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Tragikus szerelmi dráma 
ízentmlklóssy miniszteri 
tanácsos háziestélyén 
Megmérgezte magát a kiutasított vőlegény

Vasárnapja virradó éjszakán különös , 
•zorelmi dráma játszódott le Budán egy 
előkelő lakásban.

Szentmiklóssy Zoltán dr., miniszteri 
tanácsos Fő ucca 37. számú házban levő 
lakásán estélyt rendezett, amelyen a csa
lád és néhány közeli barátja jelent meg. 
Tizenhat meghívott vendég vett részt az 
estéigen, mely kedélyes hangulatban 
folyt a késő esti órákig.

Éjfélkor csöngetés hallatszott a lakás 
ajtaja felől. Több meghívott vendéget 
már nem vártak és igy maga a házi
gazda sietett ajtót nyitni, hogy meg
tudja, ki lehet a váratlan látogató. Mi
kor kinyitotta az ajtót, legnagyobb meg
lepetésére

Kovacsics Dezső műszaki tisztviselő, 
n miniszteri tanácsos Klári nevű 
fiatal leányának volt a vőlegénye lé

pett be az előszobába.
SientmUMtsp Klári és Kovacslc. ej- 

JOcyzfisM a család és közto felmerült el
lentétek miatt bontották tel é« a volt 
vőlegény az apa kivin,ttjára azóta nrn 
ÍJ látogatta a házat. Meglepő volt tehát 
a hívatlan látogatás. SientmiIMmi Zol
tán magáliOL aera ti -t a meglepetéstől, 
mikor a fiatalember Izgatott hangon el- 
mondotta, hogy

pénteken találkozott Szentmiklóssy 
Klárival, akit még mindig szeret 6. 

aki viszont szereti fit
Elmondotta azt is, hogy a leány meg

ígérte, hogy meghívja fit a szombati es
tély™. A miniszteri tanácsos erre kije
lentette, hogy a találkozásról tud, azon
ban nem lárult hozzá a fiatalok mepdl- 
tapadásához. A beszélgetés egyre lzga- 
tottabb hangulatba fordult. A szóváltás 
behallatszott a bolsfi szobákká Is. mn o a 
fiatal úrlloáng kijött az előszobába, ahol 
szembetalálta magát volt 
Kovacsics most már térdepelve e'csuklfi 
hangon beszélt a leány előtt arról, hogy 

öngyilkos lesz, ha nem lehet az üvfi.
SzentmUcUszv Zoltán dr. csillapítani 

lgyokcaott a feldúlt lelkiállapotban lovfi 
flata'embort és leányát visszaküldte a 
vendének közé. Mikor Szentmiklóssy X alaki" eltűnt az ajtó mögött. 
Kovacsics felszakitotta az előszoba ajta
ját és

u emeleti lépcsfiház korlátján ke
resztül akarta vetni magát,

A mlnszterl tanácsos utána rohant, 
megakaáályozta tettében, majd beve
zette egy szobába, ahol magára hagyta,

ő pedig a vendégek közé sietett, hogy 
közölje leányával a történteket. Alig né
hány percre hagyta egyedül a végsőkig 
elkeseredett fiatalembert, és

mikor visszatért a szobába, megdöb
benve látta, hogy Kovacsics Dezső 
eszméletlenül, halál ravált arccal,
megüvegesedett szemmel fekszik a 

parketten.

71 szepsii kerületben letartóztatták 
Ivánffy István kormánypárti jelöltet 
és fökortesét: Kölveczky plébánost 
Izgalmas ellenzéki gyűlés a Vigadóban többszöri rendőrt beavatkozással

A Hétfői Napló legutóbbi számá
ban elsőnek jelentettük, hogy az új 
választójogi törvény értelmében 
„néma hét!1 nem lesz, vagyis a vá
lasztásokat megelőző napokban is 
minden megkötöttség nélkül szaba
don folyhat az agitáció — ha a ha
tóságok engedélyt adnak. Éppen 
ezért vasárnap, bár csak nyolc nap 
van még hátra a választások teljes 
lebonyolításáig, élénk harci zaj volt 
országszerte.

A vasárnapi országos agitációról 
következő tudósításaink számolnak 
be:

A független Nemzeti Demokrata Párt 
vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott a 
Vigadóban. A főváros polgárságának 
ezrekre menő tömege már jóval a gyű
lés megkezdése előtt zsúfolásig megtöl
tötte a Vigadó hatalmas termeit.

Dr. Vdrkonyi Kálmán és Bánczy Ist
ván üdvözlő szavai után percekig tartó 
lelkes éljenzés ós taps között emelkedett 
szólásra

RASSAY KAROLY
— A legutóbbi harctéri jolentések sze

rint — mondotta — hetvenegy egyhangú 
mandátumhoz juthatott a kormány

— Azt üzenem azoknak, akik ezekben 
a harctéri jelentésekben azt lürdotil* 
hogy a kormány nagy győzelmet aratott, 
hogy

ez a győzelem nem az elvek és esz- 
| mók harcából, hanem az államhata

Most már nem lehetett elkerülni a 
nyilvánosságot és a Szentmiklóssy-bún 
vendégei pár pillanat múlva izgatott 
hangulatban, konstornálva állták körül a 
padlón eszméletlenül fekvő fiatalembert. 
Rövidesen orvos is érkezett, aki meg
állapította, hogy Kovacsics

szublimát-pasztlllával megmérgezte 
magát.

lomnak a polgárok ellen vívott har
cából eredt. (Élénk helyeslés.)

— Egyhangú választásokra hivatkoz
nak. És itt talán elég lesz utalnom a 
váci választás külsőségeire. Képzeljék el, 
hogy

nem Váo városában, hanem a kis 
falvakban, ahol a mindenható köz
igazgatási hatósággal szemben nem 

Andrássy Gyula gróf áll...
Rassay a mondatot nem fejezhette be, 

mert Domonkos Gyula rendőrfőtanácsos 
izgatottan közbeszólt:

— Figyelmeztetem, hogy a hatóságok 
működését ne tessék kritizálni!

A rendőri beavatkozásra példátlan iz
galom tör ki a teremben.

A jelenlevő ötezer főr.yl tömeg, mint 
egy ember áll fel a helyéről és óriási 

óvációban tör ki:

— Éljen Rassay! — kiáltják teli torok
kal:

Rassay Károly erre a rendőrtanáosos 
felé fordul és emelt hangon Így szól:

— A rendőrhatóság figyelmeztetésé
vel szemben kijelentésemet fentar- 

tóm, megismétlem és bizonyítom.
Domonkos rendőr főtanácsos erre az el

ükhöz fordul és kijelenti, hogy nem en
gedi meg a hatóságok aposztrofcUdsdt.

A tömeg újabb éljenzésben tör ki, 
i Rassay pedig Így folytatja:

- Én ugy fogom fel hivatásomat, mint 
I a pap, alti a szószéken áll.

Az orvos első segélyben részesítette az 
életunt fiatalembert, azonban nem si
került 'eszméletre téríteni.

Kovacsics Dezsőt az orvos intézkedé
sére szanatóriumba számították. A vi
dáman indult, de tragikusan végződött 
családi estély vendégei pedig izgatott 
hangon tárgyalva az esetet, eltávoztak a 
nem mindennapi szerelmi dráma szín
helyéről. Román Kálmán.

Én hazudul nem tudok. (Tomboló 
éljenzés.)

A rendőr-főtanácsos harmadszor figyel
meztette az elnököt, hogy

kénytelen lesz Rassaytól megvonni a 
szót, ha tovább beszél erről a kér

désről.
Rassay Károly azonban nem zavar

tatja magút, hanem rendületlenül foly
tatja:

— Ha végig járunk az országban, min
denütt azt tapasztaljuk, hogy a közigaz
gatási hatóságok o törvény rendelkezé
seinek felrúgásával ott vannak a kor
mánypárti jelöltekkel, végig kisérik az 
útjukon és a választójogi törvény kife
jezett rendelkezéseinek ellenére izgató 
beszédeket mondanak a kormánypárt je
löltjei mellett.

A rendőrfőtanácsoa Izgatottan ugrik 
fel:

— A képviselő urat rendreutasítom!
Rassay igy folytatja:
— Ezek mellett a jelenségek mellett, 

igenis jogom van azt állítani, hogy

a hatóságok túllépik a törvény ál
tal előírt jogkörüket

A rendörtisztvlselő itt ötödször figyel
mezteti az elnököt. A tömeg felállva, 
fülsiketítő tapssal és éljenzéssel ünnepli 
Ilassay Károlyt, aki ezekkel a szavak
kal fejezte bo boszédét:

— Budapest legyen a fellegvára k sza
badság gondolatának, a nagy kulturgon- 
dolatoknak, és elsőoorban a fővárosi pol
gárság küzdjön a választásokon hüséga- 

órakor mór nyílra ni) a Hungária
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són addig, míg az általános, ttikoa vá
lasztójogot teljes egészében ki nem vivja

A percekig tartó tomboló tapsvihar 
után

SÁNDOR PÁL

szólalt föl, aki kijelentette, hogyha a 
liberói izmus és demokrácia harcának 
nem Rassay Károly állna az élén, ak
kor fel kellene adu minden további küz
dőimet

Majd élesen támadta Vészi Józsefet, I 
aki aem látja, hogy Bethlen István gróf 
már hat éré intézményesen biztosítja a 
legveszedelmesebb antiszemitizmust, a 
gazdasági antiszemitizmust.

— Ahol én uzt láttam, hogy a bíróság 
megbüntet egy újságírót...

A rendőrfőtanácsos figyelmezteti Sán
dor Páll:

Izgalmas küzdelmek
Borsodban

Miskolc, december 5.
Miskolcon valamennyi párt Hét- 

Tőn, dec. 6-án adja át ajánlási ívét. 
IA Bor.bély-Macky Emil, volt főis
pán által vezetett faj védő listát 3400, 
n szocialista párt listáját, amelyen 
Heisinger. Ferenc a listavezető, 3000, 
tt a kormányt támogató Tolnay 
Korncl-féle listát 3700 aláíró ajánlja

Miskolcon egyébként vasárnap 
másról sem esett szó, mint a vá
lasztásokkal kapcsolatos nafl'Z/ssdmtí 
tisztviselői áthelyezésekről. Hollós 
István miniszteri tanácsos, pénz
ügyigazgatót egyszerűen szabadsá
golták, Sáfrány Ferenc Máv. mű- 
helyfőnököt áthelyezték Kaposvár
ira, Hegedűs Gyula miskolci Máv. 
Üzletvezetőt pedig Szombathelyre. A 
miskolci főispán ezzel azt akarja 
megmutatni, hogy igy járnak el 
azokkal a tisztviselőkkel szemben, 
akik nem a kormánypárti listát 
ajánlották.

Edelényben Lovász János egysé- 
Igespártl képviselő ajánlási ívét 
2600-an, az ellenzéki Farkas Gyula 
dr. cdelényi ügyvédét pedig 3900-an 
írták alá. Szuhakálló község szövet
kezeti kocsmájában, ahol vasárnap 
délelőtt programbeszédet mondott 
Farkas Gyula dr.,

a csendőrök több ínunkásembert 
távozásra szólítottak fel. Kilen
cen vonakodtak eltávozni, han-

Karácsonyi 
occassio

nz összos osztályokban

rendkívül Beszállított 
árak mellett

Óriási választék! 
Legjobb minőség! 

Bámulatos olcsó árak!

in. kir. udvari szállító szőrme- és 
divatháza, IV, Kossuth Lajos ucca 9

— A bírósági ítéleteket ne tessék tori, 
tizálnil A beavatkozást megújuló lárma 
fogadja. Mire Sándor Pál igy folytatja:

— A rendőrhatóság beavatkozása foly
tán nem fejszerp be est a mondatot. De 
ebből a nem folytatásból vonják le a 
konzekvenciákat. (Nagy taps.) Lássák 
ebből, hogyha megtörténhetik ez Buda
pesten, akkor hogyan vállalkozhatunk 
arra, hogy vidéken felvilágosítsuk pol
gártársainkat (Élénk helyeslés és taps).

Ml megbirkóztunk a bombákkal, meg 
fogunk birkózni ezzel az erőszakkal 
is. (Iloszantartó lelkes éljenzés és 

taps.)
Brótly Ernő nagy lclkcscdé&sel fogadott 

bcszédo után Fábián Béla, Baracs Mar
col és Kakujay Károly felszólalásául 
véget ért a nagygyűlés.

gos szóváltás keletkezett a 
csendőrök s a földmivesmuu- 

kások között,

mire Boróckl István földmíves fel
kapott egy üveget s azt az egyik 
csendőr felé hajította. Erre a csen
dőrök a földmívesmuakásokat a 
csendőrségre, Borócki Istvánt és 
két társát pedig a miskolci törvény
szék fogházába szállították s elle
nük hatóság elleni erőszak címén 
eljárás indult.

A szepsii választókerületben, ahol 
Hedry Lőrinc volt egységespárti 
képviselő a hivatalos jelölt, Iván ff y 
Istv.án dr. pedig a nem hivatalos 
©gységespárti jelölt,

Ivánffy főkortesét, Kölveczky 
József római katholikus plébá

nost letartóztatták,
Ivánffy dr. hozzátartozóit kiutasí
tották a kerületből, Kovász Gyula 
malom tulajdonost pedig őrizetbe 
vették s a késő esti órákban magát 
Ivánffy István dr. egységespárti 
nemhivatalos jelöltet is őrizetbe 
vették.

Graeffl is egyhangú
A tiszafüredi választókerületben Graeffl 

Jenő, az egységcspárt hivatalos jelöltje, 
akivel szemben Kollmann Dezső Kos- 
•uthpárti és dr. Farkas Endre fajvédő 
jelölt akart fellépni. Kollmann és Far
kas azonban a szükséges aláírásokat 
nem tudták megszerezni s így a tisza
füredi kerületben is egyhangú lesz a 
választás.

Méhely Lajos — l^othenstein 
testvérről

Vasárnap délelőtt tartották a fajvédők 
északi kerületi választói nagygyűlésüket 
a Podmnniczky uecai J/OPE-palota nagy 
termében. Négyszáz főnyi hallgatóság 
gyűlt össze, — nagyrészt olyanok, — 
akik Méhely Lajos legújabb fajelméleti 
kutatásairól akartak hallani. Nem csa
latkoztak. Az ősz fajvédő tudós előadása 
bővolkedik humoros részletekben is. Az
zal kezdte, hogy válaszolni fog Vass mi
niszter múlt héten mondott beszédének 
arra a tételére, a molyben a miniszter 
Bothenstein Mórt és társait testvérének 
vallotta, eizel szemben ő bebizonyítja, 
tudományos alapon, hogy

a Rothenstelnektöl minden magyart 
világok választanak eb

— A magyarság a mai összetételében 
is — mondotta Móholy — megőrizte mon
golképp, sz^leearcú, vágott szemű faji 
ismérveit. A nópek vándorlása és a be
telepítés következtéiben létrejött szász
török faji keveredés antropológiailag és 
véranalízis útján kimutatható a zsidó 
is. Ez a tudományos eljárás teszi lehe
tővé, hogy

« különböző sémita és néger törzsek 
kcílcsztezödéfiéböl származott ember
fajtát: a zsidót, amely egyesíti mind

két fajta ösztöneit
— mint teljesen idegent, ki rekesztjük • 
magyarság kebeléből.

A közönség csendes derültséggel fo
gadta a professzor kijelentéseit.

Ezután Gömböt Gyula szólalt fel ós ki
jelentette, hogy el keU jönni egy nagy 
nemzeti diktatúrának, amely azonban 
nem a szuronyok erejére támaszkodik.

A Kállaypúrt gyűlései
A fővárosi egységes Kállay-párt va

sárnap délelőtt választói nagygyűlést 
tartott a Hoyal-szálló földszinti termé
ben. A nagygyűlésen Dési Géza, Siegescu 
Józset és Vészi József beszóltok.

A fővárosi egységespárt gyűlést tar
tót vasárnap délelőtt a régi képviselő
házban is, ahol Gaár Vilmos, Dán Leó 
és Vészi József beszéltek. Gyűlésük volt 
továbbá a Kúllay-pártiaknak a Dain- 
jenieh moziban is, ahol Skerlecz Iván 
báró, Siegescu József, Usetty Béla és 
Kállay Tibor beszéltek.

Fábián Béla agitációs útja 
Budapest környékén

A pestkörnyéki választókerületben, ahol 
szerdán lesz a választás, a választási küz
delem utolsó napjaiban még csak foko
zódott a lelkesedés Fábián Béla mellett. 
Vasárnap a kora délutáni órákban a rá
kost községeket látogatta sorra Fábián 
Béla. Délután fél hat órakor Pestújhe
lyen tartott gyűlést Fábián Béla pártja. 
Az esős idő dacára rendkívül nagyszámú 
közönség jelent meg a gyűlésen, amelyen 
Fábián is felszólalt. Este a budafoki 
Werl-féle vendéglőben több száz teríté
kes bankett volt Fábián tiszteletére.

Andrássy Gyula gróf Vácott pótolta 
a hiányzó aláírásokat

Vác, dec. 5.
A választási biztos ma délelőtt 

hirdette ki a döntést az ajánlások 
ügyében.

Andrássy Gyula grófnak sike
rült pótolnia a hiányzó ajánlá

sokat
és igy — minthogy Tuba Károly 
szociáldemokrata jelölt az ajánlá
soknál kiesett — a váci mandátum 
sorsa az Andrássy Gyula gróf és 
Szabóky Alajos közt megvívandó 
küzdelem eredményétől függ.

Andrássy Gyula gróf egyébként 
állandóan a kerületben tartózkodik, 
nópgyülésre azonban engedélyt nem 
kap.

A debreceni ajánlások
A miniszterelnökségre délután két 

órakor érkezett meg a jelentés az 
ajánlások eredményéről. Eszerint

a Bethlen-listát 12.711, a Hegy- 
megl Kiss Pál-listát 7450, a 
Györki Imre- listát 5009 vá

lasztó ajánlotta.

A választók összes létszáma 27.600, 
igy tehát csak 2500 választó tartóz
kodott az ajánlástól. Tekintettel 
arra, hogy a kormány-lista ajánlá
sára nyilvánvalóan minden szava
zót összeszedtek, eldőltnek tekint
hető, hogy a kormánypárti lista 
legfeljebb egy mandátumot kaphat 
még abban az esetben is, ha min
den ajánló leszavaz.

Budaváry — Apponyi ellen
Eger, december 5.

Egerben Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszterrel szemben a vá
lasztási küzdelmet Budaváry László 
fajvédő vette fel, aki most a válasz
tókerületben ingyenesen terjeszti 
Nemzeti Élet című lapját. Budaváry

AZ ERNST-MUZEUM AUKCIÓI XXXIII.

Jászai Mari hagyatéka,
valamint lőűri *• méa magánbirtokból sxérmaxó 
festmények, műtárgyak, kttnyvek és bútorok.

KIÁLLÍTÁS: I ADKOIÓ:
Dee. 6—3-fg d. e. O-töl d. u 8-lg | Dec. 9töl naponként d. n. !/H161

Nögyülés az Erzsébetvárosi 
Körben

Át Erzsébetvárosi Körben (Do
hány ucca 76.) ma este hét órakor 
nő-gyülés lesz, amelyen BArczy Ist
ván, Bródy Ernőné, Baracs Mar- 
cellnc és Szentirmay Imréné szólal
jak fel.

Szocíálista gyűlések
A szociúldcinokratapúrt képviselője

löltjei vasárnap több helyen mondottak 
programbeszédet. Óbudán a Sélmeoiúti 
Munkásotthonban Propper Sándor, 
Kéthly Auna és Büchler József, a Nyár 
ucúban pedig Szakasits Árpád beszéltek. 
Rendzavarás nem történt, rendőri be- 
avatkozásra seholsem került sor.

Nagy küzdelem Bonyhádon
Bonyliád, dee. 5.

A bonyhádi kerületben Grat» Gusztáv 
pártonkívüli kormánytámogatói és Gűn- 
ther Péter szociáldemokrata küzdenek a 
mandátumért. A választási biztos szom
baton délben 138 ajánlás pótlására uta
sította a szociáldemokrata jelöltet, aki 
588 aláírást nyújtott be. Ugyancsak pót
lást kért a választási biztos Gratz Gusz
távtól is, ukinok ma délig 300 aláírást 
kell benyújtania. A küzdelem igen he- 
ves lesz és előreláthatóan Günther Péter 
győzelmével fog Végződni.

a lapban durva támadásokat intéz 
Apponyi Albert gróf és Klébels- 
berg Kunó gróf ellen, A fajvédő 
képviselőjelölt vasárnap Füzes
abonyban akart programbeszédet 
tartani, azonban a főszolgabíró nem 
engedélyezte a gyűlést Budaváry 
László a betiltás ellenéra is meg 
akarta tartani a gyűlést, amit azon* 
bán a csendőrök megakadályoztak. 
Végül is Budaváry egy kocsmába 
ebédre hívta meg csekélyszámú hí
veit és terített asztal mellett mond- 
ta el beszédét.

Demokrata programbeszédek 
a déli kerületben

A Független Nemzeti Demokrata Párt 
déli kerületének képviselőjelöltjei hétfőn 
este a Józsefvárosi Központi Demokrata 
Körben, kedden este a Józsefvárosi Belső 
Demokrata Körben, szerdán este a Belső 
Ferencvárosi Demokrata Körben, csütör
tökön este a József városi Központi De
mokrata Körben, pénteken este a Zuglói 
Demokrata * Körben, szombaton este a 
Józsefvárosi Demokrata Társas Körben 
tartanak programbeszédet

Sztranyavszky államtitkár 
Salgótarjánban

Dr. Sztranyavszky Sándor állam
titkár, a Salgótarjáni választókerü
let képviselőjelöltje, vasárnap tar
totta meg programbeszédét Karancs- 
alján Baglyasaljáu. Az államtitkár 
szombaton Salgótarjánban látoga
tást tett különböző egyesületekben, 
valamint a munkások körében, ahol 
mindenütt nagy lelkesedéssel ünne
pelték. Programbeszédében min
denütt a polgárság és a munkásság 
együttműködéséről és együttérzésé
ről beszélt, és rámutatott arra, hogy 
e tekintetben Salgótarján munkás
sága egyedül jár elől. Az államtit
kár este visszatért a fővárosba.

BAl«UI-BEHOZATAL ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
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Nincs többé leánykereskedelem!
A belügyminisztérium rendelettel megszünteti az országban 

a nyilvános házakat
(A Hétföl Napló tudósítójától.)
A belügyminisztérium a prostí- 

tuáció terén jelentős újítást tartal
mazó rendelkezést bocsát ki a kö
zeli napokban. Ez az intézkedés 
egyszerre megszünteti az országban 
a prostitúciónak hatósági ellen
őrzés alatt álló czidőszerinti formá
ját és nagy lépést jelent a hatósági
ing engedélyezett és nyilvántartott 
prostitúció megszüntetése felé.

A belügyminisztérium szabály
rendelete elsősorban is megszünteti 
az örömházakat és szigorúan meg
tiltja azt, hogy a jövőben bárki is 
olyan házat tartson fenn, ahol ál
landóan alkalmazásban lévő nők 
vannak. Ezzel egyrészt a főváros 
egyes uccáit igyekszik megtisztí
tani és lehetetlenné tenni azt, hogy 
ugyanabban az uccuban lakó csalá

dok gyermekeikkel a legsúlyosabb 
fertő akaratlan szemlélői legyenek.

Másrészt az a célja, hogy a mind
jobban fellépő lánykereskcdelemnek 
ezzel a rendelkezéssel véget vessen. 
Az utóbbi időben ugyanis, amint 
arról a lapok beszámoltak elég 
gyakran, a főkapitányság eltűnési 
osztályán serdülő lányok eltűnése 
ügyében kellett nyomozni, akikről 
kiderült, hogy lánykereskedők kar
maiba kerültek. Ez a rendelkezés 
előreláthatólag a lélekkalmárkodás- 
nak a végét is jelenti.

A rendelkezés kiadását a tudomá
nyos körök és társadalmi előkelősé
gek és egyesületek meghallgatása 
után határozta el a minisztérium. 
Nem kétséges, hogy szociális téren 
nagyfontosságu változást jelent.

a tlzinllliárdokra menő munkákat a 
nyilvánossá^ kizárásával végeztetik.
Értesülésünk szerint a legközelebbi 

közgyűlésen interpelláció alakjában te
szik szóvá az üzemek eljárását,, mely a 
konkurrencia kizárása folytán minden 
valószínűség szerint súlyos milliárdok- 
kal károsítja meg a fővárost

Százmilliárdos megrendeléseket eszkö
zöltek a nyilvánosság kizárásával 

a főváros nagyüzemei
Kiváltságos cégek rövid úton kapták a megbízásokat

A főváros közgyűlésének középííésl 
ügyekkel foglalkozó tagjai élénk figyelem" 
mel kisérik a városi üzemek beruházá
sait 8 ennek során megállapították, 
hogy a nagyobb közüzemek és közintéz
mények milliárdos építkezéseket végez
nek és óriási beruházásokat hajtanak 
végre. A bizottság tagjai rájöttek arra, 
hogy e munkákat az üzemek

az autonómia engedélye és megkér
dezése nélkül

végeztetik s ami még sokkal súlyosabb 
a milliárdokra menő megrendeléseket, 
beruházásokat

lyilvános versenytárgyalás mellőzé
sével

tszközlik. Kiderült, hogy az üzemek és 
intézmények vezetői listák alapján szó
lítanak fel — legjobb esetben — 2—3 cé
get ajánlattételre s ezek között osztják 
ki a százmilliós és sokmilliárdos munká
kat. Megtörténik az is, hogy szűkebb- 
körű árlejtést sem tartanak, hanem

igyszerűcn egy-egy kiválasztott cég
nek

adják át a megrendelést.
Feltűnt, hogy a gázmüvek igazgató

sága Óbudán megkezdte az új vízgáz
gyár építését, amely 40—50 milliárdos 
költséggel épül s ezekre a munkálatokra 
még

egyetlen versenytárgyalást sora hir
detett,

noha az építkezési munkák már előre
haladott állapotban vannak. A Fiumei 
úton néhány hót előtt lebontották a ha
talmas régi gáztartályt, de ez sem tör
tént nyilvános árlejtés útján. A milliár
dos munkákat

néhány bizalmat, élvező cég kapta és 
végezte.

Az elektromos müveknél hasonló a 
helyzet. A városháza udvarán 2 milliár
dos költséggel felépítették az emeletes 
új tűzoltó laktanyát, de csak a kőműves 
munkákra hirdettek versenytárgyalást, 
míg a többi iparos munkát a nyilvános
ság kizárásával adták vállalatba. A régi 
tűzoltó épület lebontását és az elektro
mos állomás építését szintén egy különös 
kegynek örvendő cég végzi

egyszerű megbízás alapján.
Állandóan folyik a kelenföldi áramter
melőtelep bővítése. Hatalmas épületré
szek emelkednek, új gépek érkeznek, do

seukl sem tudja,
hogy az üzem kivel végezteti a munkát, 
kinél szerzi be gépeit.

A vízmüveknél is hasonló rendszer 
uralkodik. Káposztásmcgyeren néhány 
tucat új kutat fúrnak, az üzemot mo
dernizálják s ezeket

a mankókat rövid úton megbízott 
vállalkozókkal végeztetik.

vz új csőfoktetések és csőkicserélések is

folynak, do a magánipar itt sem jut 
munkához, mert az üzemnek megvan az 
1—2 állandó vállalkozója, akik mellűit

másnak nem jut munka.
Tarthatatlan a helyzet a vágóhidak, 

vásárcsarnokok cs a többi közélelmezési 
intézményeknél is. Minden héten a ta
nácsülés 8—10 új beruházást engedélyez 
ezeknél az üzemeknél. Uj építkezéseket' 
hajtanak végre, gépberendezéseket sze
reznek be, vágányokat fektetnek le s 
ezeket

BARCZA ANDRÁS 
selyem- és női divat nagyáruháza, IV., Szervita-tér 2

Ez nem a szokásos, hanem kizárólag csak a n. é. vásárlóközön
ség előnyét szolgáló hirdetés, figyelmes olvasását ajánlja a cég min
denkinek.

Bárczai üzleti politikája mindig a legjobb árut adni olcsó
ért, nagy forgalmat kis haszonnal elérni. Fokozottabb mér
tékben teszi ezt most a

karácsonyi vásár
alkalmával és minden cikket az igazi értékénél jóval alacsonyabb 
árban dob piacra.

Az árak alant következnek, az olcsóság feltűnő.

WlSSSSS 87.wo.
Rendkívüli szélestógü, pulién omló lyoni

.“•jtrépe de cblnerfíE
Kéknek kiválóan alkalmas, 120 cm. 
széli a. 820.000 koron 1 helyett............

BrDkíiiselymek.^K.’y";
aJAn hitó, 00 cw. széles, 140.00U kor

146.000 K

85.000 k
"X? nversselymeR, St 

a tava zi idényről visszamaradtak, de 
garantált őrös, Jó áru, co* 200 méter 
as ÖMSzmennylség, 80 cm. széles, 
140.000 korona helyütt....... .................

Megtekintés vételkényszer nélkül. A legudvariasabb, legelőzékenyebb Juháez Albin vendéglőst súlyos se- 
és leggyorsabb kiszolgálás. Mintákat vidékre a cég készséggel küld. I Fűtéseivel a, Rókusba szállított;/.

A Rádió Klub károsult alkalma* 
zottai nem fogadták el Hercegh 

Imre kormányfőtanácsos 
egyezségi ajánlatát

A 
zott 
nyaival. Kállay János, a sikkasztó 
igazgató szökéso után a rászedett 
óvadékos alkalmazottak kétségbe
esetten igyekeztek megmenteni, ami 
menthető. Azonban eddig minden 
szanálási akció csődött mondott. 
Tegnap délután is izgalmas tárgya
lás folyt le a károsultak és a klub 
volt elnökének megbízottja, Dal- 
mady Géza ny. ezredes között, aki

negyvenszázalékos ajánlatot tett, 
melyet az óvadékos alkalmazottak 
egyhangúlag visszautasítottak. A 
tárgyaláson éles kifakadások hang
zottak el a vezetőség ellen. Az al
kalmazottak szerint ugyanis tud- 
niok kellett Kállay üzelmeiről. Az 
alkalmazottak különben most, a tár
gyalásoktól függetlenül, magánjogi

Hétfői Napló elsőnek foglalko- 
a Magyar Rádió Klub botrá-

keresetet nyújtottak be a júráabiró* 
Sághoz, amelyben kérték, hogy a 
250 millió korona összegű anyagi 
felelősséget.

a klub volt vezetőségének iua- 
gánvagyonára is terjesszék ki.

Szerintük a vezetőség tagjai: her
cegfalvi Hcrczeg Imre kormány
főtanácsos, dr. Csiky Tivadar nyu
galmazott miniszteri tanácsos, Kör* 
ner Nándor, Aschner Lipót vezér
igazgató, Hűmmel Oszkár főmér
nök, Klasshon Aurél és Lédeczy 
Sándor tudták, hogy nem rendel* 
keznek megfelelő tőkével és mégis 
eltűrték, hogy a klub berendezésére 
több százmillió koronát fordítson 
Kállai. A közeli napok eseményeitől 
várják annak megállapítását, hogy, 
tulajdonképpen ki is* felelős elve
szett óvadékukért. ,i

Czibor Istvánt, az elfogott 
anarchistát többszörös ember
öléssel vádolja az ügyészség 
Balassagyarmaton több embert ölt meg a körre műn Ideién

Vasárnap Balassagyarmatról 
távirat érkezett a főkapitányságra, 
amelyet az ottani ügyészség a Bu
dapesten elfogott anarchista Czibor 
István ügyében intézett a rendőr
séghez. Czibort, akit, mint ismere
tes, a Hetényi Imre főkapitány-he
lyettes vezetése alatt álló politikai 
osztály fogott el, bevallotta, hogy 
szélsőséges anarchista,

az „Action DirecteM
néven ismert anarchista szekcióhoz 
tartozik, mely rombolással, szabotá- 
lással és merényletekkel igyekszik

célt érni. A rendőrség megkezdte 
Czibor bünlajstromának összeállí
tását és megállapították, hogy a 
proletárdiktatúra alatt viselt dol
gai miatt három ügyészség is kö
rözi. Az eddigi adatok szerint zsa
rolást, rablást és személyes szabad
ság megsértését követte el. Most 
azután a balassagyarmati ügyész
ség közölte, hogy

többrendbeli szándékos ember- ; 
öles miatt is körözi Czibort

és kérte, hogy kísérjék át Balassa
gyarmatra. Az elfogott veszedelmes 
anarchista ügyében holnap dönt a 
rendőrség arról, hogy először me
lyik ügyészségre kisérjék át erős 
fedezet mellett.

Véres verekedés 
egy jászuccai vendéglőben

Keller György és Szalay Antal 
vasárnap este együtt borozgattak 
Juhász Albin Jász ucca 83. sz. alatti 
vendéglőjében. Záróra feló mát! 
hangosan kurjongatni kezdtek. A 
vendéglős többízben csendre intette 
őket, majd amikor, látta, hogy az 
ittas vendégek nem hallgatnak reá, 
elsötétítette helyiségét és felkérte a 
lármázókat, hogy záróra lévén, 
hagyják el kocsmáját.

A két fiatalember hangos méltat
lansággal adott kifejezést afeletti 
felháborodásának, hogy őket Ju
hász vendéglős ki akarta küldeni 
és a szóváltás hevében Keller(

felkapott egy borospoharat, hogy azt 
Juhász fejéhez vágja.

A kocsmáros erre öklével mellbe-, 
vágta a fiatalembert s a következő 
pillanatban

dulakodni kezdett KellerrcI, 
akinek most Szalay sietett segítsé
gére és a kocsmárost úgy össze-1 
szjirkálták, hogy az

több sebből vérezvo eszméletlenül te
rült el a földön.

A verekedés zajára rendőrök ér’-1 
keztek a helyszínre, akik leszerelték 
a szintén több könnyebb sérülést

"ift. gynwilszövetek,
ajándékcélra elsőrangú, 100 cm. szó- Cl 
les, 160.000 korona helyett....... _......... UJ.UUU K

Egy tétel szövött, csinos, kis kockás 
franota gyártmányú, kitűnő mosó,

- es nongyolaöúrsony 
69.000 k

tiszta gyapjúkelmék,
W 280.000 K

Maradékok 2 mSUrHI3r, méttrlj.naWa

Crepe de Chinek, . a szintén több KonnyeoD seruitau
JabcíntsXe»korona 130.000 k t szenvedett dühöngő lakatossegéde* 

I kot és elhívták a mentőket is, akik ■ - ’ -r . . .... ___J’
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ÖtvenezerKoronűs bank
jegyek hamisítóját keresi 

$ a rendőriéi 
Sz.rkoron.ab6l ölvenairait 

var.zsolt
f 'A rendőrség országos körözését rcn- 
Welte el egy ravasz szélhámosnak, aki
inek primitív trükkel sikerült ötvenezer 
ikoronás bankjeggyé varázsolni százko- 
ironásokat. A rendőrség kőrözőlevelo sze
rint Hódmezővásárhelyen egy fiatalember 
egymásután három helyen gesztenyét vá 
báróit .Mindenütt ötvenezer koronással 
'fizetett és a gesztonyosütők csak később 
vették észre, hogy u bankjegy primitiv 
utánzat. Az ismeretlen szélhámos a régi 
nagy alakú

|' szászkoronásokat befestette pirosra,
ollóval kivágta a számot, helyette 
50.000 jelzéssel látta, cl és így száz ko
rona befektetéssel darabonként 49.900 
koronát keresett. Az ügyben először a 
hódmezővásárhelyi rendőrség indított 
nyomozást. Megállapították, hogy a szél
hámos nem a város lakója és a hamis 
bankjegy.-k elhelyezése után azonnal el
utazott onnan. Bizonyos tehát, hogy

az egész országban hasonló módon 
szélhánioskodlk.r

A rondőrség személylefrása szerint & 
szélhámos bankjegyhamisító fekete kala- 

Ipot, szürke ruhát, térden felül érő ka- 
’bátot és foketo franciu cipőt visel,
1 orra pedig — zsidóra vall.
^Valószínű, hogy ily "pontos xzemélyleirús 
Falapján rövidesen kézrekerül.

Szőnyegek
Bútorszövetek
Padló’ftizek 
Kárpitos-kellékek 

mólyon leszállított árban

Back ós Gerti
IV., Hajó ucca 12—14 Telefon 75—12

Kalap-otthon
Rákóczi út 11

I.... ...... ®

Kalap, 
nyakkendő 

és pouplin ing occaslo

Taklnlia meg rámák 
mlkulkakl rakatunkat!

MEINL 
ujtermésü tea

„Three Stars“ 
keverék
rendkívül finom, il
latos Darjeeling-jel- 
legü intenzív aro- 
máju indiai keverék 
’/b fontos csomag 20.000 korona.

RiltflMllt Lányinál roX;DUIUrUn arfes.::
Vidékre m«Ic«b«?0 áoomagoifta lóthllássnl

Tg.áioacá Aulákat
Blndcnkind drágábban veszek. És ékszc- 

. . mindennemű ék-síéi al *aimi Áron kapható JBo-cerff
y, (KákO«i-ut melleit.)

A rendőrség nyomoz, hogy 
gyújtogatás történt-e 

a Furnérgyárban 
Kihallgatták a vezérigazgatót, az üzemlgazgatói 

és az éjszakai személyzetet
A veszedelmes tűz, mely szomba

ton éjszaka pusztított a Furnérgyár 
és Keményfatermelö Rt. csontuccai 
telepén, vasárnap a hajnali órák
ban ért véget. A helyszínére kiszállt 
rendőri bizottság azonnal megkezdte 
a vizsgálatot annak megálapitására, 
hogy mi idézte elő a szerencsétlen
séget. A helyszínen kihallgatták 
Vágó Jenőt a gyár, vezérigazgató
ját, aki közölte, hogy azon a helyen, 
ahol a tűz kitört, harminc óra óta 
szünetelt a munka, gépekből kipat
tanó szikra tehát nem okozhatta a 
tüzet. így azután még három felte
vés maradt:

a fürészpor öngyulladása, eldo
bott cigaretta vég, vagy pedig 
bűnös kezek munkája idézte elő 

a tüzet,

mely esetleg órákon át lappangha
tott. Az utóbbira vonatkozólag 
azonban eddig semmi konkrét bi
zonyítók nincs. Kihallgatta még a 
rendőrség mindazokat, akik a tűz 
kitörésekor a telepen tartózkodtak, 
így Éder fő gépészt, a portást és az 
éjjeli őrt, valamint Neufeld József 
üzemigazgatót, akinek

Dózsa György híveinek 
egyik tömegsírját találták meg 

Rákospalotán
A tömegsír közelében többszázéves kápolna romjaira 

akadtak
Rákospalotán az elmúlt héten 

hozzákezdtek a Silcátorj-út mentén, 
amely Fót felé vezet, a határútok 
készítéséhez. Az építés közben a 
gazdák által Dózsadombnak neve
zett halmot is el akarták hordani, 
de alig kezdtek bele a munkába, 
mikor az egyik munkás csákányá

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

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

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

a tűz gócpontjához egészen közel 
esik a lakása

és igy arra számítanak, hogy val
lomása esetleg adatokat szolgáltat a 
nyomozás számára.

Vasárnap reggel nyolc órakor 
Blaschek Hugó főparancsnok- 
helyettes néhány tűzoltóval ismét 
kiszállt a gyártelepre, hogy ellen
őrizze, nem kell-e a tűz újabb kitö
résétől tartani, azonban megállapí
tották, hogy a veszedelem elmúlt. 
A gyártelepet FdöőJenő vezérigaz
gató intézkedésére fokozott ellen
őrzés alatt tartják és

a gyári tűzoltóság még perma- 
nenciában áll.

A kár összege, ideiglenes becslés 
szerint, kétmilliárd korona, az üzem 
menetében azonban nincs komoly 
fennakadás. A rendőrség, a tűzoltó
ság és a mérnöki hivatal kikül
döttjeiből álló bizottság

hétfőn délelőtt tartja meg a hi
vatalos tiizvizsgálatot

és ennek során derül ki majd, hogy 
mi okozta a tüzet és szükség van-e 
a rendőri nyomozás folytatására.

val kemény tárgyba ütközött és mi
kor azt kiásta, a legnagyobb meg
lepetéssel vette észre, hogy

emberi lábszárat hozott fel
színre.

Még nagyobb volt a munkások 
megdöbbenése, amikor a to.vábbi 

ásások söráií
emberi koponyákat és csonto

kat találtak.
A leletet, azonnal megjelentették! 

Csorba Elemér dr. polgármester
nek, aki az illetékes szakértőkkel 
megjelent a helyszínen és konsta
tálták, hogy a határút készítés köz
ben, a Dózsadomb alatt egy tömeg
sírra akadtak a munkások, amely« 
nek közelében;

egy kápolna romjait is kiásták.
A polgármester intézkedésére a 

tömegsírt és a leleteket megszem
lélte az antropológiai intézet kikül
döttje is ós megállapította, hogy a 
csontok körülbelül.

ötszáz évesek
Eddig több mint 30 koponyát ás-i 

tak ki a domb alól. Feltűnő azon
ban, hogy a csontvázak körül nem 
találtak olyan nyomokat, amelyek
ből határozottan meg lehetne álla
pítani, hogy kiket temettek a tö
megsírba.

Csorba Eleméi dr. pölgármestos 
véleménye szerint

Dózsa György híveinek egyik 
tömegsírját találták meg Rákos 

palotán.
Ezt a feltevést indokolttá teszi egy
részt a szakértők véleménye, amely 
szerint körülbelül ötszázévesek a 
talált csontmaradványok, másrészt 
a néphagyomány is, amely szerint 
Dózsa György lázadása idején Rá
kospalotán is nagy mozgalom volt 
s a mozgalom eredményeként a lá
zadókat leöldökölték s a Sikátort 
útnál, a Dózsadomb alá, tömegsír
ban temették el.

A tömegsír felfedezésének híre 
gyorsan elterjedt Rákospalotán és 
most emberezrek kutatnak a tö
megsírról szóló hagyományban sze
replő márványkastély után is, ahol 
állítólag sok kincs maradt felhal
mozva.

TERMESZE IES SZÉNSAVŐU^
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Selyem Brokát házi kabát

Karácsonyi 
leszállított árban 
1,650.000 K 

angol nyakkendő karácsonyi ár

80.000 K a volt

Mitterdorfer és Tsa
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A, heivHtörváoyszék nyolcnapi fogságra 
ítélte el lllésházy Károly esendérszázadost, 
l/anih Mihály dr. ügyvéd inzultálása miatt 
A tiszti becsUietügyi választmány elé Is kerül az ügy

'A honvódtörvőnyszék tegnap hozott 
ítéletet egy általános feltűnést keltő 
ügyben, mely nemcsak a bíróságot, ha
nem más hivatalos és társadalmi fóru
mokat is élénken foglalkoztatott.

Vauik Mihály dr. fővárosi ügyvédet 
Szokatlan inzultus érte néhány héttel 
ezelőtt. Az ügyvéd egy kollégájával be
szélgetve utazott a villamoson. A pofo
non álltak, ahol lllésházy Károly csen
dőrszázados is utazott két tiszttársával 
együtt. A Margithidon haladtak, mikor 
a százados többször ingerült hangon rá
szólt dr. Vauik Miliályra, hogy ne lök- 
döse, mert leteszi a kocsiról. Vauik dr., 
aki a százados megjegyzését belokötésnek 
vette, figyelmeztette, hogy az egyenruha 
erő nem ad jogot. Az affér ezzel véget is 
ért volna, a Pálffy téri megállónál azon
ban, mikor Vauik dr. leszállta kocsiról, 
a százados utána lépett és az ügyvé
det váratlanul tettleg iuzultáltu. Vauik 
dr. még fel sem ocsúdhatott a hirtelen, 
meglepő inzultus hatása alól, mikor

lllésházy százados kardjához nyúlt 
és egy darabon kihúzta hüvelyéből.

Az ügyvéd, aki a nyilvános botrány el
kerülése céljából

nem akart azonnal tettleges elégté
telt venni,

felszólította a századost, hogy nevezze 
meg magút, lllésházy százados clcinto vo
nakodott oleget tenni a fölszólít ásnak és 
azt felelte, hogy jöjjön be vele az ügy
véd a csendőrlaktanyába, ott hajlandó 
magát igazolni. Majd pedig visszalépett 
a villamosra, amely el is indult volna, 
de az időközben öszecsődúlt és az inzul
tuson felháborodott tömeg nem engedte 
elindítani a kocsit. A tömeg soraiból 
erős kifakadások hangzottak el a száza
dos ellen, aki végül is igazolta magát. 
Időközben rendőr jelent meg a helyszí
nen. A csendőrtiszt azonban

a rendőrnek megtagadta a hivatalos 
igazolást.

'Addigra odaérkezett a közeli laktanya 
ügyeletes tisztje, aki szabályszerűen el
végezte az igazoltatást.

Vauik Mihály dr. az őt ért méltatlan 
Inzultust beadványban ismertette

a belügyminiszterrel és az Ügyvédi 
Kamarával,

majd Darvay János dr. útján feljelen
tést adott bo a százados ellen a honvéd
törvényszéken, melyet különben a be
nyújtott beadvány alapján

a belügyminisztérium és az Ügyvédi 
Kamara az ügy sürgős lefolytatására 

kért fel.
lAz affér után Vauik dr. lovagias útra 
akarta terelni a dolgot, megbízottjai 
azonban nem látták szükségét a lova
gias eljárásnak,

a cscudőrfelügyelőség pedig egy

Egységes pftrt alakult ki 
annak leszögezzen. hogy a 
világ legmulatságosabl) látványa 

a zseniális csimpánzok a

ROVflL ORFEUK-I»n

őrnagyött bízott meg a házlvlzsgá- 
lattal.

A feljelentés alapján az ügy a honvéd
törvényszék elé kerüli, ahol Liszkay 
hadbíró-őrnagy eluöklésével ötös tanács 
folytatta lo a tárgyalást. A vádat Cseh 
Mihály dr. hadbíró-őrnagy ügyész kép
viselte. A tárgyalás során lllésházy szá
zados azzal védekezett, hogy az ügyvéd 
leszálláskor sértő megjegyzést tett rá. 
Vauik Mihály dr. tiz tanút nevezett 
meg, akik közül csak kettő kihallgatá
sára volt szükség — közötte Ince Gábor 
református lelkészére —, hogy az ügy
véd állításait igazolják.

Vauik dr. kifejtette, hogy szerinte 
lllésházy Károly százados eljárása felet
tébb alkalmas arra, hogy a katonaság Sági Pál.

Gróf Klebelsberg és Issekutz 
államtitkár autója elé vetette 

magát kétszer egymásután 
egy öngyilkosjelölt

Nagy riadalmat keltett tegnap a Vár
ban a Tárnok uccában egy halál rászánt 
öngyilkosjelölt, aki öt percen belül két
szer ugróit egy arra robogd autó elé és 
a véletlen- folytán épségben került ki a 
nem mindennapi öngyilkos kísérletből.

Belényi Gyuia 46 éves pékmester 
anyagi gondjai miatt már régebben 
foglalkozott az öngyilkosság gondolatá
val. Tegnap délután hasonló tervekkel 
foglalkozva járkált a Tárnok uccában, 
mikor erre haladt Issekutz Aurél bel
ügyi államtitkár, a volt székesfehérvári 
kerületi főkapitány autója. Belényi hir
telen elhatározással

a robogó autó elé ugrott,
a sofőr azonban észrevette őt és merész 
kanyarodással oldalrafordította gépét, 
úgyhogy a pékmesternek semmi baja 
sem történt. Az államtitkár ijedten ki

Rád ülés dr. járásbírőt 
megtámadták hivatalos 

működése közben
Rendőr szabadította ki a durva támadók közül

Könnyen, veszedelmessé válható 
kaland ügyében tett feljelentést a 
főkapitányságon Rád Illés dr. já- 
rásblró, akit hivatalos működése 
során olyan brutális támadás ért, 
amelyre évek hosszú során nem 
volt példa, és amely általános fel
háborodást keltett.

Rád Illés dr. büntető járásbiró 
szombaton megjelent a Bártfa ucca 
9. számú házban lévő Füredi-féle 
vendéglőben, hogy egy védjegybi
torlási Vérből kifolyólag Kőszegi 
Gábor kelenvölgyi szik vizgy áros tu
lajdonát képező szikvizes palacko
kat foglaljon. Mikor a járásbiró 
megjelent a vendéglőben jegyző- 
köryvvezetőjo és a felperes ügy
védje kíséretében, a tulajdonos he
lyett Szomor János vendéglős fo

és a polgári társadalom rétegei között 
ellentétet támasszon.

Kijelentette, hogy neki ugyanannyi 
önérzetre van joga, mint egy katona
tisztnek és

lllésházy századost csak az ö hig
gadtsága és jogászi gondolkodása 
mentette meg attól, hogy a felhábo

rodott tömeg meg ne támadja.
A honvédblróság kihallgatott két or

vosszakértőt is, akik igazolták, hogy 
Vauik dr. érverése az inzultus után négy 
nappal is száztizenötöt mutatott és 
okozati összefügéei lehet találni az iz
galom és az affér között. A könnyű testi
sértés, illetve egészségháborítás tehát 
megtörtént. A mindvégig izgalmas lefo
lyású tárgyalás után a honvédtörvény
szék könnyít testi sértés és nyilvánosan 
elkövetett becsületsértés vétsége címén

nyolcnapi foglárfogházra Ítélte a 
csendőrszázadost

ós elrendelte az iratoknak a rendőrfelü- 
gyolősóghez való áttételét, ahonnan a 
tiszti becsületügyi választmányhoz kerül.

ugrott a kocsiból, majd mikor látta, hogy 
nem történt baj, tovább hajtatott. Bölé
nyt is elsietett a sikertelen öngyilkos
kísérlet helyéről, két-három pero múlva 
azonban már újra a Tárnok uccában 
járkált, ahová éppen akkor kanyarodott 
bo Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi
niszter gépkocsija. Belényi megismé
telte az előbbi jelenetet:

hirtelen a kultuszminiszter autója 
elé vetette magát,

de ezúttal is eredmény nélkül, mert a 
sofőr idejekorán fékezett és a gépkocsi 
egy lépéssel a halálraszánt áldozat előtt 
megállt. A kétszeres sikertelen öngyil- 
koskisérlct után a makacs életuntat a 
rendőröméin előállította a főkapítaűy- 
súgra. Itt megígérte, hogy lemond a 
szándékáról, mire clbocsájtották. 

gadta. Rád Illés dr. közölte, hogy 
milyen célból jött, mire Szomor 
durva hangon sértegetni kezdte, 
majd mikor felvett egy szódavizes 
üveget, hogy közelebbről megte
kintse, a vendéglős erőszakosan

kiragadta a palackot a kezéből.
Szomornak segítségére sietett a 
vendéglőben tartózkodó Agócs Gá
bor zenész. A két ember a szitkok 
özönét zúdította a hivatalos eljá
rást folytató dr. Rád ülésre. A do
log végül is odáig fajult, hogy

ököllel, bottal fenyegették a 
járásbírót

és már-már attól kellett tartani, 
hogy a brutális vendéglős és zenész 
tettleg bántalmazza a bírót, amikor

a kíséretében lévő jegyzőkönyv
vezető kirohant az uccára és értesí
tette a közelben szolgálatot telje
sítő rendőrőrszemet, aki futólépés
ben sitett a vendéglőbe. A rendőr 
azután leszerelte a járásbiró tá
madóit. A feltűnően durva inzultus 
ügyében

Rád Illés bejelentést tett a fő
kapitányságon.

A rendőrség hatóság elleni erőszak 
miatt szigorú eljárást indított a 
brutális támadók ellen.

Őrizetbe vettek e$y orvostan
hallgatót, aki mikroszkópot 
lopott az anatómiai intézetből 
Nyomora kényszerítőiké a bűnre

Az Üllői úti I. számú anatómiai' 
intézet vezetősége feljelentést tett 
a rendőrségen ismeretlen tettes el
len, aki az intézet helyiségéből ello
pott egy többmillió korona értékű 
mikroszkópot. A főkapitányság bi
zalmi ^csoportja. megindította a 
vizsgálatot. A detektívek azonnal 
látták, hogy a lopást csak a hely
színnel ismerős egyén követhette 
el, tehát ebben az irányban nyo
moztak. A nyomok azután meglepő 
módon az anatómiai intézet egyik 
hallgatója felq irányultak cs kide
rült, hogy

a mikroszkópot T. Ferenc 20 
éves orvostanhallgató lopta el.

A fiatalember a gyakorlási idő alatt 
észrevétlenül a félemeleti előadóte
rem belső ablakpárkányára he
lyezte az értékes műszert, az ablak 
elzárókilincsét elfordította és így 
keskeny, nyitott rés maradt az ab
lakon. Az esti órákban azután visz- 
szatért az idtózet udvarára,

felmászott a falon a félemeletre.

óvatosan belökte a már előbb meg
lazított ablakot, kiemelte a mikro
szkópot és elmenekült. A detektívek 
T. Ferencet előállították a főkapi
tányságra, ahol megtört és beis
merő vallomást tett. Vallomása so
rán könnyek között mondotta, hogy

a nyomor vitte a lopásra.
A megtévedt fiatalembert a rendőr
ség őrizetbe vette.

NEUMANN M.
kir. udvari *■ kamarai 

■ztllltd

IV., Muzeum körút 1.

NEUMANN M.
kir. udvari *a kamarai 
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HÍREK „Egyenrangúak, de nem egyenlők, 
velünk férfiakkal az asszonyok!" 
— mondotta Claude Farrere, vasárnap a ZeneakadémiánLetartóztattak egy 

veszedelmes betörőt
A lopott holmi eladása kézben 

Ismerték tel a detektívek 
a Teleky térsn

Régen körözött és veszedelmes 
wrorŐt sikerült n rendőrségnek va
sárnap délelőtt abban a pillanatban 
ártalmatlanná tenni, amikor az 
utóbbi időben elkövetett betörések
ből származó fehérneműt akarta a 
Teleky-téren .értékesíteni. A detek
tívek igazolásra szólították fel a 
gyanúsan viselkedő embert 63 mert 
a holmik eredetére vonatkozólag 
nem tudott pontos felvilágosítást 
adni, előállították a főkapitány
ságra, ahol kihallgatása alkalmá
val kiderült, hogy Povázson Lajos, 
többszörösen rovottmitltú betörőt 
fogták el a detektívek, aki csak

néhány hónappal ezelőtt szabadult ki 
a soproni {egyházból,

ahol több betörés miatt töltötte hét 
évi büntetését.

Povázson a kihallgatása alkal
mával részletes beismerő vallomást 
tett és elmondotta, hogy

az utóbbi Időben történt nagyobb be
törési eseteknél gyakran közremű

ködött,
de társai búvóhelyét nem árulta el. 
Beismerte, hogy november 30-án éj
szaka ő hatolt be a Király u. 10. sz. 
házban lakó özvegy fíin/7 Manóné 
lakásába, ahonnan körülbelül 30 
millió korona értékű ruha- és fe
hérneműt lopott el, amelynek nagy
részét a Teleky-téren értékesítette.

A rendőrségen Povázson Lajost 
letartóztatták és most igyekeznek 
összeállítani a bűnlajstromát, mert 
minden valószínűség szerint több 
bűneset terheli a lelkét, mint 
amennyit bevallott.

— Hatezer diák köszöntötte neve- 
napján a kormányzót. A december 
6-iki Miklós-napra való tekintettel, 
ma délután mintegy hatezer főis
kolai hallgató gyűlt össze az Egye
tem-téren, hogy felvonuljon Horthy 
Miklós kormányzó névnapjának 
ünneplésére. A menet lampionok
kal és fáklyákkal felszerelve, min
denütt díszruhás rendőrök és a kö
zönség ezreinek sorfala között ha
ladt fel a várba. A királyi palota 
udvarán sorakozott fel a diákság, 
melynek soraiban megjelentek dr. 
Hackler Antal, dr. Szily Dezső és 
dr. Mauritz Béla egyetemi tanárok 
is. A palota vörös drapériával borí
tott erkélyén családja társaságában 
megjelent a kormányzó, akit a di
ákság háromszoros éljennel foga
dott. Ezután a zenekar eljátszotta a 
Himnuszt, majd dr. Mauritz Béla 
az egyetemi tanári kar és ifjúság 
nevében köszöntötte a kormányzót, 
aki meleg szavakkal válaszolt az1 
üdvözlésre. Ezután a zenekar el
játszotta a Szózatot, majd a diák
ság díszlépésben elvonult a kor
mányzó előtt. Az ünnepség után a 
kormányzó kihallgatáson fogadta a 
diákság vezetőit.

cipó ívtalak- Dilíaln ul 
rtndiliioz.csira all üz e- 
teuioen minden erdvklfl- 
döntik, a rcnciKÍvtlii ér
deklődésre való eklntet- 
tel dscemb' r í lg bezá- 
rölag, a 8(irlct,b*l mag 
volt orlhopau^nkiríA.

Dr- BLDCM amei lkai orvos

KELETI I orvosi mO kötszergyár,
Btidn; est, IV. I’e'fifi Sándor 
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A főváros illusztris vendégét, 
Claude Farrér^" a nagy francia 
irót itt-tartózkoffasának másodnap
ján is nagy ünneplésben részesítet
ték. Délben a budapesti francia kö
vetség látta vendégül, majd Teleki 
Sándorné grófnő ötórai teáján je
lent meg az iró, akí este a Zenemű
vészeti Főiskolán tartott előadást. 
A Zeneakadémia nagytermét zsúfo
lásig megtöltő előkelő közönség 
előtt francia nyelve* beszélt Claude 
Farrére

a ma és a jövő nőiről.
Hosszan ecsetelte keleti utazása 
alkalmával szerzett tapasztalatait. 
Claude Farrére előadását azzal fe
jezte be, hogy

„egyenrangúak, de nem egyen
lők velünk, férfiakkal, uz asszo

nyok!*
Az írót előadása végén lelkes ün

neplésben részesítette a közönség. 
Claude Farrére-t ezután a Fészek

Két fiatalember halálos párbaja 
a Rózsa uccában

Barátok harca egy leányért
Vasárnap délelőtt a Rózsa ucca 

járókelői két fiatalember hangos 
vitájára lettek figyelmesek. A kö
vetkező pillanatban a két fiatalem
ber egymásra, rohant és viaskodni 
kezdett. A verekedés csak néhány 
percig tartott, mert az egyik hirte
len hangos sikollyal összeesett. 
Zuhanásakor egy nagy kés hullott 
a földre. Mentők jöttek, akik meg
állapították, hogy a fiatalembert 
sulyq^ hasszurás érte, mire beszál
lították a Rókus-kórházba. Közben 
rendőr is került elő, akinek sikerült 
a véres verekedés történetét tisz
táznia.

Szabó Béla magántisztviselő és 
Kapitány Béla cipőfelsőrészkészitő 
kik azelőtt jóbarátok voltak, 
már hetek óta ellenséges viszony
ban állottak egymással. A két fiatal
ember korábban megismerkedett 
egy lánnyal, akibe mindketten sze
relmesek lettek. A lány szerelmének 
elnyeréséért a fiatalemberek ádáz 
harcot vívtak egymással. A küzde

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint 
továbbra is esős, illetőleg hóval ve
gyes esős idő várható a hőmérsék- 
le sülyedésévél.

— Vázsonyi beszédei és Írásai. A nagy 
vezér meghalt, de géniuszának néhány 
csillogó darabját sikerült az utókor szá
mára átmenteni. Két hatalmas és ízlé
sesen nyomott kötet hagyta el a napok
ban a sajtót, amelyekben Vázsonyi Vil
mos beszédeit, politikai és szépirodalmi 
írásait gyűjtötték egybe. Most, mikor 
már talán távlatból nézzük a nagy ál
lamférfim politikus és ember életét kö
rülfogó eseményeket .most látjuk csak 
teljes pompájában ragyogni Írásaiban 
Vázsonyi politikai és író zsenijét A két 
kötet, amely kaledioszkopszerüen vonul
tatja föl a politikus nagy harcának 
egyes rohamait megmutatja a mélyen- 
órző embert és a poétát is. A ragyogóan 
szellemes és elmés írások mindenkinek 
örömet okoznak, akik e két kötetet ke
zükbe veszik.

— Megalakult a pestvidéki ügy
véd? kamara. Vasárnap tartotta a 
Pestvidéki Ügyvédi Kamara ala
kuló közgyűlését a pestvidéki kir. 
törvényszék elnökének elnökletével. 
Az alakuló közgyűlés megválasz
totta a Kamara tisztikarát és vá
lasztmányi tagjait. Elnökké Cscrba 
Dezső dr-t, elnökhelyettessé Kál
mán Miklós dr-t, titkárrá Barát 
Sándor dr-t. ügyésszé pedig Romá
ncét Arisztid dr-t választották meg.

Klubban a Magyar Színpadi Szer
zők Egyesülete és a Magyar P.E.N. 
Club látta vendégül a tiszteletére 
rendezett vacsorán, amelyen az iro
dalmi és művészeti világ reprezen
tánsain kívül többek között meg
jelent a miniszterelnök neje, Bethlen 
Margit grófnő, a budapesti francia 
követ s a követség tagjai, Nuber 
Sándor meghatalmazott miniszter, 
Rakovszky István, Hegedűs Lóránt 
és bá-ró Madarassy-Beck Marcell. 
A vacsorán a kultuszkormány ne
vében báró Wlassics Gyula állam
titkár, a Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesülete nevében Holtai Jenő, a 
Magyar P. E. N. Club nevében 
Radó Antal, a „Fészek** és a ma
gyar művészek nevében pedig 
Bálint Zoltán műépítész köszön
tötte a hiresuevü francia irót, aki 
megható szavakkal mondott köszö
netét a meleg fogadtatásért s beszé
dében kijelentette, hogy mindenkor 
propagálója lesz a magyar érde
keknek.

lemből Szabó Béla került ki győzte
sen, aki egy héttel ezelőtt el is je
gyezte a lányt.

| Vasárnap délelőtt a két rivális 
találkozott a Rózsa uccában. A 
fiatalemberek között hevés vita tá
madt, mely csakhamar tettleges- 
ségig fajult el. Pofonok, ökölcsapá- 
sok hangzottak. Százakra menő tö
meg nézte a két fiatalember izgal
mas párbaját. A harcban már-már 
Szabó látszott erősebbnek, mikor 
Kapitány Béla hirtelen a zsebébe 
nyúlt, előrántotta hatalmas bőr
vágókését és azt teljes erővel Szabó 
hasába szúrta. A szerencsétlen 
fiatalember hangos sikollyal, eszmé
letlenül esett össze.

Kapitányt a rendőr mentette meg 
a tömeg haragjától és előállította a 
főkapitányságra. Szabó Béla felé
püléséhez, akit a mentők életveszé
lyes sérülésével haldokolva szállí
tottak a Rókus-kórházba, semmi re
mény nincsen.

I —- Egy féllábu hadirokkantat el
ütött a villamos. A hétfőre virradó 

1 éjszakán fél egy órakor a Népszín
ház ucca 15. számú ház előtt egy 
robogó villamoskocsi elütötte Érics 
János 56 éves féllábu hadirok
kantat, aki súlyos sérüléseket szen
vedett. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

— Tűzvész Eszterházy herceg birtokán. 
, Eszterházán a herceg Esterházy-httbl- 

zomány nagyértékü növénynemesítö te- 
| lepének egyik épületében eddig még 
I földerítetten okból tűz ütött ki, amely 
' elhamvasztotta a növénynemesítö épü- 
I létéit és berendezéseit. A hitbizomány 

és a környék tűzoltósága csak nagy eről
ködésre tudta megakadályozni a tűz 
továbterjedését.

I — Eckl Viktor a vivóverseny 
! győztese. A Vivószövetség junior 
1 kardversenye pompás küzdelmeket 
eredményezett. A sportverseny 
győztese Eckl Viktor (Rendőrtiszti 
Atlétikai Club) nyerte. A verseny 
hármas sportversenyben dőlt él, a 
küzdelem sorsa Eckl, Kalnicky és 
Bangha között.

— Bányakatasztrófa Pécs mellett 
A pécabányafelepi Gyula-aknán Ta- 
máskovics József az aknafalat ja
vította, amikor a felfelé vontatott 
kas elkapta és agyonnyomta. A 
vizsgálat megállapította, hogy gon- 

. datlanság terheli a bányában mű
ködő két gépészt akik ellen az 

I ügyészség megindította az eljárást.

— Szilárd volt a vasárnapi magánfor
galom. A szombati utótőzsdén már lát’ 
ható volt, hogy a berlini és bécsi jelen
tések nyomán nagy vételi megbízások 
következtében szilárd irányzat kereke
dett felül. Erősen keresték a Cukor, a 
Gummi s a Kőszén részvényeit, vala
mint az elektromos és az építési papí
rokat. Igen szilárdan tartotta magát a 
Délivasút, amely mint ismeretes nagy 
tranzakció előtt áll s amelyet dr. Grün- 
wald Emil menedzsel. A Délivasút rész
vényeit vasárnap 226—28-as áron keres
ték.

— Elfogtak egy szökött fegyencet 
Tóth István 21 éves munkás ni> 
hány nappal ezelőtt megszökött a 
váci f egy házból, ahol hosszabb bün
tetését töltötte. A fegyház igazga
tója — mivel valószínűnek látszott, 
hogy Budapestre menekült — érte
sítette a főkapitányságot. A detek
tívek a nyomozás során tegnap 
megtalálták Tóthot, előállították 
a főkapitányságra és letartóztatták.

— Az Országos Közegészségügi Egye
sület diszülése. Az Országos Közegész
ségügyi Egyesület fönnállásának negy
venéves jubileuma alkalmából a Tudo
mányos Akadémia nagytermében ma 
délelőtt díszgyülést tartott, amelyen inog 
jelent József Ferenc kir. herceg és Anna 
hercegasszony, Ripka Ferenc főpolgár
mester, valamint a társadalmi élet szá
mos előkelő tagjai Gerlóczy Zsigmond 
egyetemi tanár elnöki megnyitója után 
Józsf Fereno kir. herceg üdvözölte az 
egyesületet és nagyobb beszédben vá
zolta a jövő egészségügyi feladatait.

— A Jerltza, a Saljapin meg a Biller... 
Ilyen címmel jelent meg Nagy István 
újságíró* kollegánknak könyve, amely
ben érdekes színházi intimitásokat és 
eredeti modorban megírt színházi ripor
tokat tálal fel. Nagy István kitűnő meg
figyelései, frissen megírt intimitásai 
kellemes szórakozást nyújtanak a könyv 
olvasójának.

— Beomlott egy ház Egerben. 
Egerből jelentik lapunknak, hogy 
vasárnap délelőtt az egri minorita 
rendbáz háromemeletes palotájának 
pincéjében a vasbeton szerkezet 
óriási robajjal beomlott. A szeren
csétlenség, melynek a véletlen foly
tán emberélet nem esett áldozatul, 
nagy riadalmat keltett a városban. 
A bérpalota, mely Eger egyik leg
nagyobb épülete, az egri földrengé
sek alkalmával már többször sú
lyosan megrongálódott s falai sok 
helyen megrepedeztek. Az épületben 
van elhelyezve az egri pénzügy
igazgatóság, a pénzügyőrség és 
számos más állami hivatal. A ren
dőrség nagy elővigyázati intézke
déseket tett, mert félő, hogy a ház 
teljesen beomlik.

Az Első Magyar Részvény-Serfőződe ren
des évi közgyűlése a zárószámadások alap
ján részvényenként 80.000 k (2.40 pengő) osz
talék kifizetését határozta el és a szelvények 
ez év december 2-től kezdvo a Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztárnál és a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál váltha
tók be. Az igazgatóságba uj tagokként be
választotta Iíardy-Dreher Béla dr., Helnrich 
Dezső dr., Jacques Keller (Gént), és Szitá
nyi Géza urakat, a feliigyelőblzottsátfba pe
dig uj tagként Wekerlo Sándor drt.
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ja Olfkl*8zheroegnő corözatóB 
előadásait a Faragó—Bertba

Chopin
Című bperettjónek bemutatójával 
szakította meg a Király Színház. Az 
operettnek már méltatott értékein 
felül két elvltázhatatlanul nagy ér
deme van. Az egyik: Csortos Gyu
láról kisült, hogy kitűnő operett- 
buffó és egy egész ensemblc ope- 
[rettgárdát vág zsebre, a másik: Lá
basa Juci, még sohasem volt olyan 
szép, ragyogóan asszonyi, elmés, 
fölényes, meleg, sőt humoros, mint 
a szombat esti bemutatón. Kár, 
hogy Nádor Jenő, mint Chopin, így 
vall szerelmet a második felvonás
ban Juci-Aurora primadonnának.

— Te pedig plyan vagy, mint a 
sötét éjszaka!

Biz' Isten Jucink nagyon elszé- 
gyelte magát

A Fővárosi OperettssMiáz vígjátékén 
pompásan mulattunk. Az

Uraim, csalt egymásután
a vérbeli és vérbő- francia bohózatok 
abból a fajtájából való, amely valamikor 
régen először jelentkezett határainkon 
Import céljából. Úgynevezett mintapél
dány ez a bohózat, amelyen a kilentórai 
színház közönsége lonevetheti az előbb 
elköltött bőséges vacsoráját, Rátkai, Ka
bos, Sarkadi triásza elragadóan mulat
ságos.

A Llpót körúton is nagy az öröm. A 
Vigszinhás a héten ünepelte egy olyan 
pengős bankettel, a Noszty-flú hetven- 
ötödik előadását, ami még most is ritka
ság, a bankettek szezonjában. Ezen a 
banketten a konkurens igazgatók is 
megjelentek. A Fauborg Bt Llpót szín
háza egyébként nagyon készül as uj 
százas szériára,

Szenes Béla új vígjátékára
Szenes erről a következőket mondta:
— Legújabb vigjátékomban a mai fla- 

talember-típiib’t igyekszem megrajzolni 
’Azt a típust, aki flörtöl, táncol, mulat, 
szerelmes, de nem nősül. A darabom egy 
kicsit arról is beszél, hogy az anya és 
leánya mit cselekedjenek, ha ilyen fia
talember kerül utjukba, hogy bekénysze- 
ritsék azt a házasság jármába. A „Nem 
nősülök", tehát kulcsa szeretne lenni a 
férjhezmenés titkának.

— Molnár Ferenc a világ legjobb 
együttesének nevezte a Vigszinházit, te
hát minden okom megvan arra, hogy 
büszke legyek a szereposztásra. Hyen 
négy színésznő, mint Varsányi Irén (aki
nek az Idén ez lesz az első fellépte), 
Góthné Kertész Ella, Gaál Franciska és 
Ilosvay Rózsi, ilyen három színész mint 
Rajnai, Gőth, Lukács Pál, ta ilyen wáz- 
tagú gárda, amelynek élén Szerémy 
Zoltán áll, ritkán áll szerzőnek rendel
kezésére.

A Royal Orfeum uj igazgatója csak a 
decemberi műsorban tudta reprezentálni 
az uj érát. A Royal Orfeum uj korszaka

a Beppö reprixével 
kezdődött A Beppó magyar karriérje 
után nagy külföldi karriért is csinált, 
de az a repriz sorra babért hozott a két 
szerzőnek Zerkovitznak és Harmath Im
rének. A lángvörösre változott Szokolay 
Olly, már az 1927. primadonnája, Ra- 
sofszky Juci, pedig kellemesen emlékez
tet szerepe régi kreálójúra Putty Llára. 
Bezsőfíy László és Szokolay apacstánca 
félslmetasM lenyűgöző attrakció. Dénes 
SÍSSr w inkább Gyárfás emlékez
tető humorral adja elő kupiéit

Dioky és Franci esoda-majmaknak, 
a négy Juliánénak én Bott-Tabai-Erdé- 
lyl teroettnek volt a varieté-rémben o» 
tatlan nagy sikerük.

Mozikör ükben nagy ünneplésben volt 
része

Geiger Ríchárdnak 
a Btar-filmgyár vezérigazgatójának, akit 
a filmiparban kifejtett eredményes tévé 
kenységéért, kormánylőtanácsosi címmel 
jutalmazott meg a kormány. A kitünte
tés osztatlan örömet keltett azokban a 
körökben, ahol Geiger Riohárdot, mint a 
filmszakma egyik legjelesebb exponensét 
ismerik. 

A Royal Orfeum multhónapi műsorá
nak főattrakciója a nagyszerű Maré 
kapitány produkciója volt. Maró kapi
tány partnornőjével Ivonne D'Arvills 
kisasszonnyal egy szkecaset játszott há
rom hatalmas izgatott oroszlán között. 
A lélekzetfojtóan izgalmas produkciója 
alatt szemének egyetlen villanásával fe
gyelmezte a három fenevadat, ugyanak
kor azonban nem maradt ideje a daliás 
kapitánynak arra, hogy a szívének pa
rancsoljon.

Már a múlt hónapban suttogtak ar
ról, hogy a Royal Orfeum primadonná
ját, Szokolay Ollyt arra szerelte volna 
megnyerni, hogy egy új szkecs kereté
ben vele as oroszlánok között fellépjen, 
erre azonban a primadonna nem muta
tott hajlandóságot. Maró kapitány ak
kor egy filmgyárral lépett érintkezésbe 
éa egy film felvételét proponálta Szo
kolay Ollynak. A szőke primadonna ebbe 
örömmel beleegyezett. A filmet megír
ták, de mikor a felvétel napja elérke
zett,

Közeledik a karácsony a közelednek 
karácsonyi örömökkel járó gondok.

A

Kétmilliárd kölcsönt kap 
a Városi Színház a fővárostól

A Tisza Kálmán-térl színház az 
idén pechesen startolt. Egyik da
rabja sem vált be úgy, mint ami
lyen reményt fűztek hozzá és így 
nem csoda, hogy a színház igazga
tója, Sebestyén Géza, aki gondos 
gazdája _ színházainak, anyag! tá-

a fővároshoz fordult Kereset. így minden lemény
öt évre

va,

kétmilliárd korona kölcsönt 
kért a fővárostól.

Értesülésünk szerint a főváros 
színházi ügyekkel foglalkozó ügy
osztálya kedvező referátummal ter
jeszti a tanács elé a Városi Szín
ház kérését. így minden remény

terjedő kamatozó kölcsönt szavaz 
meg a Városi Színháznak.

Marc kapitány Pesten maradt és napi 
négy milliót fizet rá „barátságára"

I

Szokolay Olly meggondolta magát ta 
lemondta a film főszerepét.

Maró kapitányt ez annál kollemetle- 
nebbül érintette, mert közben lemondta 
külföldi angazsmánját, hatalmas pöná- 
lét fizetett és még további egyhónapi 
pesti tartózkodásra rendezkedett be.

A kitűnő állaészelidítő kapitány azon
ban minden üzleti baja ellenére kitar
tóan kereste Szokolay társaságát, úgy
hogy a kapitány és a primadonna kö
zött meleg barátság fejlődött ki.

Maró kapitány tehát december elsején 
nem utazott el Pestről, és a Royalban 
kapott napi ötmilliós gázsi helyett egy
milliós fellépti díjért az egyik cirkusz
ba szerződött el.

A daliás, melegszívű kapitány, aki így 
napi négymillió koronát zet rá a barát
ságára, ezúttal nagyon veszedelmes do
logra vállalkozott: Egy primadonnát 
akar megszeliditcni.

10,000 korona. = 509,^00 korona
Egy bankjegy kalandjai — avagy, hogyan kapok tízezer koronáért 

ötszázezer koronát a RoYJU-JtPOLLÓB^N.
a jegyváltás alkalmával tíz darab meg
jelölt tizezerkoronáat fog kibocsátani, 
melyeket december 9-töl visszovált, öt
százezer koronára. A december 9-iki 
műsor keretében, amikor a Fox-gyárelső 
nagyszabású filmje, „Egy bankjegy ka
landja" kerül bemutatásra, az igazgató
ság diapositiven közli a nyertes bank
jegy számát és a bankjegy szerencsés 
tulajdonosának azonnal kifizeti az öt
százezer koronát. Nos, hölgyeim és 
uraim, jöjjenek el a jolzett időpontban, 
— mert mindenkit utólérhet a szerencse.

a , _____ _
Kell karácsonyfa, ajándék a kicsinyek
nek, ezer apró figyelmesség az ismerő
söknek. Éhez azonban temérdek bank
jegy is kell — és szegény ajándékozónak 
ugyancsak fő a feje, hogy honnan te
remtse elő. A Royal-Apolló igazgatósága 
egy nemes gesztussal egyszeriben meg
oldja látogatóinak karácsonyi problémá
ját — a következő ötlet megvalósításá
val. A Royal-Apolló pénztára e hó 5-től 
8-ig az eheti műsor utolsó négy napján 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ü 
iiVígszínház

A Noszty-fiu esete 
Tóth Marival

Minden este 0
II:

i
i

Álamon 
BÉLÁVAL 

ERÉZIfÓftUTI 
SZÍNPADOM

Ördögcirkusz
IzgtimM dráma 7 fel vonásban. Főszerepben :Rormalh«ar«r

Az édes leányka
A béke vigláiéka 7 felvonásban. A műsor keretében fellépnek: Jancsi bohóc «•

He yl Anna operáénekesnö __________

Bittér a Király exinháeban 
játszik legközelebb, ahol Farkas 
Imre Repülj fecském a operettje 
primadonnája lesz. Biller Irén 50 
fellépésre már eleve megegyezett a 
Király Színházzal.

Molnár Ferenc elutazott Buda
pestről, de elutazása előtt likvidálta 
elintézetlen ügyét a Vígszínházzal. 
Ezek szerint jelenthetjük, hogy

Molnár contra Vígsxinhát 
affér elsimult, amennyiben a Víg
színház egyelőre önként felfüggesz
tette jogát a Molnár-darabok elő
adására vonatkozólag. Molnár ezzoi 
szemben megígérte, hegy a legkö
zelebbi darabja főpróbája alkalmá
val öt páholyt bocsájt a vígszínhá
zlak rendelkezésére.

Király Színház

Minden esteChopin
Operett 3 felvonásban

J! legszebb zene, 
a legjobb darab 
kiváló előadás!

Uraim csak 
egymás után

3*órás kacagás
9“6rás kezdet
Mozi hely árak

a
Fővárosi ÜJ3BFGttE 

Színházban
Magyar Szíaház

Játék 
a kastélvkan

hétfő, szerda, csütörtök, 
szombat, vasárnap, hétfő

Pogácsa
QyermekelőadAs, Eggert Márta 

Szombat délután (először)



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1926 december 6.

— „Budapest". Chor’in Géza júuevű 
fcenesrerző Saphir Gyula tánctanárral 
„Budapest'* címen tánekoreográfiút al
kotott. A „Budapest" magyar ritmusú, 
modern tánc, amelyet a legközelebbi pá
rizsi túnckongrecszuson exportképesen 
fognak bemutatni. A „Budapest" kottája 
Nádor Kálmán kiadásában már meg
jelent.

— Délutáni előadásait a Vígszínházban. A 
(Vígszínházban vasárnap délután mérsékelt 
hclyárakkiii, Szenes Béla Hngyszerű vlgjáté- 
kát, a Alvó férjet adják. A szerdai Mária- 
napon gyerrnekelőadásnl a Liiiomszál című 
énekes és táncos iűtvúnyossűgit ismétlik, 
rendkívül eleső helyárakkal.

— A Vígszínház heti műsora: Minden 
esto: A Noszty-flú esete Tóth Marival. -- 
Szerda délután: Liliomszál. — Vusársap dél
után: Az alva férj.

— Az összes napllapak a legnagyobb elis- 
merésst 1 írtak a PayagűJ decemberi műso
ráról. Egyik szám jobb mint másik. Oláh 
Gyárfás Mihály igazgató vnlóban elsőrendű 
és változatos műsora minden este frenetikus 
sikert arat.

Big varadé

Csütörtökön

TABARIN
VIU. Rákóczi nt 93. Teleién :J. 21-M

w

jllovous 1 leve s
Is aliael yout j

Estinként 10 órai kezdettel az

Legolcsóbban 8a 1 —
beszerezhetők I tS I g I El ■ 
ssztalosmesternéL Budapest. Vü. kcr. Thököly ut 17. 
(■ keleti pA yandvarnál) FleeHel kedvezmény.

órakor

Konyhák előszobák

UJSAGCZEM Bt Budapest VIII.. RBkk Szilárd nwi ».

2.500 ezer

2.400....

új decemberi 
kabaré- és 

varieté-műsor
Raskó Baba 
Posner Magda
Dénes Oszkár 
Dr. Erdélyi Géza
Dénes György 

Divatrevü

Damora
4 Neaoows 
Szenflványl K. 
Irm de Georgl 
Grttfin v. Elü 
stb.

SPORT
Kispest legyőzte a Bástyát

K vaiárnupl •sO*é* miatt tardHííaitil dagfaddlódott 
a Hurrgdpta—Sa&ar*la mér*HŰKds — fi IVtinielltl lagyöxtéB 

a Budai 33-arohat

A tegnapi lucskos, esős vasárnap tönk
retette a pályák talaját és elrontotta a 
futballrajongók ezreinek egyetlen vasár
napi szórakozását. Pedig a futballprog- 
ram nagyszerű sportot ígért a tegnapi 
bajnoki vasárnapra, amely egyben záró
délutánja lett volna az első profiliga 
őszi fordulójának.

A legnagyobb kárt természetesen a 
Hungáriaúti pálya szenvedte, merő ett 
csak egyetlen mérkőzést tudtak lebonyo
lítani. A Hungúria-Saburia mérkőzés el
maradása folytán súlyos károsodás érte 
n szombathelyi közönséget, amelynek so
raiból

több mint ezer sóző átázott fel külön- 
vonaton Szombathelyről a fővárosba,
A vendégeknek Így bo kellett érniök 

egy kétszer 20 porcos barátságos mérkő
zéssel, amelyet a Hungária nyert meg 
minimális gólkülönbséggel.

Nem maradt el azonban a minden va
sárnapra esedékes meglepetés sem, 
amely ezúttal

a Bástyának a sereghajtó Kispesttől 
szenvedett vereségében nyilvánult 

meg.
A formájában alaposan visszafejlődött 

Budai 33-as a neki eehagysem konve- 
niáló rossz talajon vereséget szenvedett 
a Nemzetiektől. A budai profik — hir 
szerint — nem nyugszanak egy könnyen 
bele az elszenvedett vereségbe és

a lejátszott mérkőzést az óvás veszé
ly e fenyegeti.

A Budai 33-asok a benyújtandó Óvá
sukat azzal akarják elá támasztani, hogy 
a pálya nem volt alkalmas bajnoki mér
kőzés lejátszására. A budaiak álláspont
jukat Gerti Ferencael, a Huagária-Sa- 
barla mérfcőzéa birájával akarják bizo
nyítani, mert Gerő az utánuk követke
zett Hungária-Sabaria mérkőzést nem 
volt hajlandó az irreális talajviszonyokra 
való tekintettel:

A Hungária-Sabaria mérkőzés elmara
dása folytán nem tudták befejezni az 
első profiliga őszi fordulóját. A bajnoki 
tabella a tegnapi mérkőzések után így 
fest:

1. Ferencváros 18 pont, 3
2. Újpest 11 pont,
3. Vasas 10 pont,
4. Hungária 9 pont,
5. Bástya 9 pont,
8. III. TVAC 8 pont,
7. Nemzeti 8 pont,
8. Sabnria 7 pont,
9. Budai „38" 7 pont,

10. Kispest 6 pont.
A vasárnapi mérkőzésekről ai aláb

biakban számolunk be:

SIESSEN jegyét megváltani. Már csak néhány napig látható 

DOUGLAS FAIRBANKS csodafilmje
A BAGDADI TOLVAJ a FÓRUMBAN

Előadások hétköznap fél 5, 7, fél 10 órakor. Jegyrendelés Teréz 74-87, 74-88

íMezűöíött n no$y karácsonyi occaslo
Túlzsúfolt raktárunkat minden más occasióárat messze feülmuló olcsó 
árakon bocsátjuk a t. közönség rendelkezésére dac. 24-lg bezárólag

Seol elektrlkbnntía SaSft
nóiég....................................„.................

Seal elektrlkbunda S3TJS:
nóség, húzott Crepe de Chlne bé
léssel, komplett bőség....... ................

Maron kanlnbanúa
Fékéit Bratianter-ljunda

tartós. Igen jó minőség______ ___

Pattagonlsch-ljunda vatszin, 9 Cftfl 
húzott Crrpe de Chlne bélés...AtvUVezer

Ottomúnköpení , ,nn
gyönyörű prémezéssel J.vUU

Molnár Gyula
Óriási választók szövőt- és selyemruhákban, valamint 
leányka téliköpenyekbon. Tokintse meg kirakatainkat

Klapeit—Báaly, <:> (í:l).

Ki ut.aáalól (úrnőt Bástyát <tCmo Irri
tálta a Mázott pálya. A csapat m«lebet«,en 
idegenül mozgott és Kispest minkét félidő
ben fölényben volt. A mérkőzés első részei
ben még erősen tartotta magát a Bástya és 
közeli összeomlás jelei csak a második fél
idő elején mutatkoztak a csapaton. A győz
tes csapat góljait Szabó (2), Gulyás és öl- 
vedy (ll-esből) rúgták, míg a Bástya gól
lövője Szőke (3) volt.

Nemzeti-Budai „31“ 4:2 (1:1).
A felázott talajon biztosabbau mozogtak 

a Nemzettek és megérdemelten győzték le 
fekete-fenér riválisukat. Az első félidőben a 
budai csapat még egyenlő erejű ellenfélnek 
mutatkozott, szünet után azonban fölénybe 
kerültek anNemzetiek és biztosan győztek. 
A győztes csapat góljai közül hármat a gól- 
rikorder llémay II.. egyet pedig Czétényi 
lőtt. A budaiak gollövöi Czumpft és Sohmldt 
veP-k.

mískolei 

meg 2:1 (1:1)... . . A

Hungária-Sabaria 1:1 (1:1).
A fölözött talajra való tekintettel Gerő 

Fereno bíró nem volt hajlandó u mérkőzést 
levezetni, a nagyszámban megjelent közön
ségre való tekintettel azonban kétszer husz- 
perccs barátságos mérkőzést játszott le a két 
csapat. A Hungária egyetlen gólját Molnár 
lőtte az első félidő 10. percében.

Magyar Kupa-mérkőzést

játszottak le a Ferencváros és a -------------
Attila csapatai az Üllői úti pályán. A mocS 
eset a Ferencváros nyerte rr.sg 2:1 {’•*' 
arányban. Steczovita és Dán góljaival, 
miskolciak gólját Muhoray rúgta.

A második profiliga
küzdelmei sorún a Bocskay kénytelen volt 
agy pántot leadni a Turulnak. A mérkőzés 
eredménye 2:2 volt. Pesterzsébet 2:l-re győzte 
le Rákospalotát, a Bak FC a Városi AC fö
lött győzedelmeskedett 8:1 arányban. Az Er
zsébetváros—Husoa mérkőzés 1:1 arányú el
döntetlent hezett.

Az amatőr ligabajnok9ág
Springer-csoportjúnak derbymérkőzése az 
FTC és n Testvériség találkozása az esőzés 
folytán elmaradt. A közönség érdeklődése 
n két újpesti rivális: URAK és az ÜMTE
találkozása felé fordult, amely szövetségi 
határozat folytán

zárt ajtók mögött
folyt le. A mérkőzésen egyenlő képességű 
csapatok álltak szemben egymással cs a 
meccs ennék megfelelően gólnélküli döntet
len credménvt hozott. Az Oprée-csoport élén 
álló BSE a III. kerületiekkel —
az esőzés miatt azonban csak 
játszottak. Az eredmény 5:3 
javára.

került össze, 
egy félidőt 
volt a

X A BSzKRT úszó-házi versenye. Vasár
nap rendezte a BSzKRT háziversenyét a 
Rudas uszodában, a következő eredménnyel: 
100 méteres mellnszás: 1. Verseghy 1 p B6.fi 
mp., 2. Heisler 100 méteres liútuszás: 1. Per- 
laky 1 p 19.8 inp. 100 méteres gyorsuszás: 1. 
Gáborffy 1 p 02.5 mp, 2. Turnovszky. 400 mé
teres gyorsuszá6: 1. Perlaky 6 u 18.2 mp., 2. 
Gáborffy. 100 méteres meghívásos hátuszás:
1. Bitskey II. 1 p 10.2 mp., 2. Avar, 8. Ho- 
monnny II. 3X40 méteres gyorsuszőstaféta:

TéllRöpeny nőnnézve

VelourtöpenjSffi
lér és kézelő ....... .

OttománRöpeny tus1"1- 
lébb dlvatszlnckben végig
bélelve, gyönyörű prémezés

la. posztóköpeny nnn 
szőrme gallér és kézelő LUUU 

1. Központ 1 p 18-4 mp (Konos. Turnovszky, 
Gáborffy), 2. Periféria. 3X40 méteres vegyes- 
staféta: J. Központ (Vorscghy, Gáborffy. 
Turnovszky), 2. Periféria.

Vizipóló: BESzKRT I.—OTE <:2 (2:8),
híré: Kárpáti. BESzKRT II.—Postás 4:1 (1:1), 
bíró: Gáborffy.

Az FTC hasi bexelóveracnye. Vasárnap 
rendezte az FTC házi brixolóversenyét az 
Üllői úti pálya tornatermében a következő 
eredményekkel: Imkáca győz Rosinberg el
len. Széles győz Manser ellen. Kocsis győz 
Potzner ellen. Schmlck győz Köves ellen. 
Varga győz Rózsa íllen. Rparring győz Zóka 
ellen. Rusovszky győz Ujvúry ellen. Vízy 
győz Kovács ellen.

X A Vasutas Sport Club blrkozóversenyo. 
Nagyszámú közönség érdeklődése mellett bo
nyolították le vasárnap a Nemzett Torna
csarnokban a Budapesti Vasutas 8portclun 
junior-birkozóversenyét. Eredmények a kö- 
vetkezők: Légsuly: • 1. Jánossy (MTE), 2. 
flouáth (MÁV). Pehelysúly: 1. Goldsmith 
Vasutas), 2. Aranyi (MTE). Könnyű súly: 

1. Kellner (UTE), 3. Fülöp (BSzKRT). Kis- 
középsuly: 1. Oblath (MTE), 2. Juhász (Mű- 
egyetem). Nagyközépéül?-: 1. Horváth (Vas- 
utas). 3- Makláry (EME). Nehézsúly: J, 
Kohn (BAK).

LÓSPORT
Budapesti 

Ogetövepsenyefi
I. futam: 1. Sokol (Maszár 2), 2. Ottlégy 

.(Kallluka 1%), 8. Holler (Kovács 5). F. m.: 
Monor, Patyolat, Cyklamen, Véletlen. 10:54, 
23, 22, 17. Olasz 10:43.

II. futam: 1. Kalimegdán (Maszár 1’4 reá)
2. Dárius (Feiscr 2). 3. Obsitos (Novák 8), 
F. m.: Palika, Eltoli, Merész. Sarolta, Wié- 
sel 10:25, 13. 18, 17 Olasz: 10:42.

III. futom: 1. Satyr (Kovács II. S>, 2. 
Bandi (Oassolini 3), 3. Hír (Maszűr 2). F. tn.: 
Balaton, Muzsika, Apika. Arabella, Ufkut, 
Zoltán, Korcsműrosné. 10:35. 27, 15, 27. Olasz: 
10:50.

IV. futam: 1. Tarnbos (Maszűr I. 2.) 2. 
Mangup (Maszár F. 3), 3. H. P. (Feiaer 1%). 
F. m.: PeezkúB, Rendetlen, Vihar. 10:45, 84, 
23. Olasz: 10:45.

V. futam: 1. Hanncrl (Hegedűs 2%), 2. 
Guszti (Hoffmann 8), 3. Vobbágy (Haas pari). 
F. m.: Geshara, Gcrlice, Mutyi, Pali. 10:57, 
25, 27. 14. Olasz: 10:43.

Szerkesztésért felelj
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadj..
X „Hóitól Lapok" üjiárvillalai.

.papasAj
Erzsébet körút 31 Tel.: J. 121-67. 
Igazgató: Oláh Gyárfás Mihály 

Minden est*
10 *a fél órától 1-lfl 

szenzációs új műsor 
Békeffy László 
két remek AJ tréfában 

Bariton & Ellnor 
Nina és Céz&r Laiaro* 

Sistera Voud
Ly and Walter Wells táncolják a 

„Budapest Blnck Boltom** 
eredeti legújabb táncokat

és még 20 elsőrendű szám

Sexionok, matracok, 
sezlontakarók. szaiongarnlturák, fotelágyak, sodro
nyok, legjobban legolcsóbban, fizetési könnyítéssé* 

Llndnar kárpitos műhelyében kaphatók.
Bpaat, VII., BagvoUig u. a. (Rákóci útnáU

Legszebb Legjobb Legoloaébb

PflP^ PAP™ PflPu.
Kárpitosára, vas-, 
ás rézbutorgyára

Safinyeg. pokröc, Oggdny, igy- 4i
Mztalterítők, gyermekkoraik, nyag»z4k«k, 
leánysxob*-, előeaoba- és kertibntorok, ernyők 
és eítrak minden kivitelben kaipkakók

GICHNER JÁNOS
BUDAPE8T, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katelógut 4000 E ellenében postán ktlWőh

A most benyújtott

biztosítási
törvényjavaslat 

szükségessé teszi a 

biztosítási 
kötvények 

felülvizsgilatát, amit díjmentesen ellát a

GARANCIA BANK rt.
biz tosi tási osztálya

Budapest, V. Harmincad ucca A

tlzcmvezető: Puskán István.


