnem visszadobtam Hatvány Lili új 
darabját a rossz fordítás miatt" —- 
mondja Leopoldíne Konstantin a „Duelí dér Líebe".r<51

Zöld selyem jumpereruha, hátrasimi- 
tott haj, egészséges, energikus arc, be
szédes, csillogó szemek.

Leopoldíne Konstantin.
Olyan mint egy józan, derék geutri- 
asszony, valahonnan Somogyból.

—- Röviddel turném megkozdóso előtt 
jelentkezett ©gy ur nálam — kezdett be
szelni Konstantin asszony — és magá
val hozott egy színdarabot, amelynek 
szerzője állítólag rámszabta a főszere
pet, A kéziraton csak a fordító neve 
szerepelt Mondhatom,

ennél rossiabb, banálisabb, lelket
lenebb fordítást el sem tudtam 

Képzelni.

Szerencsémre férjem, aki a magyar szö
veget olvasta, más véleménnyel volt a 
darabról, auiolyot ép a fordítás miatt

bosszankodva félredobtam.

Vígszínház
Minden este

A darabnak Hatvány bárónő „Szer.lmi 
párbajáénak témája azonban meg
fogott. Kijelentem tehát, hogy

semmilyen protekció vagy társasági 
kapcsolat nem befolyásolt a „Sze

relmi párbaj** elfogadásában, 
azt kizáróan értékeiért tettem maga
mévá. Viszont nem mertem vállalni a 
kockázatot, hogy egy magyar Írónő da
rabját külföldön mutassam be. Ezért 
választottam Pestet a bemutató helyéül, 
hogy a darab magyar voltát hang
súlyozván,

megkérdezzem az írónő haaájabell 
közönségtől, kell-e a darab vagy 

nemt
Ha sikere lesz itt a „Szerelmi párbajá
nak, akkor tovább vitzem Hollandia, 
Belgium, Franciaország és a Skandináv 
Államok nagy városaiba.

Magyar Színház
Hétfő, szerda, péntek:

Kedd, csütörtök:

KIRÁLY SZÍNHÁZ

A Noszty-fiu esete 
Tóth Marival

0MN1A
november

Minden este aCirkuszhercegnő
Mimén Imre világhírű operettje 

a legnagyobb siker

Ubm Hald
AZ

Orlonban

Már csak pár napig 
lesz alkalma, tehát 
siessen megnézni 

Marck mester 
hatalmas

ll
» • •

í-ban

Brillláns kisfirS műser

NEMZETKÖZI ORFEUM

tubiir
BUDAPEST, Vili, RÁKÓCZI ÚT 6». SZ.

Szenzációs kaharMarisíé mósof
Antal Inai, Krajnlk Mária 
Tubái Musl, Rozsnyai Ilona

R. Türk Berta
mint vendét

Dénes Oyórgy Bókeffy Unió

Juhász Irén
gyermektánc-fenomén

Br. Vécaey Elvira
, „és Andal Tibor

olMzUpccWpórt a „ Ur. öperaliáz szóló- 
' táncosainak vendégfelléptc 

^X* Smililng s Boy Jazz ssmt,,

Ha záróra 5 órakor

Udalala

Bzembatou először:

Conrad Veidt
az

Orlonban
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LIane Hald
egy ragyogó filmszatíra főszerepében 
Bon Lyon fis Háry Astor 
A Kamara csfitörtSkl 

fii műsorán
Liáné Ható a szép és temperamentu

mos (színésznő, akinek sikerei az utóbbi 
időben egyre jelentősebbekké válnak, 
ezúttal egy frappánsan megírt szatírá
ban excellál, egy kicsattanó tempera- 
mentiunú berlini táncosnőt alakít, aki 
ki. újjal köré csavar egy naiv vidéki bá
csit. A francia bohózatok borsos hangu
latát hozza a

Mucsal nagybácsi
felvonásos vígjáték, központjá-8

Hald-daléa Bertalan bácsival,

című 
bán

Laine
a vidóW gazdálkodóval, akit imádandó 
naivitással verték meg1 ógiek a akinek 
ballépései a világvárosi éjszakában a 
inélyjáratú szatíra őszinteségéből fakad
nak. Kacagni kell szívből és szüntelen, 
még a legkisebb ezoreplő le ellenállha
tatlan mulatságai a Mucsai nagybácsi- 
^A legsikerültebb amerikai íllmszínmü- 
vek közül való az

írási férfi elmfi Ben Lyon Mary 
Astor-attrakció,

amely méltóa illeszkedik a Kamara 
cBÜtörtökl nagy műsorába..

A legjobb wlgJAtékmOior 
csütörtöktől a 

Corvinban
» - (Leopoldlne Konstantin a Fővárosi Ope-
rettszinházban. Hétfőn és kedden: Veronika. 
Szerdán és csütörtökön: Ducii dér Llebe. 
iHatvány Lili új színmüve.

" ' ' ' - 

Mana Hald
a

Corvinban
t Bóssvúnytársasóg villamos és közlekedési 
vállfátok számára (Truzt). As igazgatóság a 
•december 1-éro Összehívott rendkívüli köz- 
Iry ülésnek javasolni fogja az alaptőkének 14 
Imillió pengőről 21 millió pengőre való föl
emelését. Az összes, 1927 január 1-től oszta- 
lékjogosuM új 280.000 darab 25 pengő névér
tékű részvény a régi részvényeseknek 3:1 

I aránvbnn S50.000 K-ás árfolyamon fog fél- 
.aiúnlíaLni. Az esetlog át nem vett részvé
nyekét a fenti kibocsátási árfolyamon a Magyar Általános Hitelbank, a Gesellj^aft 
fttr olektrteche Unternehmnngen (Berlin) és 
n Bociété Flntmelére de Transports et dEn- 
treprises Tndnstrielles (Brüsszel) fogjak át
venni. A társaság üzletmenete' kielégítő ea lí MO6 évre eJőrelátbatólag 25.000 K (ta- 
valylB.OOt B osztalék fo? .kifizetésre .1*
rMaH

Buster Keaton 
nagy víg játéka a 

Corvinban
'• - Heti műsor: Vígszínház: Minden este:
f!A Noszty.fiti esete Tóth Marival. Szombat 
'délután: JLillomspál. Vasárnap délután: Az 
lnlvó férj. — Fővárosi Operettszlnház: Hétfő 
lés kedd: Veronika. — Szerda és csütörtök: 
|Duell <kr Llebe. _______

- (Délutáni előadások n Vígszínházban. 
Vasárnap délután Az alvó férj, mérsékelt 
hnlyárakkal. Szombat délután: Liliomnál, 
rendkívül mérsékelt helyárakkal.

H* részletre.......
készpénzárban

elismert asztalosmesterek ké-
Mitmónyel (non gyári árn)
Corvin - Bútorcsarnok

VII, Dohány u 39. KötUsstvlsolÓknok árengedmény
Jtdl^acéduldkat 

fsLP Blnde ' .ál drágábban veszek, és éksze
rekért u legtöbbet fizetem, mindennemű ék

szer alx-alml áron kapható J9or.vo«U 
Ba-lat. 3Ua6gy»A»soz* 3. (Vákéczi-ut mellett.)

É R D E K E S_-I Z G A L M A 6 — M U L A T T A T Ól r-

fi csereprinc «
MARION DAVIES viglátfka 7 felvonrzbafi

A DÉCII-HOZI NAGYSZERŰ MŰSORA

Hogyan kell 
szeretni Párlsban...! 
A Metró Ooldwyn regénye PAris éjszakáiról 7fthr.

HÉTFŐI NAPLÓ
áh.

SPORT
Szenzációs eredmények 
tették, izgalmassá az első
osztályú prof lllga vasárnapi 

bajnoki fordulóját
Szombathely súlyos vereséget szenvedett Szege
den — M 111. kerületiek legyőzték a Hungáriát — 

Ufpest csak szerencsével győzte le a Budai 
33-asokat — Első vereségét szenvedte 

vasárnap a bécsi Brigittenau
miatt a bíró tizenegyest ítél a Sabaria 
ellen és a büntetőrugást Emmerling ér
tékesíti góllá.. A Bástya továbbra is fö
lényben van és a 32-lk percben Abrahám, 
a 42-ik percben Busch lövéséből éri el to
vábbi góljait. A mérkőzés igen szép és 
botrányoktól mentes volt.

III. TVAC—Hungária 2:1 (0:0).
A Hungária veresége reális körülmények 
közepette következett bo. A III. kerüle
tiek Ötletes csatárjátékkal lepték meg 
híveiket Az első félidő egyenrangú el
lenfelek játékát mutatta. Gól nélkül 
végződött félidő után előbb a Hungária, 
később a III. kerület támadott. A ve
zető-gól a 12-ik percben esett. Horváth 
lövése Oberhoffer testéről a gólba pat
tan. Az elért 6iker után felülkerült III. 
kerület tovább támad és a 35-ik percben 
Skvarek lövéséből szereke meg máso
dik gólját.

Újpest—Budai .31*’ 1:1 (•:•).
Újpest gyönge játéka és a Budai bar* 

minchármasok kitűnő szeroplése Járatlanul 
érdekessé tette a két csapat bajnoki küzdel
meit. Az első félidő változatos játékkal 
telt el és gól nélkül végződött. A második 
félidőben Újpest volt némi fölényben, táma
dásai azonban Zsák kitűnő védőiátékán tör
tek meg. Újpest gólja a második félidő 80. 
percében esett Reisner lövéséből.

Vasas—Nemzeti 8:2 (1:0).

Az elsőoszlályú profiliga vasárnapi 
bajnoki fordulója a moglepetésszerü 
eredmények jegyében zajlott le. Az ér
deklődés ezúttal Szeged felé irányult, 
ahová mintegy 4—500 főnyi érdeklődő 
utazott lo a fővárosból. Szombathely re
prezentatív egyesülete, a Sabaria került 
össze vasárnap a bajnoki mérkőzések 
során a szegődi Bástyával. Az eredmény 
egyenesen szenzációs:

A Bástya 4:0 arányú súlyos veresé, 
get mért a bécsi Buresch-el és a 
magyar válogatott Pesovnlkkal meg

erősített Sabariára.
A második meglepetése a tegnapi baj

noki vasárnapnak a Hungária reális ve
resége a III. kerületiektől. De nem ke
vésbé érdekes az, hogy Újpest csapata 
csak igen nehezen tudott győzedelmes
kedni a Budai 33-asok fölött.

Az elmúlt vasárnap szenzációi közé 
tartozik bécsi híradásunk is, amely sze
rint

az osztrák' elsőosztályu profibajnok.
Ságban veretlenül vezető Brigit- 

tenauer AC kikapott a WAC-tól.

Á tegnapi bajnoki vasárnap tehát bő
velkedett a meglepetésekben. Tudósí
tásunk itt következik:

Bástya—Sabaria 4:1 (1:0).
Szeged nagyszabású sporteseménye 

hatalmas tömeget vonzott a Szegedi AK 
kiesfekvéaű sporttelepére. A nagy sport
szenzáció miatt a választásokkal kapcso
latos politikai összejöveteleket a délelőtt 
folyamán tartották meg. Már a kora 
délutáni órákban hatalmas au tó tábor 
sorakozott a pálya bejárója előtt és mi- 
kor Zsarnóczay János bíró sípja a meccs 
kezdetét jelezte, a tribünön tetőpont
jára hágott as izgalom.

A Sabaria csapata a válogatott Pe- 
sovnikkal és a bécsi BureBchel megerő
södve állott fel és már az első percek
ben veszélyeztetett De már a 10-ik perc
től kezdve a Bástya veszi át a mérkőzés 
Irányítását A 80-lk percben éri el a Bás
tya a vezető gólt. Solti lefut, leadását 
Wampctlcs fogja, akinek a 16-osról irá
nyított lövése megakad Weinhardt kapu
jában. A félidő Sabaria-támadásokkal 
végződik.

Szünot után ismét a Bástya került 
frontba. A 6-odik percben Buresch hatal
mas lövését a kapufa teszi ártalmat
lanná. A 20-ik percben Pesovnik gáncsa
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csak 8 csatárt hagy elől s erősen védekezik, 
mógsí-m tudja megakadályozni, hogy a 25. 
porcben a Fnhrmanntól kapott lapdaval Ko
hut meg ne szerezze a győztes gólt (1:0).

Az első ligabajnokság állása
a vasárnapi mérkőzések után igy alakul:
1. Ferencváros 11 pont, 2. Újpest 11 pont, 3. 
Hungária 9 pont, 4. Vasas 9 pont, 5. III. kér. 
TVAC 8 pont, 0. Bástya 7 pont 7. Sabaria 
7 pont, 8. Budai „38‘‘ 6 pont, 0. Nemzeti 5 
pont, 10. Kispest 3 pont.

Súlyos szerencsétlenség történt egy 
másodosztályú proflmérközésen.

A Másodosztályú ligubajnokságért lefolyt 
BakFC—Kossuth mérkőzésen Gulh, a Bak 
kapuvédője oly szerencsétlenül ütközött 
össze a Kossuth egyik csatárával, hogy oszt 
méletlenül szállították a Szent István kór
házba. Guth sérülése életveszélyes. A mér
kőzési egyébként a Bak nyerte meg 5:2 
arányban. A többi eredmények a követkei 
zők: Soroksár—Pesterzsébet’ 2:1, Húsos—Vá, 
rosi 8:2, Attila—Ékszerész 3:1, Rákospalota— 
Turul 2:0.

Kikapott Becsben a veretlen Brlglt- 
tenau.

Vasárnap első vereségét szenvedte Béca- 
ben az clsŐQsztályú profiligában veretlenül 
vezető Brigittenauer ÁC, amelyet — mint 
ismeretes — Schlosser Imre tett naggyá. A 
pompás bécsi csapatot u WAC győzte lo 
8:2-re. Meglepetést keltett továbbá az ugyan
csak veretlen Floridsdorfcr AC is, amely a 
Rapidtől szenvedett 5:8 arányú vereséget. A 
Vienna a Simmerlng fölött győzedelmeske
dett 8:1 arányban.

Hatalmas botrányba fulladt Kapos
várott u szezón utolsó mérkőzése.
Kaposvárott vasárnap játszották le a szét 

zón utolsó bajnoki mérkőzését, amelyen a 
Kaposvári Turul került szembe a Pécsi Va
sutas Sport Klubbal. A mérkőzés Baucr biró 
gyöngo játékvezetése folytán hatalmas bot
rányba fulladt. A PVSK első vereségét 
szenvedte 2:3 arányban A közönség a pá, 
lyára tódult, mire a biró a mérkőzést lei 
fújta.

Az amatőr első osztályban
a BSE megőrizte veretlenségét, amennyiben 
a Vasasokat 8:0 arányban sikerült la
győznie. A Testvériség 2:0 arányban győzte 
le a BEAC-ot és igy vezető pozícióját meg
erősítette.. Az újpesti derbi, az URAK és 
az UTE találkozása 1:1 arányú döntetlent 
hozott.

X Tömeges balesetok a sportpályákon. 
Az I. kerületi csókauccal pályán Stern 
Aladár 62 villanyszerelő lábát törte, 
Krammer Ede 27 éves ezüstfényező a 
karját törte, Robozi Károly 20 éven 
szabó vállperecét fleamitotta ki. A kő
bányai halomuccai pályán Révai Gábor 
24 éves asztalos kificamította a lábát. A 
III. kerületi liatáruccal pályán Ober- 
mayer Jenő 21 éves asztalos agyrázkó
dást szenvedett, Marosán Béla 17 szabó 
és Szajkó László 24 éveg tímár lábukat 
törték.

LÓSPORT

Hullámzó játékkal kezdődik a mérkőzés. 
Később a vasas némi fölénybe kerül s a 8. 
percben Grűnfeld, a 14. percben Himmtr 
révén gólt Is ér el, de a biró lesálláfl elmén 
mindkettőt érvényteleníti. A 17. percben 
Hassó hendaze mÍ8tt megítélt szabadrúgást 
Kocsis Éemmer elé fejeli, akinek lövése 
Augusztinovicsról a kapuba perdül (1:0). 
A Nemzeti támadásait Czelényi vezeti, de a 
belsők s«>rra rontják a jó helyzeteket.

Szünet után először Augusztinovics ka
puja forog veszedelemben, de Kocsis az 
utolsó pillanatban ment, Rémay II. lövését 
viszont a kapufa menti. A Nemzeti támadá
soknak a 18. percben mutatkozik eredménye-. 
Rémay III. beadásával Rémay II. kiszökik 
s a kifutó Nyerges mellett megszerzi a ki
egyenlítő gólt (1:1). A 19. percben hendsz 
miatt 20 méternél szabadrúgás a Nemzeti 
ellen, amelyből Szentmiklóssy megszerzi a 
vezető gólt. (2:1). A 31. percben Grűnfeld 
éles lövését Augusztinovics kiejti ■ a résen 
kvő Jelűnek a hálóba vágja.

A következő percben a klugrő Czété- 
nylt a Vasas védelem felvágja, s a 
Ítélt 11-cs Rémay II. élesen belövi (8:2)

Ferencváros—Kispest 1:0 (0:0).
Kezdés után a Ferencváros lép fel táma

dóként s Kohut lövését csak a kapufa 
menti. A Ferencváros lassan fölénybe ke
rül. s a Kispest ritkán jut szóhoz, de akkor 
annál veszedelmesebb. Szünet után folyta
tódnak a zöld-fekete támadások. A Kispest

Budapesti 
üaetövei*senye&

A gyönyörű őszi vasárnap. Igen nagy* 
számú közönség nézte végig az ügetőverse-) 
nyéket. A nap főszámát, a nagy bandicapot 
igen könnyen Dani nyerte.

As Igazgatóság Felser hajtótól, lovai* 
nak feltűnő formaváltozása miatt, a 
meeting hátralevő napjaira, hajtási en

gedélyét megvonta.

A részletes ercdmpuy a következő:
I. Pászma (Zoillinger lóé). 2. Úri dáma 

(Cgseolinl pari) F. m.: Elsőm, Galagonya, 
10:35 olasz 10:28.

II. futam: J. Monar (Toniann 2H). 2. Cyk< 
lamen (Felser 2), 3. Patyolat (Cassoliui 2%). 
F. m.: Brokát, Izgató, Véletlen. Shimmy, 
Pannikám. 10:45, 17, 19, 16. olasz 10:49.

I ÍII. futam: 1. Anna (Maszár pari), 2. 
Bandi (Cassolini 2). 3. Parisieti GrUl (Tó
ni ann 3). F. m.: Sarolta. Arabella, Pironette 
W. Triket. 10:21, 12, 15, ,19. Olasz 10:34.

IV. futam: 1-H. P. (Feiser 1)4), 2. Tara-,
boa (Maszár 216), 8. Kantén (Casaolini 3),
F. m.: Burzsu, Bajnok. Peczkás, Jobban, 
10:28, 14, 15, 13. Olasz: 10:89.

V. futam: 1. Cherlbum (Kovács J. II. 114)',
2. Balaton (Tornán 2%). 3. Jobbágy (Steh-
mann 5). F. ni.: Hanperl. Satyr, Merész. Ár
pád. Palika, H. Pearl. 10:27, 15, 18, 36. Olasz 
10:55.

VI. futam: 1. Dani (Cassollnl 1%), 2. HeP 
ler (Kovács 8), 3. Pifyke (Kovács II. 1%). 
F. m.: Rendetlen, Leleményes. 10:21, 18, 35. 
Olasz 10:82.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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Zoro és Huru — A hágai oroszlán 
a CAPITQLBAN
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