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H ÉTFOl NAPLŐ
POLITIKAI HETILAP

SZERKESZTIK:

Dr ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

ethlen vasárnap Debrecenben
feltűnően éles támadást intézett 

ta szocialista vezérek ellen
Azzal vádolta meg a szociáldemokrata pár|vezető$égetv 

hogy „rabszolgájává teszi a munkásságot0
zAzf'1922-ei választási törvény a 

^választást megelőző nyolc napra, 
agitációs tilalmat írt elő. Éppen 
ezért e gyakorlatnak megfelelően 
általános volt az a vélemény, hogy 
kedden „néma hét“ kezdődik. A 
választások intézőit, valamint a je
lölteket és a választókat egyaránt 
most

az a meglepetés éri, hogy az 
utolsó héten sem tilos az agl- 
tálás, mert erre vonatkozóan az 
1925. évi XXVI. törvénycikk 

nem rendelkezik.
A kérdés tisztázása céljából ez 
ügyben a pártok vezetői és Bipka 
Ferenc főpolgármester között hosz- 
szas tárgyalások voltak. A tanács
kozás során tüzetesen áttanulmá- 
mányózták a törvényt, mire kide
rült, hogy

tiltó rendelkezés nincs.
Politikai körökben most élénk ér
deklődés nyilvánul meg az iránt, 
hogy az illetékes körök milyen ál
láspontra fognak helyezkedni ebben 
a kérdésbe^, Egyes kormánypártiak
véleménye szerbit a belügyminisz
ter még a hétfői nap folyamán ren
deleti útonMű intézkedni az agitá- 
ciós tilaloMU^ t

A vasárn^Rországos agltációról kö
vetkező távirataink számolnak be:

Debrecen, november 28.
<Grőf BethlÜÍ b István miniszterelnök 

Vasárnap délelőtt mondta el programbo- 
szédét az Arany Bika-szállő nagytermé
be®.

Ö—nők azt kérdik, hogy miért jöttem 
4n éppen Debrecenbe! kezdte beszédét 
Válaszom erre az, ohgy azért mert er
délyi eredetem, családi tradícióim, min
den amit szeretek, amihez ragaszko
dom, mindazok a nagy eszmék, amelyek 
Erdélyben; mint történelmi valóság él
tek: a vallásszabadság, a türelem, a 
protestántizmus, a magyar független
ség, mindezek az eszmék ide, Debrc- 
cenehz is fűznek.

i Beszédemet külpolitikai kérdések fej
tegetésével ktzdcm, mert szükséges, 
hogy a magyar közvélemény időről- 
időre sűrűbben tájékoztatók a nagy-, 
fontosságú külpolitikai problémákról.

Külpolitikai végcéljaink tekintetében 
vem lehet magyar ember és magyar 
ember között különbség.

Közvetlen célunk csak az lehet, hogy

l I tényezővé tegyük Európa azon pontján, 
, | amelyen él.

Ápolnunk kell a felekezeti békét is 
minden felekezet között egyformán. Én 
magam református egyházamnak hü 
fia vagyok, de mégis a legnagyobb súlyt 
helyezem a más felekezet beliekkel való 
békés együttműködésre, olyanokkal, 
akik saját felekezeti érdekeiket minden
kor megvédeni készek, de sohasem fe
lejtik él, hogy ők is magyarok.

Ebben a belső békében szükségünk 
van t nemzetiségi békére, szükségünk 

felekezeti békére ve társadalmi 
békére. A társadéinál békét megbontat
ták annak idején a forradalmak. Most 
tehát istápolnunk kell azt a törekvést, 
hogy a munkás és a polgári társada
lomhoz tartozó rétegek összeforrjanak 
a nemzeti érzésben, az előrehaladás vá
gyában és abban a törekvésben, hogy 
mint egységes nemzet, szolgálja ennek 
az országnak minden polgára osztály és 
foglakozási különbség nélkül a haza, 
javát.

Ennek előfeltétele az, hogy a munkás
társadalom ne az osztályharebtn ke
resse boldogulását és hogy nemzeti 
alapra helyezkedjék, mi viszont ezt a 
munkástársadalmat édes testvérként 
kezeljük, szociális bajain segíteni töre
kedjünk és orvosoljuk azokat a bajokat, 
amelyek orvoslására önerejéből képtelen.

Mikor azt látom, hogy mindezekben a 
nagy érdekekben közös a munkás érde
ke a társadalom bgyéb rétegeinek érde
kével, akkor kérdem önöket: van-e ab
ban igazság, hogy a munkás fgész po
litikai egzisztenciája egy olyan tanté
telre alapitassék, amely szerint a mun
kás csakis az oáztályharo éa a nemzet
köziség alapján boldogulhat. Nem az 
osztálybaro és nem a nemzetköziség az, 
ami a munkásosztályt boldogíthatja. 
(Igaz, úgy van!) Én, belátva ezen igaz
ság erejét, 1920-ban vagy 1821 -bent kí
sérletet tettem arra, hogy a szociálde
mokrata párttal együtt keressük a ki- 
bonakozást, — dacára anuak, hogy

nem Ismerem el a szociáldemokrata 
pártot a munkásság kizárólagsa 

képviselőjéül,
mert azt tartom, hogy minden becsüle
tes magyar képviselő nemcsak a pol
gári társadalmat, hanem egyúttal a 
munkástársadalmat is képviseli. Én 
ezekből a meggondolásokból indultam 
ki akor, ,amikor helyreállítottam aj 
ezakszervozoti szabadságot, lehetővé tet- 

......................................alem a szakszervezetek kebolén belül 
gyülekezés! jogot és hozzájutottam 
Mzociáldemókrata pártot a parlamectl 
képviselethez. (Egy hang: Kár volt!) 

_________ , — ____ ____ Majd bcsiéiünk erről. (Derültség.) 
ezt d nemzetét talpraállítva, erkölcsök- Ezt én egy feltételhez fűztem: ahhoz, 
ben és anyagiakban újból számottevő hogy ők’ la becsültescn xészfvcgyenek

Magyarország újjáépítésének munkájá
ban, hogy lemondjanak — ha már más
ra nem képesek, legalább arra az időre, 
amíg ez az újjáépítő munka tart — az 
osztályharc kiélezéséről és hogy le
mondjanak arról, hogy Magyarország 
nemzetközi érdekel ellen állást foglalja
nak, sőt törekedjenek arra, hogy nem
zetközi kapcsolataik segítségével Mu- 
gyarország külpolitikai érdekeit ők is 
előmozdítsák és előbbre vigyék. Én te
hát nem voltam munkásellenes, és nem 
akarok a jövőben sem műnkáBellenes 
Jenni. De egyet akarok és e7. az, hogy 
visszaadassék a munkatárs adatomnak 
is a szabad politikai véleménynyilvání
tás joga. (Élénk helyeslés.) Hiába hi
vatkoznak a szociáldemokraták azokra 
a szabadságjogokra, amelyekkel állító
lag nem bírnak:

a munkástársadalom véleménysza
badságának ' egy elnyomója van és 
ez a szociáldemokrata vezetőség. 
(Igaz, úgy van). Ez a vezetőség a 
szakszervezetek által nyújtott szo
ciális előnyöket arra használja fel, 
hogy a munkástársadalmat politikai 

rabszolgáivá tegye.

Elég, ha konkrétumra hivatkozom. A 
munkás, aki a szakszervezetnek tagja, 
ha azt nem teszi meg, akkor vét a párt
fegyelem ellen és akkor vagy nem kap 
munkát, vagy ha munkában van, akkor 
bojkott alá helyezik, úgyhogy elveszíti 
munkáját és más helyet nem talál.

Néhány szót kívánok szólani az úgy
nevezett polgári szabadságjogokról is. 
Egész sorát törültem el a polgári sza
badságjogok útjában álló korlátoknak. 
Megszüntettem az internálást, megszün
tettem a cenzúrát, még pedig úgy a le
vél-, mint a postai cenzúrát, megszün
tettem a gyorsítót eljárást, valamint 
a civilt egyének feletti katonai bírásko
dást. Lehetővé 
sebb alapon a gyülekezési jogot, 
mozdítottam 
elését.

Állandóan 
a tisztviselői kérdést is.

Befejezésül azt a kérést 
liqz: méltóztassgnak ahoz 
politikához, amelyet most 
éve folytatunk, a maguk 
vőlegesen hozzájárulni.

Beszéde befejeztével a 
köt megéljenezték.

fj«tranyov8zky Államtitkár 
a munkásságról

Salgótarján, november

kívántam tenni széle- 
ért

ei szakszervezetek újraélc-

napirenden kell tartanunk

intézem önök 
a konstruktív 
már l^vagy 5 
részéről is te-

miniszterelnö-

28.
Szlranyavszky Sándor dr. belügyi 

államtitkár, a ^plgóUrjánl választóke
rület egységes párti jelöltje, vasárnap 
sorra . látogatta a kerület községeit.

amelyekben programbeliedet maadptt 
Kijelentette, hogy a magyar munkás
ság nem zárkózhatik el a nemzeti gon
dolattól. A munkásság, illővé vezetői 
eddig nemzetközi (gondolatvilágban él
tek, de ez a nemzetköziség eltűnik ab
ban a pillanatban, midőn a polgári tár
sadalom kebelén belül a polgárság és1 
a munkásság megértik egymást. A két 
társadalmi osztály közötti ellentéteket \ 
lehet eliminálni, mert a vér ixm ta
gadja meg magát és hazug ember óz, ’ 
aki nem akarja megadni a vér jogát. I 
Én nemcsak hirdetem, de magam is 
megvalósítom ezeket a gondolatikat él1 
ehhez kévém a polgári. i.....
dalom egyöntetű, lelkes és bizalomtól-' 
jes támogatását.
Bródy Ernő ünneplése Kőbányán

Vasárnap délelőtt a Kőbányai 
Kaszinó zsúfolásig megtelt dísztér-' 
mében tartotta nagygyűlését a 
Független Nemzeti * Demokrata 
Párt. Grünfeld Manó elnöki meg
nyitója, majd Deutsch Mór, dr. 
Nagy József, Zimmermann Dezső, 
dr. Weiller Ernő és Baracs Mar- 
celné felszólalása után Bródy Ernő, 
a Déli Kerület listavezetője emel
kedett szólásra:

— A miniszterelnök azt mondta 
Debrecenben, hogy minden magyar
nak egy táborban a helye! Ez a ki
jelentés elméletileg valóban helyes 

‘és lényegében lehetséges. Külpoli
tikailag ugyanis valóban bekövet- 
hezhetik egy olyan helyzet, hegy 
minden magyar embernek egy 
táborban kell tömörülnie. Belpoliti
káikig azonban annak, hogy min
den magyar ember egy táborban 
tömörüljön, vau egy előfeltétele, az. 
hogy

minden magyar embernek egy
forma jogának kell lennie.

MagyaKoiiszágon azonban nincsen 
jogegyenlőség. Budapesten titkos a 
szavazás, a falukban nyílt a sza
vazási rendszer. A nyílt szavazás 
pedig korrupciót és terrort jelent.

Ami mqst történik, az nem egyéb 
mint a kormánypárti jelöltek kép
viselővé való kinevezése. Ez nem 
választás. Tanulási szabadság, ezt 
mindenki tudja, nincs Magyaror
szágon.

Magyarországon csak egyetlen 
szabadság vau: adófizetési sz:.’ 

szabadság!

Remei 4 őrakcA nyílva m ö Hungária jíM, Oohány Hl
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Rrss miniszter Veszprémben megindokolta 
a választást

/' Veszprém, november 28.
ff Vass József népjóléti miniszter 

szombaton késő délután, mi- 
'iritán elmondotta Székesfehérváron 
$efóédót, kíséretével Veszprémim 
Autózott. Vasárnap reggel előbb 
^yulaflrátótön mondott program- 
ées-zédet. Biblikus hasonlatból ki
indulva rámutatott arra a veszede
lemre, amely abból származnék, ha 
íi talpraállítás nagy munkája fólig- 
Ikész stádiumában megakadnánk. 
Magyarországot a csapások való
ságos özönvize pusztította el. Beth
len István kormánya olyan hajó 
ácsolásán dolgozik, amelyen a flice- 
Hyar nemzet új Noéként túléli a 
Veszedelmeket. Bethlen István öt óv 
alatt rendbehozta a közbiztonságot

Szterényi beszédét Szegeden 
többször kínosan megzavarták
h Szeged, nov. 28.

■ Mozgalmas politikai vasárnap volt 
Ina Szögeden. Délelőtt Rassay Károly 
mondott nngy beszédet, délután pedig 
'Szterényi József báró. Mindkét firyüló- 
ecn megjelent Szeged város ellenzéki 
polgárságának jórósze és hangosan tün
tetett az ellenzéki gondolat mellett.
I A délelőtti balpárti gyűlésen Papp 
iRóbert beszéde után Gerle Imre dr. 
mondott progranfbesíiédot. Amidőn Gerle. 
beszédében a választási törvényt kriti
zálta kínos jelenet játszódott le.
14 Szeged városának új főkapitánya, 

dr. Buócz Béla, alfi az elnöki emel- 
I vényen foglalt helyet az asztal mel- 
( lett felállva hangosan kijelentette, 

hogy a választási törvényt szentesí
tették, szentesített törvényt pedig 
kritizálni tilos. Erre a kijelentésre 
a közönség soraiban helyükről töb
ben felkelitek, számosán hangos szó- 

, val, élesen tiltakoztak a hatósági 
beavatkozás ellen.

í' Óriás! kijelzés közben emelkedett sző- 
pásra

Rassay Károly:
z -— Az én feladatom az Volna — mon- 
tyfotta Rassay -- hogy ortdgn i/olitikal 
programot adják, őszintéit szólva nem 
tudom, mit hoz a jövő, de előérzetem azt 
lugalljfl, hogy erre az országra még 
lágy megpróbáltatások várnak. ’A kor- 
iidnynak titkolt messzemenő tervei van
nak az országgal, a parlamenttel és a 
[elsőházzal.

A játék célja titokzatos, még csak 
az asztalon fekvő téteket látni.

Elítéli Szterényi József báró egységes
párti szereplését és azt kérdi, hogy öt 
tv óta könnyebb lett-e a megélhetés, 
könnyebb lett-e az adózás, hogy Szte

és a közigazgatást, Helyreállította 
az ősi országgyűlést és az állami 
pénzügyeket. A talpraállítás már 
félig kész, de még befejezésre vár. 
Ehhez a kormánynak szüksége van 
a nemzet bizalmára. Ezért válasz
tat. ' ’

Veszprémben délelőtt 11 órakor 
a színházban mondotta program
beszédet, amelyben kijelentette, 
hogy négy és fél év nem nagy idő 
történeti értelemben, de olyan sú
lyos helyzetben élő nemzetnél mint 
mi, jelentős. Ekkora időnek nem 
szabad nyomtalanul eltűnnie. Mi
kor most a kormány felveti a bi
zalmi kérdést a nemzet előtt, ezt 
nyugodt lélekkel teheti, mert dol
gozott és eredményei vannak.

rényi Józaöl báró jónak látta belépni 
a kormánypárt soraiba.

Rassay beszéde végén azokat az al
kotmányjogokat követelte, amelyekért 
régóta küzd az ellenzék, a gyülekezési 
és sajtószabadságot, az esküdtézék visz- 
szaáUítását e

a numerus claususnak, ennek a 
sárga foltnak azonnali eltörlését.

Roméli — fejezte Le beszédét Rassay — 
hogy Szeged tradícióihoz méltóan fogja 
megválasztani követeit,

Sándor Pál mondott ezután beszédet.
Ugyancsak vasárnap délután Szegeden 

a Tisza Szálló helyiségében mondott 
programboszédet Szterényi József báró 
A gyűlést több kínos incidens zavarta 
meg. Hol a balpártiak elégedetlenkedtek 
Szterényi beszéde miatt, hol pedig a 
fajvédők zúgolódtak kijelentései ellen.

Szterényi beszéde elején reflektált 
Rassay délelőtti „támadására0 ég kije
lentette, hogy ő elveit mindig megtar
totta, Őt Rassaytól egész világ választja 
cl, ő izzig-vórig legitimista, az a demo
krácia pedig, amelynek egyik szóvivője 
Rassay, a radikalizmus felé halad, amire 
ő sohasem kapható.

Szterényi további beszéde közben 
egyre élénk és tiltakozási felkiáltások 
hangzottak el a közönség soraiból:

Szterényi báró az ország pénzügyi és 
kereskedelempolitikai ismertetése után 
a numerus clausus ügyét tette szóvá.

Kínos feszültségben, kisebb-nagyobb 
Incidensek közben folyt le beszédé

nek ez a része is.
— A zsidóság régi jogos séíelniét — 

ínondotta — a numerus clausus sárga 
foltját Bethlen István miniszterelnök 
eltüntette azzal, hogy a felsőházi tör
vénybe két zsidó tag felvételét iktatta 
be s ezzel helyreállította a zsidóság 
egyenjogúságát ’ és egyenlőségét a többi 

'felekezettel s ezzel a numerus clausus 
méreg foga ki van húzva és ma már 
csak gazdasági szempontból lehet be
szélni a numerus claususról (I)

Szterényi báró szavalt ekkor ismét pa
rázs tüntetés szakította félbo. A torem 
hásó soraiban elhelyezkedett jobboldali 
elemek hangosan éljenezni kezdték a 
numerus clqusqgt. Percekig tartó tün

Appowyl Andrássyt támogatta Vácott
'Andrássy Gyula gróf vasárnap dél

után tartotta meg prograinbeszédét Vá
cott a Kurta-szálló nagytermében, ahol 
támogatására Appoúyi Albert gróf is 
megjelent. A nagytermet zsúfolásig 
megtöltötte a mintegy ezerkétszáz főnyi 
tömeg. Sokan az udvaron rekedtek.

Az elnöki megnyitó utón Andrássy 
Gyula szólalt föl. Bőszedében megálla
pította, hogy az ellene folytatóit akna
munka eredménytelen maradt. Ebből 
az aknamunkából látja, hogy mégsem 
tehetetlen, mert akkor nem üldöznék 
annyira. Programjának lényego: hűség 
a törvényes királyhoz.

Andrássy beszédét több ízben zavar
ták meg Köz-beszólásokkal, az incidense
ket azonban sikerült áthidalni.

Ezután lelkes ováció közepette rAppo- 
nyi Albert gróf emelkedett szólásra.

— A iroslani választási hadjárat
ban — mondotta Apponyi —

ez az első és utolsó beszédem. 
Tartózkodásom megtörésének sze
mélyi és tárgyi Okai vannak’. A 
választóközönség az egész ország
ban nem választhat lelkiismerete
sen, anélkül, hogy tisztában lenne: 
jelöltje a király-kérdésben miként 
gondolkodik. Bethlentől nyílt szín
vallást ebben a kérdésben még nem 
hallottam.

Én tehát nem tudnék leszavazni 
a kormány egy jelöltjére som, 

mert nem tudnám, hogy az illető a 
királykérdésben való meggyőződé
sét fölébe tudná-o helyezni a párt
fegyelemnek, vagy megállapodott 
nézete valí-e ebben a kérdésben. 
Felszólalásom személyi oka az,hagy 
Andrássy Gyula gTólnak semmi kö
rülmény ek között sem szabad ki
maradnia az országgyűlésből, mert 
ez a nemzetre, nézve kalamitás 
volna.

Walkó — Baján
Baja, november 28.

Walkó Lajos külügyminiszter va
sárnap délelőtt Baján, délután pe
dig Vaskutcn mondotta el program
beszédét. Mindkét helyen nagy lel
kesedéssel fogadták a külügymi
nisztert, Beszédében az ország kül
ügyi és gazdasági problémáiról 
beszélt és kijelentette, hogy Baja 
várost az ország egyik minta Váró- 

tetés után folytatta Szterényi beszédét 
és kijelentette, hogy pártközi konferen
cia összehívását fogja javasolni a nu
merus clausus végleges rendezése érde
kében. E kijelentés ellen viszont a gyű
lés balpárti közönsége tüntetett A szó* 
nők beszéde végén élesen támadta Pás 
sayt. A gyűlés Koszó István volt áll n 
titkár beszédével ért véget.

sávú akarja fejleszteni. Délben és 
este a miniszter tiszteletére bankett 
volt.

Szervezkedő gyűlések
A Független Nemzeti Demokrata Párt 

a déli kerületben a jövő hótón minden 
esto szervezkedő gyűléseket tart a kü
lönböző választókerületekben, amolyekon 
a kerületkópviselő-jeíöltjei Bródy Ernő, 
Pakols József, Fábián Béla, dr. Llujdu 
Marcell és Wciller Ernő mondják cl 
programjukat. Hétfőn a régi képviselő-’ 
házban, koddon a Kálvária téri Kossuth 
kávóházban, szerdán a Józsefkörúti 
Miénk kávéházban, csütörtökön a Fe
rencvárosi Csarnok kávóházban és pén
teken ugyancsak n ferencvárosi Flóra 
kávóházban mindenkor esto 7 (érakor 
lesznek nagygyűlések.

® gwrf® Lűnyhiál j.oíMny
WLK $ PVWueca sarok. Bejárat az 

w*»4&JVíf<w vjSm Akáefa uccai oldalon 
VidéWe sxok&.T3?ü

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PSL, P3P™ PíPu,
Kár^stosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Saönyeg, pokrfte, On^arj-^, ftgy. és 
asztalterítők, gyermekkoenilc, nyngezékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibntorok. ernyők 
és alt rak minden kivtteUsan kaphatók

BUDAPEST, VlU ERZ3EBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellonében po3tin küldök

Cégünk versenyképességének döntő bkonvítéka 

gyanánt elhatároztuk hatalmas raktárunk minden egyes cikkének o!y mértékű érlesxéüiíását, mely hivalva van is 
cikkek olcséségénél fogva a ma! gazdasági viszonyokhoz mérten minden urhűlgynek megelégedését tóérdemeSní 

A már folyamatban töw©

Karácsonyi vásár
keretében nemcsak a jutányos árakban rejlő előnyök jutnak kifejezésre, hanem dös, választékú 
raktárunkban megtalálják az urbőlgyek a legdívatOSabbat, a legszebbet, minőségileg 
a legjobb anyagokat, melyek saját szökségioteik kielégítésére, valamint ajándék 

célokra is kiválóan alkalmas.
Páratlanul előnyös árak mellett kérőinek eladásra: Tiszta gyapjú szSvelek, koizHim., kábái- is ruha-

kelmék, ruha, is bilisseSymek, bársonyok, vdour-schiffonok minden színben is mosókelmék nagy • választékban.
Arakat nem hirdetünk, mert leszállított áraink nam karácsonyt vásárra vásárolt (selejtes stb.) cikkekre vonatkoznak, hanem a cig rigl 

Ji hírnevének megfelelően az egész év folyamán árusított kizárólag elsőrendű minőségű lant említett kelmékre, x

különleges divatkelmék árúháza, Budapest, Deák Ferenc ucca 63. sz. (Adria-palota)
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I

Vállukon hordozták végig Újpest uccáin 
Fábián Bélát az ujjongó választók

Tomboló lelkesedéssel fogadták vasár
nap délelőtt Fábián Bélát Újpesten. Az 
Uránia mozi helyiségét zsúfolásig niog- 
töltötto a több, mint kétezer főnyi kö
zönség. Bródy Ernő és Hajdú Marcell 
felszólalása után Fábián Béla percekig 
tartó lelkes éljenzés és óváciíy közben 
kijelentette: azt hiszi nem kell progra
mot adnia. Majd így folytatta:

Elég, ha azt mondom, hogy az mara
dok, aki voltam négy éven át; Vázsonyi 
Vilmosnak tett esküm alapján fogok 
flolgozni továbbra is.

A programbeszéd elmondása után 
a tömeg vállára vette Fábián Bélát 
és állandó éljenzés közben vitte vé

gig az uecákon a párthelyiséglg.
A tomboló lelkesedés átragadt a járó
kelőkre is, öt-hatezer ember ünnepelte 
Fábián Bélát Újpest uccáin, úgyhogy a 
villamosforgalom is megakadt. A me
net végül a Pannónia kávéházban álla
podott meg, ahol a lolkes tüntetők az 
összes termeket megtöltötték. Mozogni 
nem lehetett sem a kávéházban, sem az 
uccán. A rendőrfőtisztviseiők a párat-

Klebelsberg Egerben a bor fogyasztási adóról

arra 
uicg-

lanul óriási ovációval szemben 
kényszerültek, hogy Fábián Bélát 
kérjék: oszlassa fel a tömeget, különben 
képtelenség az uccai forgalmat helyre
állítani. Fábián Béla végül is fölszólí
totta az ünneplőket: fejezzék be a tün
tetést és menjenek haza. Hasonló lelkes 
ünneplés még nem volt Újpesten.

Fábián Béta vasárnap délután mint
egy ezer főnyi tömeg előtt Csepelen 
mondott programbeszédet. Feltűnő, 
hogy a reakciónak ebben az .utolsó fel
legvárában a gyűlés impozánsan, min
den rendzavarás nélkül folyt le. Ennek 
uz az oka,, hogy a csepeliek nem felej
tették el Fábián nagy érdemeit, ame
lyeket a csepeli robbanás után a gyors
segélyek kieszközlésével szerzett.

Több szónok Fábián támogatásúra 
szólította föl a hallgatóságot, majd Fá
bián tett ígéretet arra, hogy a jövőben 
is mindent meg tesz a körűiét lakóinak 
érdekében.

Ezután Fábián Béla Budafokra ment- 
át, ahol szintén nagy szeretettel és lel
kesedéssel fogadták.

régebbi időből ismeri Barabás 
Samut, Erdélyből, ahol együtt dol
goztak a magyar népért, amely 
most sajnos, idegen uralom alatt él-

A fajvédők hét gyűlése — 
lanyha érdeklődés mellett

Vasárnap a fajvédők is megkezdték a 
választási küzdelmet a pestkörnyéki 
kerületben. Hét gyűlést hirdettek, ame
lyek közül a Rákospalotai Vigadóban 
tartott nagygyűlés bizonyult legnépe
sebbnek. Lehettek

körülbelül négy-ötszázan.
A bejáratnál ajánlási ívekkel felszerelt 
fiatalemberek fogadták a belépőket és 
ezúttal igazoltatás helyett aláírásokat

Eger, november 28.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi

niszter délelőtt 11 órakor tartotta prog- 
rambeszédét a városháza udvarán.

A kultuszminisztéi beszédében kultur- 
programjával foglalkozott. Nagy tudású 
középosztályra van szükségünk — mon
dotta —amely nőm zárkózik el a nép 
szélesebb rétegeitől. Mindent elvehettek 
tőlünk, da a tudás fegyverét soha el 
nem vehetik. A kultúra céljaira tett be
ruházás nem volt pazarlás.

A miniszter ezután a szőlősgazdák 
.helyzetéről szólt és megemlítette, hogy 
•a borfogyasztásti adót rövid időn bő
iül felére fogják leszállítani.

Gróf Klebelsberg Kunó a gyűlés után 
fizmrecsányi Lajos egri érsekhez ment 
ebédre.

Bethlen Hajdúszoboszlón
Gróf Bethlen István miniszTer- 

elnök tiszteletére az Arany Bika 
szálló étetrmében 300 terítékes bán- 
kett volt, amelyen az első felkö
szöntőt Hadházi! Zsigmond főispán 
mondotta a kormányzóra. Ezután 
gróf Bethlen István miniszterelnök 
.emelkedett szólásra és pohúi'koszon- 
tőjében kijelentette, hogy abban a 
biztos reményben vállalta a varos 

: jelöltségét, hogy itt a társadalmi 
béke helyreállt az egész vonalon. 

-Majd hangsúlyozta, hogy a magyar 
nemzet ideáljai mindig vedekezo 
jellegűek voltak.

— Mi nem akarunk új területeket 
szerezni mondotta.

Áz ebéden még több felkoszonto 
hangzott el. A miniszterelnök ag 
ebéd után az Arany Bika szálló 
előtt összegyűlt többezer főnyi Ko- 
zönség lelkes óvációja közben au
tóra szállt, hogy Barabás Samu 
volt képviselő támogatósára Hajdú
szoboszlóra Utazzék. A miniszter
elnököt Hajduszoboszlon lelkes fo
gadtatásban részesítette a választó
polgárok nagy tömege. A tömeg 
harsány éljenzésbe tört ki, amikor 
a miniszterelnök autójából kiszállva 
az immár európaihirű hőforrás,mel
lett felállított emelvényre lépett. 
Beszédében Kifejtette, hogy már a

Friedrich István a numerus claususról
Délután öt órakor a. Vármegye 

ház nagytermében Friedrich István 
tartott programbeszédet, mint a 
Keresztény Egységes Front déli ke
rületi listavezetője. Fricdricfi éle
sen kritizálta a kormánynak válasz
tási módszerét, majd bejelentette, 
hogy törhetetlenül az általános tit
kos választójog alapján áll.

Aztán a numerus claususra tért 
át. ,

—- Fizikai fájdalom fog cl, ha la

F^íMw^lntcnl

Dr- BLQ3H orvosfanár 
szerinti világhiru

n—■v—-c—V"

ncca 9m. kir. udv. szállító dlvathása, IV, Kossuth Lajos

Képiem !
Kerítik a t. ItDzSnsigzf, fcrrgy a

clpfliefétak. Dijfala*:u< 
rendelItezfiséro all özie- 
ternOen minden érdek
lődőnek a Zürichből meg
hívott orthopiidszakériu: 
19ZÜ november 15-töl 

dec muer 1-ig

FÓRUM
VJ. tícsantíR Ctíftts u.

az 58 óvó közismert;

Holzer-mínSsé^
occasiót rendezek

Eladásra korülnek:

TCIISüppcnyek 
nemes szörmcdisszcl 1 •* uU
Divatos estélyi 

ruhák láüü
Azonkívül összes 

párisi modellek 
leszállított olcsó 

ábakb el

Flórharisnyák ... 38
Selyemsálak........ ES
Selyem 1101011 null. 6&

Pulloverek____ 270
Selyeinzsebkendő 19

Télikezívük 93
Sezlonok, matracok.

’llndner ká^nftos műhelyében ^kanhatók

Az összes árak ozcr 
koronákban irtendök i

NE KIESŐN
élet-, tűz-, betörés-, baleset, jég-, autó-, Oveg-. 

szállítmányozási, szavatossági-, hitel-, sem 
bármiféle cayéb

BIZTOSÍTÁST

(MMIKIft BflHK ti
biztosítási osztályának,

Budapest V., Hurnüncad ucca 3. 
feleién: Teréz 107-55.

díjmentes ajánlatát

Kéretem ?

bagdaűl t&Svai 
loliotiHag a hoi-a áUicfttttt örMbm váltsa meg legyeit 
mert csak igy eiilxketlilk meg a tolongást ás < 
legyUzirek visszaéléseit
J»aVf*an4aC£*teta fonfa 
tarts 71-3t, 74.30

eszközöltek.
A gyűlés vezérszónoka Gömbös G^ífia 

volt, oki röviden vázolta a fajvédők 
programját, amelyet nagyon hatásosan 
a fajvédő frazeológia szótárából vett 
idézetekkel tűzdelt telő. Utána Utóin 
Ferenc és Pröhle Vilmos beszéltek meg.

Ezenkívül Pestszentlőrinccn, Rákosii-, 
geten, Dunakeszin, Alagon és még egy
néhány bolyon tartottak gyűlést több s 
kevesebb érdeklődés mellett — amelye
ken Gömbös, Ulain és Eckhardt adtak 
progrumot.

A névjegyzékek elírásai
A választói névjegyzékek átvizsgálá

sánál nemcsak az tűnt ki, hogy egész 
házakat és a választók ezreit hagyták 
ki a névjegyzékekből, hanem kiderült 
az is, hogy a választók nagy részének 
nevét hibásan írták be. A lakcímeket is 
legnagyobbrészt tévesen és zavarosan 
jegyezték be. A demokrata párt felhívja 
a szavazó polgárok figyelmét arra, hogy 
az elírások és téves bejegyzések dacára 
szavazhatnak, mert

ne- 
kö-

a szavazatszedő küldöttségl elnök 
kellő igazolás ellenében az elírt 
veket cs lakcímeket kiigazítani 

teles.
Demokrata gyűlés 

a régi KépvKelőházban
Hétfőn esto 7 órakor a Sándoruccal 

régi képviselőházban mondják el a déli 
kerületben a Független Nomzeti Demo
krata Párt jelöltjei Bródy Ernő, Pa- 
Icots József, Fábián -Béla, Hajdú Marcel, 
Benedek Dezső, Wciller Ernő, Kcönch 
Boldizsár, Deutsch Mór, Vörös Júno3 és 
nibarits Pál prograinbeszódjüket.

Bugyi Antal programmbeszédc 
Szentesen

Szentesen Bugyi Antal, az Egységes 
Párt hivatalos jelöltje, vasárnap dél
előtt 11 órakor tartotta programbcszé- 
dút, amelyben megállapította, hogy az 
7922-es nemzetgyűlés beváltotta a hozzá
fűzött reményeket.

tom — mondotta —» amikor
a numerus clausust mézes mad-

azag módjára végighúzzák 
zsidók orra alatt, 

valahányszor a kormánynak 
sége vau rájuk. Ez azonban

szftk- 
______ „__ ____ _ . ._ csak 

politika. A keresztény párt felada
tának tekinti ezzel szemben, hogy

a numerus elausus továbbra is 
fenmaradjou,

l-a sxSvekkQbat nprj
végig bélelve - - VŐ 13 

Szőrmézve ... -- EQŰ 
8^^bíI{,!;,380a 

Ruhák szövetből 4S9 
CrepedeChineből SB3

Az í'sszes árak ezer 
koronákban értendők

sőt a zsidók példáján okulva, lehö* 
tővé kell tenni, hogy külföldön ke-.' 
resztéjiy ifjak állami segítséggel 
tanulhassanak.

Beszéde további részébon a kor-'( 
mány adópolitikáját bírálta, az egy-1 
fázisú forgalmiadó-rendszer behoza
talát sürgette ós a Hegedüs-turnó! 
elpocsékolt két milliárdjának el- • 
számolását követelte a közönség; 
fel-felcsattanó közbekiáltásai köze-i 
pette.

Buday Dezső és Pclrovácz Gyulai 
szólaltak fel még a gyűlésen.

Ugyancsak délután 6 órakor nagy
gyűlést tartott a Keresztény Nemzeti 
Gazdasági Párt az óbudai Korona-ven
déglő nagytermében és a llottenbiller-' 
uccai Katholikus Legény egyesület he
lyiségeiben, mindkét helyen Wolff Ká
roly és Petrovácz Gyula beszéltek.

Búd programmbeszéda 
Békéscsabán

Békéscsaba, november 28.', 
pénzügyminiszter a vasár
folyamún meglátogatta au 

valamint a neolog és aa

Búd János 
. nap délelőtt 
református, ' ... ____ „
orfhodox izraelita egyházat, utána po-l 
dig Erzsébethelyon nagy hallgatóság! 
előtt beszélt. Felszólalásában hangsú
lyozta, hogy a nemzet jövője a munkánk 
épül fel. Elítélte a munkás társadalom' 
cs a polgárság közötti ellentét kiéleré- 
sét.. A. kormánynak az a feladata, hogy" 
törje le a töke kinövéseit, de el ne pusz-\ 
títsa.

Délután két órakor a városháza ud
varán mintegy ötezer ember előtt tar-j 
tóit hosszabb beszédet a pénzügymüüsz-i 
tér. A gyűlés után a miniszter az ipar-i 
testületet, az Iparos Polgári Kört és a 
Korcskedelmi Csarnokot látogatta meg, 
majd a hadirokkantai: küldöttséget 
fogadta. Este a Vigadóban ezer teríté
kes vacsora volt a miniszter tiszteletére.

Szilágyi támogatja Bethlent
Az Egységes Párt budai szervezetei 

Vasárnap délelőtt 11 órakor a budai Vi-. 
gadó nagytermében gyűlést rendeztek,1 
amelyen Kozma Jenő programboszédo 
után Szilágyi Lajos megindokolta, hogy 
miért megy együtt az Egységes Párttal 
a választásokon. Nagy feltűnést keltett 
az a kijelentése, hogy mindenben támo
gatja Bethlen Istvánt. Beszéltek még 
Becsey Antal és Pásztélyi Vilmos.

orvosi ma és kötezergyár, 
Budapest, IV, (’elöfi Sándor 

a u. 17 szám. Telefon: 13-70
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Véresre verte a bÉhBhözveliíűí | Elfogtak egy veszedelmes házasságszédelgőt
hét harcias szumszÉdasszony
A búidtól erodményoi eltörött lób

A Virág Benedek uccai városi házak 
bgyik lakájában vasárnap nem minden
napi asszony-háború zajlott le, mely
nek egy súlyos sebesültje van. A városi 
házak egyik lakójának a felesége meg
látogatta a szomszédasszonyát. Barát
ságos beszélgetés közben olyan témára 
(terelődött a szó, amely miatt a vendég 
isórtvo érezte magát. Szó szót követett, 
Ivégül is a barátságos diskurzus civó- 
klássú fajult, a két barátnő egymásnak 
irontott és alaposan ■

megtépázta egymást
’Az russzony-liáborix természetesen nem 
min'den lárma nélkül zajlott le, melynek 
hallatára a lakók csakhamar a lakás 
elé tódultak. Revér Vilmos városi tiszt
viselő 83 felesége szót akarta választani 
a civakodókat és merész elhatározással

közéjük lépett.
tA két harcias asszony a váratlan -köz- 
feelépésre egy pillanatra abbahagyta a 
Icivakodást, a következő percben azon- 
^an közösen a békeközvetíiőre vetették 

íagukat és hangos szitkozodús között
véresre vert Ők

ifcfl egyesült erővel kidobták a lakásból. 
[•Hovérnét, aki oly szerencsétlenül zu- 
jliajjt ki az jftjtón, hogy * i.v

Iáhát törte.
(Néhány porc múlva a lakók ^tesíté- 
feére megérkeztek a mentők, akik Hevér 
tyilmosnét eúlyos. állapotban a Szent 
futván, '*■*

Négy menyasszonya volt, közel félmllllárdot csalt ki 
Jövendő apósaitól

Az utóbbi időben számos bűnvádi 
feljelentés érkezett a főkapitány
ságra, hogy egy magát Kernács 
Mihály orvosdoktoraak nevező 
fiatalember sorozatos házasságszé
delgéseket követett el.

Legutóbb egy Ferenc körúti ma
gánzó jelentette be, hogy Kernács 
dr., aki hetekkel ezelőtt ismerkedett 
meg 17 éves Ibolya nevű leányával 
és már el is jegyezte őt, különféle 
címeken

közel kétszázmillió koronát qsalt 
ki és azóta nem jelentkezett
Ugyancsak hasonló feljelentést 

'tett egy violauccai kocsmáros, to
vábbá egy nyugdíjas máv. főtiszt
viselő is, akik elmondották, hogy 
a fiatalember

többszáz millió koronát csalt ki 
jövendő apósától

,és azután nyomtalanul eltűnt. Csak
hamar rájöttek tehát arra, hogy 
egy furfangos csalás áldozatai let-

Egy ötvenévet szolgált tisztviselője 
végrehajtást kért a Concordia ellen
A Concordia nem akar havi egymillió nyugdijat fizetni

tele.
A sorozatos bejelentések’alapján 

a főkapitányságon megindították a 
nyomozást és a kapott személy
leírás alapján

vasárnap el is fogták a veszem 
delmest szélhámost.

Kihallgatása alkalmával megállapí
tották, hogy Kovács János munka
nélküli, többszörösen rovottmultú 
lakatossegéddel azonos,, aki nem
régen szabadult a fogházból, ahol 
hasonló bűncselekmények miatt hét 
évet töltött. Kovács beismerte a 
csalásokat és ezeken kívül is még 
számos újabb „esetet" vallott be. 
Beismert vallomása után letartóz
tatták Kovácsot, akinek pontos 
bűnlistáját most igyekszik össze
állítani a rendőrség.

A rendőrségre bejelentés érkezett 
egy rendkívül titokzatosnak látszó 
eltűnés ügyében, amelynek részle
teiből könyen bűntényre lehet kö
vetkeztetni. ; • i i

gyilkosnál semmiféle személyazo
nossági igazolás nem volt, arca azw 
esés következtében felismerhetet- | 
lenségig összeroncsolódott, a rü-\ 
haja és testalkata azonban egyezett 
Pgll Tamáséval és így a rendőrség; 
aírt hitte, hogy az öngyilkos fiatal
ember Páll Tamás. Múr-már holt
nak akarták nyilvánítani az eltűnt 
üjságirót, mikofl Pállné a morgeu- 
ban megtekintette a holttestet és 
kijelentette, hogy azon másfajta 
fehérnemű van, mint amilyent az 
ura hordott, tehát a halott néni 
Páll Tamás.

Vasárnap aztán váratlan fordul 
lat történt az ügyben.

Páll Tamásné levelet kapott Tc-I 
mesvárról sógorától, a Károlyi-; 
érában fogalmazóból főkapitány
helyettessé avanzsált Páll György
től, aki közölte, hogy Páll Tamás 
Kassán van, ahol a Kassai Napló 
szerkesztője lett. Ezen hír vétele 
után megállapították, hogy Páll 
Tamás Budapesten megismerkedett 
egy feltűnő szépségű, előkelő nővel, 
aki az emigráns körökkel való ösz- 
szeköttetése miatt a rendőrség előtt 
sem ismeretlen. Ez a nő vette rá az 
intranzigens, keresztény felfogású 
újságírót, hogy Kassára menjen és 
az ottani magyar emigránsok kom
munista szellemű lapjának szer
kesztését vegye át.'Páll terve végre
hajtására már Tégen készülődhe
tett, mert hónapokkal ezelőtt kivál
totta útlevelét és csehszlovák ví
zummal láttatta el.

kórházba .vitték.
fáz időközbon megbékélt két harcias 
ftizoiijszédasszony ellen pedig a rendőr
icég megindította cljúráet. .

MIKULÁW

Klimics Gyula még 1869 április havá
ban belépett a Concordia Gőzmalom Rt. 
tisztviselői sorába, ahol több mint öt
ven éven át alkalmazásban is maradt. 
Érdemei elismeréséül 1912-ben a Concor
dia tragikus véget ért vezérigazgatója 
HŐnich Henrik szerződést kötött vele, 
amelynek értőimében Klimics nyuga
lomba vonulása esetén évi

kétezer aranykorona nyugdíjat kap.

Néhány évvel ezelőtt Klimics Gyula 
több mint félszázados szolgálat után 
nyugalomba vonult, amikor a munkában 
megÜnákkant nyolcvanadik életévét meg
haladott aggastyán kérte a Concordiát, 
hogy a szerződésileg vállalt évi kétezer 
aranykorona nyugdíjat utalják ki ré
szére. A Concordia azonban a szinte pá
ratlanul hosszú szolgálatot teljesített 
alkalmazottjának

havonta csupán kétezer papírkoro
nát

majd hosszas könyörgés után havi két
százezer papírkoronát fizetett ki nyug-

Kommunista lapszerkesztő lett 
Kassán Páll Tamás az Uj Nem 
zedék „öngyilkos" munkatársa

Egy feltűnő szépségű nő tanácsára ment Páll Tamás Kassára

ttmdalnii. művészeti és szépirodalmi 
képe* falyélrat, a 

SÁLON 
Tartalma: nagynevű Íróink műnkéin 

kívül, érdelreÍHn térjük, művészet.
50 gyönyörű kéé, gadagszlu- 

haz, film, divat, kozmetika, 
auté-íuetor, aviatika 

é» ridiérovat.
Műnyomó napira — színes nyomásban 

jelenik meg az oloö

Modern Magyar Magazin

Néhány héttel ezelőtt nagy fel
tűnést keltett, hogy Páll Tamás, az 
Uj Nemzedék munkatársa kispesti 
lakásáról rejtélyes körülmények 
között eltűnt és állítólag öngyilkos 
lett. Eltűnése előtt Páll Tamás pa
naszkodott a feleségének, hogy fel
csalták egy előkelő kártyaklubba, 
ahol egész havi keresetét egy éj
szaka elvesztette. A klubot azonban 
nem volt hajlandó megnevezni. Az

r
O és alffaaoba bu-
IM OTI torok legolcsóbban
■■ VIÍ> nöW|y út p.
aaaeaacaMoaCTaagacaa Fizetni keívexmények

nJ5"L"í“"B részletre---------részletre---------
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díjigényének kielégítésére. Természetes, 
hogy a csekély összegből a magával tehe
tetlen* munkaképtelen öregember a leg
nagyobb nyomorban éhhalált küzdve élt. 
Hogy kétségbeejtő helyzetéből megsza
baduljon, ügyvédje: dr. Lengyel Ernő 
útján nyugdíja valorizálásáért pert in
dított a Concordia ellen.

A napokban tárgyalta ezt az ügyet a 
munkaügyi bíróság Négyessy bíró előtt 
és a bíróság Klimictnek

havi egymillió korona nyugdíjat 
ítélt meg.

Az. öreg Klimics Gyula boldogan vette 
tudomásul, hogy több mint ötvenéves 
szolgálat után, nyolcvanötéves korában 
nem kell többet nyomorognia. De csak
hamar rájött arra, hogy tévedett, mert 
a Concordia a törvényileg kötelezett 
nyugdíjat nem folyósította részére. Kli- 
mics erre

végrehajtást kért a Concordia ellen, 
amit a bíróság a napokban tényleg el 
is rendelt a Conoordia ellen.

eset óta Páll búskomor lett és több
ször panaszkodott, hogy öngyilkos 
lesz. Három héttel ezelőtt aztán el
tűnt és azóta teljesen nyomaveszett. 
A rejtélyes eltűnést Páll családja 
bejelentette a főkapitányságon, 
amely szigorú vizsgálatot inditott.

Néhány nappal az újságíró eltű
nése után a Szentkirályi ucca 28. 
számú házban egy fiatalember le
ugrott á harmadik emeletről. Az ön-

Szombaton, dee. 4 én at«(i«r a KIRÁLY SZINHAZ-ban

! Chopin
( Dali át ók 8 felvonásban. Irta Faragó Jenő

A llHlhnfnflnn •zanabíiHA larravaKh aomífn AcRvnállítnif A Ri’rthn Te

(
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NYILTTÉR*
Nyilatkozat. Az „Esti KurirM 23. 

számában megjelent, személyemmel 
foglalkozó cikk minden egyes 
betűje valótlanság. A cikk szerzője 
ellen a büntető feljelentést meg
tettem. Kardos Jenő

• E rovatban közeitekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség.

Meinl - tea
—

AZ ÚRI KÖZÖNSÉG
szives tudomására hozzuk, hogy 
kárácsonyl nyakkendő occaslo 
árusításainkat a mai naptól fog
va megkezdtük, amely december 
hő 81-ig tart, a volt

MITTERDORFER ésTSA CÉG
KIOTÓ UCCA 4

Dali át ók 8 felvonásban. Irta Faragó Jenő
A halhatatlan zeneköltő legszebb zenéje, összeállította Bcrtha István 

Főszereplők:
Mbass Juci, Vadly Jtbna, Csontos Gyula, 

JVddot* Jenő, Halmay Tibor*alma, 

r r n VUG ATiRnim ramAN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK

Tdloacéduláfiat
Bindenkinél drágábban veszek. És éksze- 
,ekért a legtöbbet fizetem, mindennemű ék

szer al K-attsl,áron kapható Bor*soM 
AaMtf, Xra4«a»4t0«oa> 3. (Kákóczi-ut mellett.)
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«oronú/t, három napi otttartózkodát 
után Balassagyarmatról elutazott Elu 
utazna előtt Hartmann Lipschitzzel meg
beszélte, hogy Kiskunfélegyházán levő 
bútorainak egy részét kitmillió koro
náért átadja Lipschitznek. Lipschitz 
előre ki is fizette a kétmillió koronát 
Hartmannak, akivel abban állapodott- 
meg, hogy feleségo tőle Kiskunfélegy
házán a bútorokat átveszi.

Lipschitz felesége, aki 30 éves, jó
megjelenésű, csinos szőke asszony, el is 
utazott Hartmannal Balassagyarmat
ról.

Lipschitz Bernát nyugodtan várta fe
leségét, aki azonban napok múlva sem 
érkezett vissza Balassagyarmatról és 
életjelt sem adott magáról.

Lipschitz akkor érdeklődött Kiskun
félegyházán, ahol is kiderült, hogy dr. 
Hartmann Lajoa nevű egyént ott egy
általán nem ismernek s oda Lipschitz 
Bernát felesége sem érkezett meg. A 
kétségbeosett férj erre a. balassagyar
mati kapitányságon feljelentést tett 
Hartmann Lajos doktor ellen, aki pén
zével eltűnt s egyben feljelentést tett 
hűtlen felesége ellen is. A nyomozás 
első órájában kiderült, hogy a meg
gyilkolt újfehértói főjegyzőnek nincs 
is fia.

Up- 
héten 
8. ez.

ina>

ai országban ás megszökteílE egy kéreshedö 
leltságál

Megtévesztette Hevesi Simon dr. főrabbit, akitől 
ajánlólevelet szerzett

Egy vakmerő szélhámos ellen tett 
feljelentést a budapesti főkapitányságon 
dr. Bartha rendőrfőtanácsos előtt Lip
schitz Bernát balassugyarmatl vegyes
kereskedő. A feljelentésben 
echitz előadta, hogy az elmúlt 
-Balassagyarmaton, Homok ucca 
alatti lakásán megjelent egy

zsidó papi öltözéket viselő és 
gát dr. Hartmanu Lajosnak neVezŐ 

" egyén,
oki mint segesvári főrabbi mutatkozott 
bo e azt állította, hogy kommün után, 
a fehér terror idején szörnyű módón 
meggyilkolt új fehértói főjegyzőnek. 
Hartmann Józsefnek a fia.

Az állítólagos főrabbi okmányokat 
mutatott fel és

felmutatta Lipschitz és felesége előtt 
Hevesi Simon főrabbi és Feldmann 

Ferenc dr. rabbi ajánlólevelét,
Amelyben ők '\Hartmannt a magyarör- 
bzágí zsidó bUiastvérek szíves figyel
mébe ajánlják, llurtmann előadta, hogy

a fehér terroristák által meggyil
kolt édesapjának sírkőavatási ün
nepségén beszédet tartott, amiért 
őt a törvényszék 11 hónapi bünte
tésre, hivatalvesztésre és politikai 

jogainak felfüggesztésére ítélte.
Hartmann előadta, *hogy nyomott 

knyagí viszonyok között él; ezért kérte 
íz ajánló sorokat Hevesi Simon főrab
bitól és Feldmann Ferenc rabbitól.

Ezután nyomtatott felírású gyűjtő
íveket mutatott fel, amelyen bélyeg
zőkkel ellátva számos vidéki hitköz
ség és kereskedő neve szerepeltek 

akik a gyűjtőív tanúsága szerint több- 
azázezres és milliós összegeket adtak 
Hartmannak. Lipschitz Bernát tehetsé
géhez mérten ugyancsak adakozott a 
gyüjtőíven, majd udvariasságból meg
vendégelte' az állítólagos segesvári fő
rabbit, aki három napig élvezte Lip
schitz Bernát és feleségének vendégsze
retetét.

Hartmann, aki húrom nap alatt Ba
lassagyarmat több zsidóhitű kereskedő
iétől szedett össze mintegy húszmillió

Betörők jártak Gombaszögi Irén lakásán,
Megzavarták őket és el kellett menekülniük

dr. Hartmann Lajos, nevű egyén 
nem is létezik, ellenben kitűnt, hogy 
Hartmann Lajos dr. néven gyűjtő
ívvel egy kemecsei illetőségű egyén 
járja be az országot, akinek a valódi 

neve Heimlich Hennann.
Lipschitz Heimlich Hermann alias 

Hartmann Lajos dr. ellen most feljelen
tést tett a főkapitányságon, ahol

körözőlevél kiadósát kérte, úgy 
megszökött felesége, mint kétnevü 

sikkasztó csábító ellen..
Az ismeretlen helyen tartózkodó osz- 

szonyszöktető kótnevü csábító szél
hámos, valamint Lipschitz Bernátné 
felkutatására széleskörű nyomozást in
dított a rendőrség és körözőlevelet 
adott ki.

Román Kálmán ’

Az utóbbi időben elkövetett so- 
' jözatos betörések foglalkoztatták 

éppen a rendőrséget, amikor hirte
len megszólalt a rendőrtisztviselő 
telefonja?

•— Itt Gombaszögi Irén beszél. 
Kérem, nálwwf betörést kíséreltek 
meg, tessék déri detektiveket,
hogy a nyoítfwííst megindítsák.

A főkapitányságról azonnal több 
detektívet küldtek ki autóval a mű
vésznő lakáséira. A,vésznő lakáséba. Á detektiveket 
maga Gombaszögi Irén fogadta, 
aki csupa izgalom volt, az átélt 
esemény hatása alatt.

Elmondotta a detektiveknek, hogy 
a késő délutáni órákban, szokásától 
eltérően, sőt váratlanul hazament, 
mert otthon felejtett valamit, ami
re szüksége lett volna a városban. 
Amikor visszaért a házba, mán a 
kapunál gyanús dolgot vett észre. 
Egy rosszul öltözött férfi állt a 
kapuban, aki izgatott volt és ki
be járogatott. Amikor Gombaszogi 
megérkezett, visszaugrott. a kapun, 
egyet füttyentett, aztán hirtelen el
távozott.

Gombaszögi Irén még utanav,..,rrr.—__ ts
nézeti"FáttZ'hösy a férfi nagyon 
siet és közben hátranéz gyakrab
ban. Ö rosszat sejtett, felsietett a 
lakására. Útközben két munkás- 
külsejfi férfivel találkozott, akik a 
házból kifelé tartottak. Ezek is 
<^<»sa<ICW»a>waaO<n«

rossz benyomást tettek rá, de nem 
szólt semmit, hanem annál jobban 
sietett a lakásába. Ott aztán az aj
tón feszegetés nyomait vette észre. 
Szerencséjére ép az utolsó percben 
érkezett, ha később megy haza, bi
zonyosan kifosztott lakást talál 
már*

A házban járt férfiakról ezután a 
detektívek kérésére személyleirást 
is adott, amely azonban igen hé
zagos.

Semmi bűnjel nem maradt hátra, 
ami a nyomozás munkáját elősegí
tené. Az a rendőrség felfogása, hogy 
itt is az a betörőtársaság 
amely az Utóbbi hónapokban 
fordult sorozatos betöréseket 
vette el. A rendőrség erélyes 
zással igyekszik a betörök 
dú’.ködásának véget vetni.

járt,

nyp- 
garáz-

Részletfizetésre^^ 
sezlonoK takaróval. SMlmgumlturák, makrók, 
szőnyegek, paplanok, sodrony k elsőtendflek kész- 
pénzirban Nesyer u. 8, kArpitosműheiyben 

egy körúti kávéházból Pohl Márkus 
bécsi nagykereskedő 
Titokzatos levél az eltűnés hátterében

Pohl Márkus bécsi díszműáru
kereskedő a múlt hét vasárnapján 
Budapestre érkezett üzleti ügyei
nek elintézésére. Pohl budapesti 
rokonainál szállt meg, akikkel kö
zölte, hogy egy üzlet lebonyolítá
sára

nagyobb összegű pénzt hozott 
magával.

A kereskedő kedden éppen odahaza 
tartózkodott, mikor levéllel jelent
kezett egy hordár és Pohlt kereste. 
Pohl átvette a levelet, elolvasta, 
majd kijelentette rokonainak, hogy 
át kell mennie a szomszédos Spo- 
larits kávéházba, ahonnan nem
sokára visszajön. Ettől a percfői

kezdve azonban
többé nem jelentkezett.

Rokonai érdeklődlek utána és meg-' 
tudták, hogy Bécsbe sem tért vissza.1 
Most már jobban utánanéztek és 
kiderült, hogy Pohl Márkus eltű
nése napján valóban járt a Spola 
rits kávéházban. A kávéházban

egy elegáns hölgy várt rá, 
akivel együtt távozott el.- Ez a 
hölgy már több Ízben megfordult a 
kávéházban két fiatalember társasá
gában és különös, hogy Pohl eltű
nése óta

a két fiatalembert és a hölgyet 
nem látták többé a kávéházban.

Szélhámos áUtfizoítóparancsnokot 
keres a rendőrség

Díszszemle után hamis nyugtákkal pénzt vett fel a vidéki 
tűzoltóktól a Kopenicki parancsnok
„Tűzoltóság Lapja" 
feljelentést tett a 
egyik ügynöke dr.

Török Elemér, a 
szerkesztője ma 
rendőrségen a lap _ _.w.__
Zielbauer Antal ellen. A feljelentés sze
rint Zielbauer dr. vidéken előfizetéseket 
gyűjtött a lap számára. Az utóbbi idő
ben egész sereg

reklamáció
érkezett a lap kiadóhivatalába és .fő
ként vidéki tűzoltótestületek jelentették 
hogy előfizettek a „Tűzoltóság Lapjára" 
aa újságot azonban nem kapják meg. 
Török utánanézett a dolognak és akkor 
kiderült, hogy

Zielbauer visszaéléseket követett el. 
Az ügynök szabályszerű nyugtákat állí
tott ki az előfizetési díjakról a pénzzel 
azonban nem számolt el.

Csakhamar kiderült az is, hogy dr. 
Zielbauer egyéb ügyes trükkel is rnani-

pulált. Felkereste a vidéki városok és 
falvak tűzőltőtestületeit és mindenütt a. 
fővárosi központ által kiküldött.

parancsnoknak adta k! magát.
A „parancsnok úr“ díszszemlét tartott « 
falusi tűzoltók fölött, kivonultatta a 
legénységet és megvizsgálta a tűzoltó
ság felszerelését. A szemle eredménye 
rendszerint az volt, hogy különböző cí
meken

kifogásolta a felszerelést
és újabb felszerelések vásárlására ufa*’ 
sí tóttá a parancsnokot vagy a bírót. 
Természetesen azonnal ajánlkozott vj 
beszerzés közvetítésére és a rcndelésro 
nem létező gyárak blankettáján

előleget vett fel, az összeget pedig 
elsikkasztotta.

A rendőrség megindította a vizsgálatai

Igy itótrolM magyar ksresRedő autóját 
ellopták a Bencur uccai Imperlal-garazsbóí
Titokzatos körülmények között tűnt el a 200 milliós 

Stude bakker-kocsl
Vaszoky Rudolf gépészmérnök, a Ben

czúr ucca 5. szám alatt lévő lmperial- 
garago tulajdonosa, vasárnap délelőtt 
a főkapitányságon íffmereffen tettesek 
ellen följelentést tett, akik noverdher 
16-án hajnalban egy kétszáz millió ko
ronás francia autót titokzatos körül
mények között elloptak a garagcból,

A gépészmérnök elmondotta, hogy 
Friedmann Zoltán északamerikai det- 
roi-i dúsgazdag magyar kereskedő né
hány héttel ezelőtt hegaragirozta nttla 
az F. 124—94, francia rendszámú ffht- 
debakker-gy'.áútmfüiyú, csukott karosz- 
szérlás értékes autóját, amely egéázén 
november 16 reggelig a garagejóban 
állott. Közben Friedmann Zoltán állan
dóan használta a kocsit, amelyet azon
ban esténkint mindig visszavitt a ga- 
rageba.

NtAember 26-án reggel u garage al
kalmazottai meglepetéssel állapították 
meg, hogy

az autó, amelyet pedig előző este 
Friedmann beállított a boxba nyom

talanul eltűnt.
Nyomban kutatni kezdtek. A legszorgo
sabb kereséssel som sikerült a kocsit' 
megtalálni.

• A portás, a szerelők és az üzem többi 
alkalmazottai kijelentették, hogy

a kritikus éjszaka folyamán még a 
helyén állt.v a kocsi.

A kutatást kiterjesztették a fővárosban 
levő többi garurokra is, do a kocsit 
soholscm sikerült megtalálni. Közben 
jelentkezett több taxisofőr, akik a fran
cia rendszámú aulát titokzatos eltű
nése óta több ízben látták a fővárosban 
szaladni. Es az Impcrlal-garago kocsi
mosója is állítólag szombaton éjjel a 
Belvárosban látta a Friedmann kocsiját.

Vaszky Rudolf a kocsi oltünéso után 
felkorosto Friedmann Zoltánt í'gynök 
ucca 16. szám alatti lakásán, ahol azon
ban arról értesült, hogy a kereskedő 
25-án Bécsbo utazott

A. garago tulajdonosa erre bejelen
tette az ügyet a főkapitányságon, ahol 
széleskörű nyomozást indítottak az 
autótolvaj elfogatásira, egyben pedig 
értesítették az autó eltűnéséről a határ
rendőri kirendeltségeket is, mert félő, 
hogy a nemzetközi igazolvánnyal rendel
kező autót álcsempészték a határon.

Javult 
a román király állapota

Bukarest, november 28. 
(Őrient Rádió.) A király egészségére 

vonatkozó riasztó hírek hamisak és cél- 
zalosak. A király eaészsdal dlinn„b- 
nanról-navra Javul.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1926 no vein bér 29.

REK
A Lipótvárosi Kaszinóba 
menetűit a főkapifány- 
ságról egy dühöngő ürült

Vasárnap éjszaka a mentők egy 
elmebeteg fiatalembert hoztak a főt-, 
kapitányság ügyeletes orvosi szo
bájába. Az őrült ott dühöngeni 
kezdett,

liszakította magát az orvosok 
és a rendőrök karjaiból 

ás kifutott az uccára. A Nádor ucca 
sarkára érve berohant a Lipót
városi Kaszinó épületébe és

berontott a termekbe.
Az őrült megjelenése nagy rémüle
tet keltett a kaszinóban. A tagok 
közül többen felismerték az elme
betegben Fábián Istvánt, aki öt év 
előtt mint teremszolga van a kaszi
nóban alkalmazva. Csitítani 
iák s mikor lecseudesült,

lecsalták az uccára.
A mentők ép akkor jöttek 
kapun Fábiánért, amikor 
akart távozni az épületből, 
az orvosokat meglátta

újra felrohant a harmadik 
letre

s csak nagy nehezen sikerült ártal
matlanná. tenni. A tébolydába 
szállították.

próbál-

a 
el

be 
az 
Mikor

eme

— Időjárás. A Meteorológiai In
főzet vasárnapi jelentése szerint 
az időjárásban egyelőre lényeges 
változás nem várható.

— Krassint állítólag megmérgez- 
fék. Dán lapjelentések szerint Lon
donban az a hír terjedt el, hogy 
Krassin, Szovjetoroszország ügy
vivője nem természetes halállal halt 
meg, hanem mérgezés áldozata lett. 
A hírt, mely . Londonban nagy fel
tűnést kelt, eddig nem 
meg.

-- Csaló vásári komédiás, 
pestújhelyi kereskedő csalás 
lentette u Munkás ucca 7.____, ___ _
lakó Szél József vásári komédiást, aki'- 
—- a feljelentés szerint — az JJrzsébct 
királyné út és az öv ucca sarkún fel
állított bódéjában 10 ezer koronás téte
lekben egy újfajta szerencsejátszás köz-

erősítették

Buder Pál 
miatt felje- 
szárn alatt

Orvosi honoráriumért bepereltek^
. . ... , . , dőlnie kórház egyik külonszobaja-

Lan tegnap fcétnapi szenvedés után 
•meghalt Létay Árpád 47 éves ál
lamvasúti főtisztviselő. Az előkelő 
családból származó Létay halálát ak 
rendőrségre küldött jelentés szerint 
brómmérgezés okozta. Létay hozza-, 
tartozói állítása szerint véletlenül 
nagyobb adagot vett be az orvos
ságul használt brómból, a kiszivár
gott adatokból azonban minden két
séget kizáróan kiderül, hogy Létay 
Árpád öngyilkos lett. Á tragikus 
xaéget ért főtisztviselő . holttestét 
Szombathelyre szállítják és ott te
metik el.

— Gázol az autó, a bicikli és a villa- 
móSr A Német és Józ3of uccák sarkán 
Kuffcrl Ferenc 19 éves cipészt egy 
autó, —* a Dohány és Kazinszy uccák 
sarkán Grimm Izidor 69 éves kereske
dőt egy kerékpár, — az Aréna ut és a 
Dembinszky ueea sarkán Stirág Józsof 
6S éves könyvkötőt egy villamos elgá
zolta. Mindhármukat a mentők a Rókus 
kórházba szállította.

•— A Magyar Merkantil Szövetség ala
kuló ülése. A Magyar Merkantil Szövet^ 
ség mint az élelmiszer szakmabeliek új 
tömörülése, vasárnap délelőtt tartotta 
meg a régi képviselőház helységében 
aíajíulógyülését. A gyűlésen a pénzügy, 
igazság- és kereskedelmi minisztériumok 
képviseltették magukat. Bittncr János 
elnöki megnyitója után ín cgválasztották 
a szövetség vezetőségét, melynek elnök® 
Rakovszky István, a volt belügyminisz
ter fivére lett, Rakovszky István szék
foglalójában hangsúlyozta, hogy a há
borús gazdálkodás csökcvényét; a köz
üzemeket meg kell szüntetni. Beszédé
ben a szövetkezeteket is kritika tár
gyává tette, és az árdrágít;1 törvény 
megszüntetését, a záróra kérdésének 
megoldását, a forgalmi adó megszünte
téséig a fázisrendszer behozatalát és a 
kereskedelem toljes szabadságát köve
telte. Ezután az egyes szakmák képvi
selői jelentették be csatlakozásukat 

wr A Magyar Kőművesmesterek Szö
vetségének gyűlése. A Magyar Kőmű
vesmesterek Országos Szövetsége vasár
nap délelőtt országos nagyválasztmányi 
gyűlést tartott. A gyűlés szónokai dr. 
SiéOescu prelátus és Wcnszky
Nándor’ voltak, akik a miniszterelnök 
politikájának támogatására hívták fel a 
kőműveseket.

-jr Az Országos Közegészségügyi 
Egyesület negyvenéves jubileuma. V»- 
sávaap délelőtt ünnepelte az Országos 
Közegészségi Egyesület fennállásának 
negyvenéves jubileumát. Ez alkalomból 
az Orvos Egyesülőt Sommelveiss-termé- 
ben megkoszorúzták az egyesület meg
alapítójának Markusovszky Lajosnak 
arcképét, valamint Trefort Ágoston és 
Fodor Jéaset szobrát.

egy ézinésznőt, aki két imádóját 
kérte perbefogni a követelésért

4 barátság, amely flxetésre köteten

beji körülbelül G00 ezer koronát csalt ki güUtíbőn' 
tőié, Bader ósak később vette észre, f AJ k
hogy a komédiás szabálytalan játékkal 
megcsalta öt. Szél Józsefet kihallgatás 
végett előállították a rendőrségre, ahol 
megindították ellene a nyomozást.

— Veszekedés közben megszórta 
feleségét, azután öngyilkosságot kí
sérelt meg. Vasárnap éjszaka á
Németh ucca 39. szám 
sukbau Bokros Dávid 
tál nők összeszólalkozott 
vei. A férj vitatkozás 
kapott az asztalról egy kést és több
ször a felesége felé sújtott, aki 
véresen terült el a földön. Amikojj 
Bokros látta, hogy a felesége ösz- 
szcesik, annyira megrémült, hogy 
öngyilkosságot kiöerelt meg: saját 
mellébe döfte a kést. A veszekedés 
zajára a szomszédok behatoltak a 
lakásba és értesítették a mentőket, 
akik a súlyosan sérült asszonyt a 
Rókus kórházba szállították, míg 
Bokrost bekötözve a helyszínen 
hágyták.

— Letartóztattak egy elmebeteg tol
vaj iparművészt. Holsovszky Béla 35 
éves Iparművészt vasárnap délelőtt elő
állították a főkapitányságra, hogy a 
budapesti büntető törvényszéken csalás 
ás lopás miatt clleno kiadott körözőle
vele alapján kihallgassák Rolsovszky 
kihallgatása közben feltűnő zavarosan 
viselkedett és amikor a rendőrorvoa 
megvizsgálta, kiderült, hogy öv- és köz
veszélyes elmebeteg. Az angyalföldi el
megyógyintézetbe szállították.

— A daJosverseny liotedlk napja. Va
sárnap délután folyt lo a Vigadó nagy
termében a Magyar Dalosszövetség bu
dapesti kerülete által rendezett dalos
verseny hotedik napja. A versenyen^ 
nyolc dalkör vett részt. |

alatti laká- 
magánhivar 
a feleségó- 

közben fel

ÍÁrdekes polgári kérését indult 
r me|Áa központi járásbíróságon egy 
'■ brvosi honorárium ügyében.

Princ Mimi táncosnőt egy ismert 
■ budapesti orvis gyógykezelte hosz- 

szabb ideig. A szőke, csinos táncos
nő hamarosan meggyógyult, 
nek azért Is nagyon örült, 
közben otthagyta a parkettet 
szerződött a szh'hfcíba.

A pálya változtató 3 olyan 
makkal 'és elfoglaltsággal , 
hogy a szőke csoda elfe’í jtkezett az 
orvost utoljára felkeresni, hogy a 
kezelési honortr/i inét megfizesse.

Az orvos levélben felszólította a 
neki járó dij megfizetésére, a mű- 

. .vésznő azonbau — ismét nagy el- 
foginlísága miatt — nem válaszolt 
a felhívására. Az orvos rövid ideig 
várt még a válaszra, de aztán el- __________ ,_______
fogyott a türelmo és pert indított per befejezése felé.

-—Első lábtörés a műjégpályán. 
Jónás Teréz hivatalnoknő vasárnap 
délután a városligeti új műjég
pályán elesett és lábát törte. A 
mentők a Rókusba szállították.

— A tanítók gyűlésükön tárgyalták 
sérelmeiket. Vasárnap délelőtt a Taní
tók Házában gyűlésre gyűlt össze a fő
város tanítÖtársadalma. A tanítók gyű
lésükön állást foglaltak a státusrende- 
zéssel kapcsolatos sérelmeik ügyében, 
elhatározták, hogy jogorvoslatot kérnek 
s egyben kérelmezni fogják az uradalmi 
és magániskolák tanítóitól megvont vas
úti kedvezmények visszaadását.

— Falus Ferenc riportlapja a Heti 
Újság, a legnívósabb, legszenzációsabb 
magyar riportujság.

— Betörök jártak egy budai úri
lakásban. Vasárnap este bejelentet
ték a rendőrségen, hogy dr. Kor- 
nyiczky Lajosné Attila ucca 13. II. 
emelet 9. szám alatti lakását isme
retlen tettesek feltörték és kirabol
ták. A betörést délután 4 és este 9 
óra között követték el s az eddigi 
megállapítások szerint egy értékes 
,gy§ígysort, ezüst cigarettatárcát 
és ijágyobb értékű dollárbankjegye- 
ket vittek magukkal.

— A szőlészeti alkalmazottak nagy
gyűlése. A Magyar Szőlősgazdák Egye-

i alakult szőlészeti alkalmazot- 
^„-Jíosztálya vasárnap délelőtt a 

Köztelek székházában gyűlést tartott. 
Baross Endre dr. a szőlészeti alkalma
zottak súlyos gazdasági helyzetét is
mertette. A gyűlés többi szónokai a sző
lőtermelés kérdésével foglalkoztak. 

, -7 -A La Fontaine Társaság ülése A 
La'Tontaino Társaság vasárnap délelőtt 
az Urániában a hetvenedik élotóvét bo- 
tölt{5tt Csengcry János tiszteletére klasz- 
szjkus matinét rendezőt!!. A matinén ,.... - .«u.vuHuU1MUUaa
dr. Wagner József egyetemi tanár mól- értékéé anyagát is az egyes iskolák nö- 
tatta a nagy tudós érdemes munkás- vendékei is megtekintik december hó 

8-ái$, amikor is a kiállítást bezárják.

ami- 
mert 

és el-

izgal- 
járt,

a művésznő ellen’.
A keresetlevél kikézbesítése már 

megtette a kellő hatást, a művésznő 
hamar ügyvédhez sietett és megha
talmazást adott neki arra, hogy 
képviselje őt ebben az ügyben.

Hosszabb ideig tanácsokozott is 
az ügyvéddel, amely után el is ké
szült a kereset elleni kifogás. A 
itwívősznő elismerte ugyan a fenn
álló követelés jogosságát, de sza
vatokként kérte perbefogni két imá
dóját, akik közül az egyik Ismert 
sportember, a másik pedig jónevü 
báró, akinek a neve egy évekkel 
ezelőtt tárgyalt nagy politikai bűn
cselekmény tárgyalásán sokat sze
repelt.

Nemcsak jogászi körökben, de 
színházak és mulatók táján is nagy 
érdeklődéssel tekintenek e különös

— Vasárnapi csendélet szurkálá- 
’ sokkal. Vasárnap hajnalban a Ba

ross uccán haladtak végig Neu- 
mayer Mihály, Tóth Vilmos és £en- 
kovitf József lakatosok. A békésen 
línladó társaságot megtámadta né
hány fiatalember és összeszurkálták 
őket. A három ember sérülését a 
mentők kötözték be, az elmenekült 
támadókat pedig keresi a rendőr
ség. — A Hungária körút 91. számú 
házban lévő kocsmában iszogatott 
Hovrács Béla napszámos és Pólyák 
Qábor kocsis. Borozás közben ösz- 

!sievesztek és Hovrács zsebkéssel 
mellbeszúrta Polyákot, az pedig egy 
borosüveggel fej beverte a szurka
iét. Polyákot a mentők a kórházba 
vitték, Hovrácsot pedig előállítot
ták a főkapitányságra.

— Az Országos Rádiókiállítás sikere. 
Csaknem szűknek bizonyultak a Vigadó 
termei vasárnap, annyian igyekeztek az 
o|t rendezett Országos Rádiókiállitds 
megtekintésére. Nemcsak pesti embere- 
->#t, hanem vidéki kereskedőket és lá- 
láÁratíkat is láttunk szépszámmal a ki
állításon s a kiállítók örvendezve nyi
latkoztak arról, hogy az érdeklődés 
mily nagymértékben fellendült a kiállí
tás révén a modern technika legújabb 
Advmduya, a rádió iránt, a közönség 
nagy élvezettel nézte végig a kiállítá
son heréndezett stúdiót, amely a csepeli 
leadóállomáson kívül a helyszínen be
rendezett leadóállomáson is közvetíti a 
olőadórafivészek játékát s jólesoen ta
pasztalta n publikum, hogy ezúttal el
maradt az & hangzavar, a it az előbbi 
kiállításon az okozott, hogy több kiál
lító egyszerre használta a hangszórókat 
A ráalókiállítást. melyen bemutatják a 
posta kísérleti rádióállomásának igen

ÜEUMANHN. 

kir. udvari í» kamarai 
szállító

Muzeum Qtöifút 1.

László és Fekete
IV., Koronaherceg ucca 14—IS.

Nagy karácsonyi vásárunkkal 
párhuzamban, „Népszerű 
osztályunkban a féleme
leten** egyesített speciális 
szövet- és mosókelme

Átmenelikabát — 1,150 .000

Télikabát- - - - - - -  1,800 .00]

Szőrm8bek8cs ... 2,000...
Városi bunda 4,800 .000

Soförbunda— ... 3,500 000

maradékvásár
Hasznos Karácsonyi ajándék I
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Molnár Ferenc nagy sikeréről 
Molnár, akivel az utóbbf időben 
kissé mostohán' bánt a pesti közön
ség, az idei darabjával, reink'arnálta 
magát. A Magyar Színház határo
zottan szerencsés Molnárral, mert 
ennek a színháznak a „Vörös Ma
lom" és. az ,»Égi és földi szerelem" 
fólsikero is sorozatos házakat ho
zott, mig a Vígszínházban követke
ző „Üvegeipő“, a Rcnaissanceban a 
„Riviéra" nagyon is balul ütött ki. 
A Magyar Színházba kanyarodott 
vissza Molnár Ferenc' vígjátékiról 
útja, az a főút, amelyet az Ördög 
sikere adott alá. A „Játék a kas
télyban" osztatlanul nagy sikere 
ütán' valószínűen nem' téí, le Mol
nár erről az úfról és nem tekintget 
be a bizonyillan mellékuecákba.

Két bécsi színigazgató
lieer és Geyer urak 

járlak o héten Pesten. Beér, a Volks- 
tlieater igazgatója és Geyer a Kammer- 
spiele vezére,-.(Azonkívül, hogy mind
ketten megnéztek Konstantin asszonyt, 
határozott mars'nittéval érkeztek. Szín
darabot vinni a,színdarab szegény Bécs- 
nek. Beer is és Geyer is szorgalmasan 
járták a színházakat, inig választani 
tudtak. Beér nz „Ember tragédiáját" 
viszi a Volkstheaterbe és meghívta ren
dezni Hevesi Sándort. Geyer pedig a 
Noszty flű-t importálja a BUrgtheater 
színpadára. Tehát Madách is, 
Is biiszko lehet a karrierjére.

Már az óceánon hajózik
Fedák Sári

’de csak most érekezett 
Franch-Linc-Páris hajóról,

Mikszáth

a
be-

meg 
a 

szálláskor elküldött távirata: 
Hideg lett, de n ek nen'k me

leg u e n k van.
Zsuzsa.

Maró kapitány, a Royal Orfeum 
öroszlánszelídítője, komolyan fog
lalkozva azzfilj hogy Szokolay Ollyt 
a „Nagy Pierott" című uj szkeccsé- 
ro megnyeri, amelynek keretében 
táncolni kellett volna neki az orosz
lánok előtt. Szokolay gondolkozott, 
góndólkozott, közben szinésztársfti 
állandóan az oroszlánokkal ugrat
ták. Most mikor a „Beppót“ próbál
ják, „Mária Lotti" figuráját Zerkö- 
vltz üj felfogásban, akarta szín
padra hózni és

egy törüshaiu démont 
figwrára

gondolt. A szerep alakítója Szokö- 
lay Olly viszont sehogy se akart 
Vörös lenni. Zgrkó akkor rászólt:

— Hogy mersz lemenni te az 
öroszlántruppal, mikor még a ha
jadat sem mered befesteni!

Ez délelőtt történt. Este az Arl- 
miral-bárban' egy előkelő társaság 
mulatott egy feltűnő szép vörös
hajú démonnal. Senki sem tudta, 
hogy kiesőd#. Végre felfedeztek 
mellette a kafibréirót. Róla ráismer
tek 
ya:

A

SZÍNHÁZ MOZI
Miért nem vett részt Leopoldine 
Konstantin a tiszteletére rendezett 

Hatvány-vacsorán ?
Affér a „Ducii dér Liebe" premierjén

A Fővárosi Operettszlnházban a 
külső siker jegyében zajlott le a 
vendégszereplő Leopoldine Kon
stantin és német társulatának pre
mierje, amelynek keretében Hat
vány Lili bárónő „Ducii dér Liebe" 
című új darabja került először 
színre. A premier nagyszerűen si
került, a nézőtéren ülő diplomáciai 
kar, pénz és születési arisztokrácia 
sokat tapsolt a kivételes tehetségű 
Konstantiné asszonynak, valamint 
a kitűnő írónőnek, 
nőnek. A premiert 
követte, amit

Hatvány bárónő 
stantin asszony

Egymás után érkeztek az autók

Hatvany báró
díszes vacsora

adott Kon- 
tiszteletére.

Az affér hátterét a meghívott 
vendégek csak találgatták, de senki 
az igazat kitalálni nem tudta, mert 
Konstantin asszony egy

levelet küldött,- amelyben távol
maradásáért a társaságtól elné

zést kért — betegsége címén.
Nyilvánvaló, hogy a betegségre 
való hivatkozás csak kifogás volt, 
mert Konstantin a legjobb diszpozí
cióban játszotta végig a premiert. 
tehát annyira beteg nem lehetett, 
hogy csak rövidke negyedórára ne 
tisztelhette volna meg az író-bárónő 
asztalát. Akik kiváncsiak a távol
maradás okaira, forduljanak azok
hoz a benfentesekhez, akik a bemu
tató alatt a színfalak mögött le
játszódó tragikomédiáknak lehettek 
diszkrét hallgatói.

Ennek a belül játszódó dialó
gusnak főszereplője a két méltó- 
ságos asszony, az írónő és a 

primadonna volt
Hogy mit mondtak egymásnak, az 
nyilatkozatok hiányában', tifoí 
marad, viszont tény az, hogy Kon
stantin asszony elmaradt a tiszte
letére rendezett Hatvany-bankett- 
ről.

. a
bárónő Dembinszky uccai kis palo
tája elé. Már huszonöt autó is állt 
a palota körül, de egy amit pedig 
Hatvány bárónő izgatottan várt, 
sehogyan sem akart megérkezni.

Kínos feltűnést keltett, hogy ép
pen, az

ünnepelt Konstantin asszony 
még nincs jelem

Telt, múlt az idő, egyszerre Hat
vány bárónő megadta a jelt és a 
díszvacsora Konstantin asszony 
nélkül kezdődött meg.

A primadonna és a 
világhírű hegedűművész regényes szerelme, 

amely azonban tényleg csak regény
Néhány hónappal ezelőtt, mikor Hci

fetz Jascha a világhírű hegedűművész 
Festőn járt nyíltan beszéltek arról a 
regényes szerelőmről, ami az egyik nép
szerű primadonnánk és Hcifetz Jascha 
között szövődött. A mendemonda, sőt 
egyes lapok szerint is Heifetz meg
látta koncertjén az első sorban ülő 
primadonnát. Ettől a perctől fogva 
csak neki játszott és előadása után az 
impresszáriója által bemutatta magát 
az extázisbán tapsoló dámának: Lábass 
J ucinak.

Hcifetz, akkor tényleg programja el
lenére egy nappal tovább maradt Pes
ten, de arról csupán ellenőrizhetetlen 
hírek keringtek, hogy a primadonnát

kétmilliárdos karkötővel ajándé
kozta meg,

amoly már nászajándéknak számítódott.
Ezután elutazott Heifetz akiről a be

avatottak mór azt rebesgették, hogy a 
jövőben csak Lábass Juci kedvéért jön 
Pestre és novemberi estélye után

a szőkéből vörössé vált démon- 
Szokolay Ollyra.
héten mutatta be a
Terésköruti Színpad 

az úgynevezett szabályos Nagy, Endre- 
Salamon műsorát Két rondkívül ka
cagtató Safamon-bo-hózat, Nagy Endre 
porszlflúsök, hangul a tkópek és szipor
kázó ötlotek kergették egymást. A szín
ház új énekesnője Werbőczy Ilu nagy 
sikerrel debütált Salamon Bélán és 
Nagy Endrén kívül Gárdonyi Lajost, 
Komlős Vilmost tapsolta a közönség.

Nagyváradról adják hírül, hogy a 
színház drúihái- hősnője

Mahler Erxsl
wntaHaij n»«T

•SÍ CSILLÁROK 
Klssllngnél

s. z.

mint Lábasa Juci férje utazik el.
Természetesen most mikor .megérke

zett Hcifetz, kérdésekkel rohanták meg 
minden oldalról. Heifetz nevetve utasí
tott el minden kérdezősködött, akik eb
ből kombinációkra nyertek tápot. Végre 
Heifetz megunta a dolgot és kereken 
kijelentette, hogy egyáltalán

nem Ismeri Lábasa Jucit
így nem ia veheti el feleségül.

A proin csak most következik: Hel- 
fetz aki nagyon kiváncsi lett, hogy 
milyen hölggyel hozzák a nevét komo
lyan kombinációkba szombat este el
ment a Király Színházba és megnézte a 
Cirkuszhcrcegnő-bcn a primadonnát. A 
hegedűművész természetesen el volt ra
gadtatva a fekete, karcBú primadonna 
szépségétől és művészetétől, de csaló
dottan jegyezte meg barátainak:

—Annyit már tudhatnátok, hogy ne
kem a szőke molett hölgyek tetszenek!

lm ez a regényes szorelom hiteles tör
ténete.

Vígszínház

iI
I
innnnti

A Noszty-fiu esete 
Tóth MarivalI

:: :: 
::
n 

Pénteken 75-ödsxör ::

A Csárdáskirálynő sikere. A< 
Ufa, igazgatósága módot nyújtott- 
nekünk arra, hogy a „Csárdáski* 
rálynő" film elkészült részét a cen
zúra-bizottsággal együtt megtekint
hessük. Mi, akik féltékeny gonddá? 
ügyelünk a magyar filmgyártásra, 
jóleső meglepetéssel tapasztaltuk, 
hogy a Csárdáskirálynö bemitiatott 
része tökéletes., A Csárdáskirálynő 
remek táj felvételei, Csoportképei, do 
különösen Liáné Haid és Marion 
Oszkár játéka keltett feltűnést, 
úgy, hogy a film egyes jeleneteit a 
zártkörű társaság tapssal jutal
mazta.

A Fórum mozgószínház nyitása, 
E héten új premier piozgószinház
zal gazdagodott Budapest. Ünnepé
lyes keretek között nyitotta kapuit 
a Kossuth Lajosuccai Fórum moz- 
gószlnház, amely minden bizonnyal 
kitünően startolt a megnyitó film
jével a Bagdadi tolvajjal. Az uj 
moigószinház ragyogóan pompás és 
műizléBsel rendezett interieurjét a 
nyitás óta is minden este zsúfolá
sig megtelt nézőterek előkelő kö
zönsége jólesően szemléli. Nagyon 
érdekes, hogy a í’őrüm az arisz
tokrácia mozija lett, mert előadá
sairól sohasem hiányoznak a szü
letési arisztokrácia tagjai.

A herceg és a Brettlidivia 
Étet a Práterben
Jt Bécsi oalcer

Hz édes 
leányka 

(Das süsse Mádéi)
K régi Bécs leghíresebb operettje filmen 

Főszereplők:

Imogene Hobertson 
Harry Heinivald és 
Paul Hetdemann

játszik esti törtöktől a

CORVIN KAMARA 
CÁRITÓL ORION

GOMBASZŐGI FRIDA 
felléptével

Magyar Színház

Fővárosi 
Opevettszi nfti2

Szerdán december 1 ón

este 9 órakor*
először

Uraim, 
csak egymás 

után!
Legmulatságosabb francia bohózat

F ö s z e r e p lé k:
Rátkay Márton Fejen Teri 
Sarkad! .Aladár Lázár Mária 
Kabos Gyula Gőzön Gyula 

Bérezi Ernő

Helyárak 10-tÖI 50000 koronáig

!



HÉTFŐI NAPLÓ

SPORTflRoymorMMmwrl 
monstre-mDsora

A Zerkovltx razilm alAger sorozata 
Hat vllágattrakcién kívül a zseni, 

álla csimpánzok — Bohózatok, 
operettek és brlllltna magén 

szémok
Az n színpadi szakértelem, az a művészi 

kies és a hutások pontos kiszámítása, 
amely Zerkovitz. Béla nevével egyértolmű, 
jellemzik a Itoyal Orfeum uj direktorának 
decemberi gazdag és változatos műsorát. 
A ragyogó külső és belső kvalitásokkal 
rendelkező program legkimagaslóbb vn- 
rlétó-csodúja a világhírű

zseniális csimpánzok

„kiket" látni kell, liogy elképzelhetetlen 
zsoniúliUsuk hihetővé váljék.

A műsor minden egyes urtistaszüina egy- 
ogy élmény. A 4 Julians vakmerő, majd 
kémikus nyujtó-produkciója. a Dubeki-cso- 
port csodálatbnejtű ikáriai játéka frapplroz- 
ni fogják n közönséget. A két Fellow, a vi
lág légii Íresebb excentrikus táncművészei a 
párizsi Folies Bergér# hangulatút hozzák 
magukkal.

A biztos sikerre és a nagv népszerűségre 
pályáznak Solti Hermin és Dénes Oszkár ed
digieknél is jobb magánszámai.

Vadnay, László új burleszkje: „Róza néni" 
jievt lűorkúnoknt fog előidézni.

A monstre-műsor kiemelkedő száma Zer- 
kovlfz Bóln és Harmafh Imre vilúgotjárt 
tüzes hangulatú, pompás operettje:

„Beppo",
melyben különösen Rzokolay Olly jutott 
nagyszerű szere phoz, de kiváló alakításokat 
nyújtanak .Tlasofsz.ky Juci, Sárosai Mihály, 

jlezsőffy László, dr. Erdélyi Géza is. A' 
Beppo díszletei és jelmezei látványosság 
számba mennek.

A gyorsan pergő műsor folyamán a Royal 
Orfeum kitűnő konyhája élvezetes vacsorá
val szolgál, s n műsor számtalan vidámsá
gát gondatlan szivarfüst mellett élvezheti 
n közönség.

*
• Leopoldlne Konstantin: Dr. Szabó Juci. 

.A Fővárosi Operettszínháziján hétfőn és 
kedden Fodor László pompus vigjátóka: Dr. 

i Szabó Juci kerül bomutatúsru Leopoldiue 
Konstantinnal a címszerepben.

A világsiker szárnyán
száll Pestre a

Nagyar Színház

Royal Orfeumban

a zseniális csimpánzok

MOLNÁR FERENCZ 
új darabja

Titkos, Hegedűs, TörzB, Vágó, Z. Molnár, 
Tarnay, Dénes

Hétfő, szerda, péntek, vasárnap, hétfő

Szőnyegek 
Bútorszövetek
Padlá-filzek 
Kárpitos-kellékek 

mélyon leszállított árban

Back és Gertf
IV., Hajó uoca 12—14 Telefon 75—12

Szenzációs a TerézkSrOil Színpad ul mflsora!
Kendere fii B

U3SAOÜZEM Rt. Budapest, VIII., Bükk Szilárd uec« «,

Kijelölték 
a spanyol-portugál túra 

magyar résztvevőit
Kiss Gyula szövetségi kapitány va

sárnap este a válogató-bizottsággal 
együttesen kijelölte a válogatott csapat 
spanyol-portugál túrájának résztvevőit 
A bizottság nem állított össze csapatot, 
hanem kijelölt 17 játékost, akikből a 
helyszínen fogja esetről-esetre a válo
gatott csapatot összeállítani.

A túracsapat tagjai a következők:

K szegedi Bástya 
a Hungáriát is legyőzte 

n Sabávla vereséget szenvedett a Ferencpdrostól
N budai 33-asok a Vasasokkal, a Nemzetlek 
Kispesttel osztoztak meg a bajnoki pontokon 

Az elsőosztályú profiliga vasárnapi 
oseményei iámét szenzációt hoztak. Mi
ként az elmúlt héten, úgy most is a 
szegedi Bástya uagyazorü szereplései 
csinált meglepetést. A szegediek ősi ri
válisuknak, a szombathelyiek fölött ara
tott diadaluk után feljöttek a fővá
rosba és 6aját fészkükben verték meg 
a Hungáriát, az elnyomott vidék nové- 
ben adva méltó választ a profiliga ve
zetőinek, akik a jövőben is 6zük korlá
tok közé akarják szorítani az I-ső osztá
lyú egyesületek létszámát azért, nehogy 
a feltörő vidéki csapatok, amelyek 
ebben az évben a második profiligában 
tiporták sárba a fővárosi csapatok 
presztízsét, szóhoz jussanak az első li
gában.

Már a szombathelyiek kevésbé tudták i 
reprezentálni vasárnap a vidékot. A! 
Sabaria csapatának kénytelen volt meg- j 
hajolni a Ferencváros nagyobb tudása i 
előtt. |

Kót mérkőzés eldöntetlenül végző
dött. A budai Harmlnchármasok a Va-I

BUSTER KEATON
LEGNAGYOBB SIKEREIII 

Nem vagyok azonos 
DECSI MOZI CÁRITÓL

Kapusok: Weinhardt (Sabaria) Zsák 
(Budai 83). — Hátvédek: Fogl II.» Fogl 
ül. (Újpest), Dudás (Kispest). — Fede
zetek: Borsányi (Újpest), Wéber (Bás
tya), Obitz (Ferencváros), Tóth (Nem
zeti), Bukovi (Ferencváros). — Csald* 
rok: Braun, Molnár, Fritz. Opata (Hun
gária), Holzbauer (Sabsriab Kohut (Fe
rencváros), Öchmidt (Budai 83).

sasokkal, a Nemzeti a Kispesttel osz
totta meg a bajnoki pontokat.

A második ligában a Városi AC 
nagy goiarányú győzelme és kitűnő 
játéka okozott kellemes meglepetést.

A vasárnapi futballesejnényekről 
alább számolunk bo:

Bástya—Hungária 1:9 (0 i 0).
A mérkőzésen bír á Hungária ■Volt a ÍBb- 

het Fámadó fél, tetszetősebb játékánál és 
kapu előtti határozottságánál fogva azon
ban megérdemelten jutott a Bástya a drága 
bajnoki pontokhoz. Át első tíz perc a Hun
gária támadásaival telt el és Opata, majd 
Orth lövései veszélyeztetnek. A szegediek 
ifjú kapuvédője, Acht, azonban biztosan 
fogja a lövéseket. A második negyedórában 
azonban lábrakau a Bástya is és különösen 
Solti lefutásai hozzák gyakran veszélybe 
Kropacsek kapuját.

Szünet után változatos játék következett, 
majd a Hungária kerül fölénybe. A Tritz— 
Jcny-balszárny sorozatos támadásait egy
másután szereli a Bank—Enrfherling közvet
len védelem. A mérkőzés sorsa az utolsó 
Íiercben dőlt <1 a Bástya javára. Solti vil- 
ámgyorsan lefut és beadását a résen álló 

Varga György értékesíti góllá.

ViemTewtf: FusM* litván.

Bu&tftesf, 1926 fi öVember 21

Ferencváros—SabarU ?: 0 (• : •).
A- csatári)iúnyban szenvedő Kabarja -Csak 

fffe első félidőben volt méltó ellenfele a zöld
fehéreknek. azonban tgy pillanatig sem 
tudta kétessé tenni ellenfelének győzelmét. 
Már az első félidőben. is többet támadott a 
Ferencváros és csupán ’ a kitünően játszó 
szombathelyi .közvetlen védelmen-múlt, hogy 
gól nélkül úszták xneg az első félidőt.

Helycsere után leljea mértékben kidombo
rodott a Ferencváros nagyobb tochtíikai 
készsége és Rázsó, majd Kohut pompás lö
véseivel a maga j3vára dönti el a mérkő
zést.

Budai „33“—Vasas l:t.
A két csapat egyforma képességűnek jn®' 

tatkozott. Oláh játékjogának felfüggesztés* 
meghendlkepelte n budai együttest, a nagy 
icfthnikáju hátvédet azonbau sikerrel pó
tolta Bolltr. Az első félidőben a Vasasokat 
láttuk inkább frontban. Himmer, Jelűnek és 
Szentmiklóssy lendületteljcs támadásai ázom 
bán célt tévesztettek.

A második félidőben azután töb¥ Ízben vei 
szélyeztített a budaiak csatársora is, ered
ményt azonban nem tudott elérni.

Nemzeti—Kispest • : 0
A mérkőzés eredménye nem fejezi ki hL 

ven az erőviszonyokat, mert a Nemzetiek 
játszottak jobban és csupán a nagy kedv
vel játszó, erős kispesti védelmen múlt, 
hogy Kispest el tudott ragadni ellenfelétől 
egy pontot.. Az első félidő a Nemzetiek fö
lényének jegyében .telt cl, a két Rémay-test
vér, valamint VolcntilfrAS Spitz lövései azon
ban célt tévesztenek.

A második félidő változatos Játékkal telt 
el és bár itt is módja* lett volna a Nemze
tieknek. a góllövésre, a Dudás—Saguly-bekk- 
pár biztosan hárítja el a fenyegető veszélyt. 
A Ferencváros szilárdan tartja az első 

helyet.
A vasárnapi baJnéis/jnérkőzések ntán én 

dekestképet mutat a hajtjoki tabella. A Fé
rnie; áros 13 ponttal «márdan tártja az ehő 
helyet. Követi a Ferencvárost 1! ponttal as 
Újpest, majd a Vasas következik a sorban 
10 ponttal és csak ezután következik a Hun
gária 9 ponttal. Ugyanennyi pontj.x van az 
ötödiknek helyezett Bástyának. Hatodik a. 
III. TVAC 8 ponttal, hétfőik és nyolcadik 
a Budai „38" és a Kabarja 7 pontial. kilen
cedik a Nemzeti 6 és tizedik a Kisrest 4 
ycnttal.

Első győzelmét aratta vasárnap a Vá
rosi AC.

fl:l-re győzte le Kossuth csapatát. Ez a 
második üriflliga vasárnapi eseménye. ,A 
öbbi eredmények a következők: Somogy— 
Bak FC 5:1. Bocskny-Húsos 4:2. Rákospai 
lota—Terézváros 4:0. Soroksáf—Turul' 2:1. 
Attila—Pesterzsébet 2:1. Erzsébetváros—Ek< 
szerész'1:1. Városi—Kossuth 5:1.

A miskolci Attila vezet továbbra is a 
második profiligában.

18 ponttal, második a Bocskay 17 ponttal, a 
Bak vasárnapi vereségével helyet cserélt 
Rákospalócával, amely ugyancsak 17 ponti 
tál áll a harmadik helyen.

A Brlgittenau újabb vereséget 
dett Bócsben.

Az elmúlt héten szenvedte első 
a bécsi profiliga újonnan feltűnt 
a Brigittenau AC. amelyet Schlosser Imre 
trenírozott, A WAC-tól szenvedi tt multheti 
veresége után most Simmcringtől kapott ki 
l:0-ra. Ez a bécsiek vasárnapi szenzációja. 
A többi bécsi eredmények: Austrja (Amn- 
teur)—Floridsdorf 6:1. Rapid—Wacker 8:1. 
Hakoah—Vienna 3:3. Rudolfshügel—W8C 2:2.

Szenzációk napja az amatörllgában.
Az amatőrligában a MAC 8:0 arányú szen

zációs győzelmet aratott a bajnokságban ve
rető Testvériség fölött, mig a BRSC 10:0-ra 
Kapott ki az ÍJMTE csapatától. ■ Az MTK 
1:0-ás vereséget szenvedett Zugló csapatá
tól. Az Oprée-csoportban a Törekvés a Pos
tásokkal szemben elért eldöntétlenjével a 
második helyre került.

x Meglepetés az MTE tájékoztató verse
nyén. Vasárnap reggel rendezte az MTE 
siokásoB évi tíjékoztqsiói versenyét a Hűvös
völgyben. A veraeayjj. szenzációja, hogy 
Kéthly Lajos, az MTE turistája, Kéthly 
Anna, volt nemzetgyűlési képviselő öccse, 
legyőzte Csekey Lajos, a Csillaghegyi TG' 
bajnokatlétáját, akit 1 perccel előzött meg

LÓSPORT

szeme*

vereségét 
csillaga.

Budapesti 
ügetövevsenyeft

I. futam: 1. Palika (Cassolini 144). 2. Ba- 
Intőn (Tornán 2 reá). 3. Anna (Maszifr 4W 
Fm: Admiral. 10:2L Olasz 10:35. — II. fu
tam: Usefpl (Zwillinger 244)- 2. Izgató
(Deák 8). 3. Ildikó (Tornán «). Fm: Patyolat, 
Mutyl. Hellor, Pannikám, Shimmy, Vélet
len. 1008. 18, 27, 82. Olasz 10:110. — III. fu
tam: 1. Happy Pearl (Marék 16). 2. Bandi 
(Cassollnl pari). 3. Arabella (Zwillinger I). 
Fm: Párisién Grill, Vince, Pirosiette, 
Avanti, Zoltán. 10:266, 17, 12, 18. Olasz 10:87. 
— IV. fntanr. 1. Mangnp (Maszár »>. 2. 
Brokát (Benkő payi). 8. Kantén (Cassolini 
144). Fm:“ Gátolná. 10:42. Olasz 10:27. — V. 
futam: 1. Kallmegdán (Mnszár pari). 2. Pali 
(Marék 10). 3. Árpád (Hauesr 6). Fm: Pi
riim. Sntyr, EHnnn, Jobbágy. 10:24, 14, 52, 
18. Olasz 10:152. — VI. fütsm: L Hannerl— 
Hnlka íVavrék 8). 2. Grnffit—Merész . (Stein 
144> reá). 8. Gerlice-i-Hir (Dombrády 2). 10:87. 
Qlasz 16|26. ' 

SzerkesstMrt felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétről Lapok" UjatfgvállalaL


