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A pestkörnyéki kerület képviselői
Fábián Béla, Propper Sándor,

Szabó Imre, Hermann Miksáét Haller
Hétfőn délben hirdetik ki az eredményt, amely szerint a szocialisták 2 
a demokraták és a kormánypárt 1 mandátumot kapnak, a keresztény

párt csak töredék alapién jut be
!* A pestkői nyéki kerületben a vá
lasztási Biíöttságök tagjai vasár
nap égisz nap olvasták a szavaza
tokat A szavazatok összeszámlá- 
lása, minthogy az érvényteleníté- 
|sek körül nagy vita volt, feltűnően 
hosszú időt vett igénybe. Vasárnap 
este a bizottság tagjai a szavazatok 
összeszámlálásának munkáját félbe
szakították azzal, hogy hétfőn lég
gel folytatják. így

az eredmény publikálására hét
főn a délutáni órákban kerül

sor.
[Tekintettel arra, hogy még csak 25 
Inma felbontása van hátra

a vasárnap esti végeredmény, 
bői teljes bizonyossággal lehet 
megállapítani, hogy kik kap
ják a pestkörnyéki választó

kerület öt mandátumát.
Vasárnap este ugyanis a szava

ltatok végeredménye a következő 
[volt:

a pestkörnyéki kerület öt mandátumát a következő Jelöltek
kapják meg:

1. Propper Sándor, szociáldemokrata,
2. Hermann Miksa, egységes párti,
3. Fábián Béla, demokrata, ....
4. Szabó Imre. Bzoeiáldomokrata, l‘j«
5. Haller István, keresztény párti. ________

'**A"vasárnapi négy nyíltválasztáson Is 
mindenütt a kormánypárt győzött 

Karcag:Csontos Imre; Sopron: Hermann Miksa; Székesfehérvár 
Károlyi József gróf; Nagykörös: Ráday Gedeon gróf

(

Vasárnap hét kerület választott 
i országgyűlési képviselőt. Nagy

kőrösön nem került szavazásra a 
sor, mert ellenjelölt hiányában

Ráday Gedeon grófot egyhan
gúan megválasztott képviselő

nek
nyilvánították. így tehát csak hat 
választókerületben szavaztak: Sop
ronban, Székesfehérvárott, és Kar
cagon nyíltan, Szegeden, Hódmező
vásárhelyt és Győrött titkosan. E 
választások közül a karcagi válasz
tást előzte meg a legnagyobb ér
deklődés. Sopronban ugyanis 1922- 
bon titkos volt a szavazás, a „eivi
tai fldelissiina*4 azonban az új 

Szociáldemokraták (listavezető: 
Propper Sándor) 18.294;

Egységespárt (listavezető: Her- 
mann Miksa) 12.714;

Demokratapárt (listavezető: Fá
bián Béla) 8652;

Kereszténypárt (listavezető; 
Haller István) 6507;

Fajvédők (listavezető: Gömbös 
Gyula) 4516 szavazat.

Hétfőn délelőtt Pesterzsébetről, 
Kistarcsáról, Nagy tárcsáról, Buda
fokról, Pestszentlőrincről és Sas
halomról kerülnek felbontásra 
egyes urnák, mindössze huszonöt, 
amelyeknek eredménye

bármilyen eltolódás következ
zék is be — nem változtathatja 

meg az eddigi arányt, 
amelynek alapján vasárnap este 
már befejezett ténynek tekinthető, 
hogy 

választójogi törvényben elvesztette 
a titkos választás jogát és így 
minthogy a szociáldemokrata Hé- 
beit Edével szemben Hermann 
Miksa kereskedelmi miniszter lé
pett föl — a választás elvesztette 
minden érdekességét. Székesfehér
várott viszont Károlyi József gróf 
keresztény gazdasági párti jelölt 
győzelme előrelátható volt.

A választásra való tekintettel 
egész nap inspekciós szolgálat volt 
úgy a miniszterelnökség sajtóosz
tályában, mint a belügyminisz
térium közbiztonsági osztályában 
is, ahol

Boór Aladár dr. miniszteri osz
tálytanácsos

Ez az eredmény, amelyet
hétfőn délután fognak hivata

losan kihirdetni, 
általános meglepetést kelt minden
felé. A baloldali pártok ugyanis 
fölényes. abszólut többséget szerez
tek a joboldali pártok fölött, ami
ben óriási sikere .van Fábián Bélá
nak, aki az 1922-es szavazatoknak 
csaknem kétszeresét kapta meg. 
Ezzel szemben a fajvédők, akik 
listájukon Gömbös Gyulát, Ulain 
Ferencet, Eckhardt Tibort és Zsir- 
kay Jánost, tehát „legnevesebb" 
vezéreiket vonultatták fel, még 
csak töredék mandátumhoz sem 
tudtak jutni.

Eckhardt Tibor ennek következ
tében végleg kibukott a parla

mentből.

De érdekes az eredmény az egysé
gespárt szempontjából is. Kiderült 
ugyanis, hogy

a kormánypártnak Pestkörnyé
ken nem sikerült pozícióját 

megerősítenie:
ezúttal is csak egy mandátummal 
kellett megelégednie, mint 1922-ben.
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a választások részleges eredményeit 
a következőkben ismertette a Hét
fői Napló munkatársával:

SOPRON;
órakor: Hermann Miksa, hivatalos 

kormánypárti jelölt 2038
Hébelt Ede. szociáldemokrata je
lölt

12 órakor: Hermann Miksa 
Hébelt Edo

órakor: Hermann Miksa 
Hébelt Edo

órakor: Hermann Miksa 
Hébelt Ede

órakor: Hermann Miksa 
Hébelt Ede

2

4

8 órakor: Hermann Miksa T383
Hébelt Ede 344

Ezzel Hermann Miksát 7044 szótöbb
séggel megválasztott képviselőnek nyil
vánították.

SZÉKESFEHÉR VA R:
órakor: Károlyi József gróf, keresz

tény gazdasági párti hivatalos 
1283 

281 
178 

8248 
549 
569

4885
863 
088

6230
970
816

6506 
1133

835 
már
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jelölt
Háth Endre pártonkívüli
Blaskő Arthur szociáldem. 

órakor: Krfrolj/í József gróf
Báth Endre 
Blaskő Arthur 

órakor: Károlyi József gróf
Báth Endre 
Blaskő Arthur 

órakor: Károlyi József gróf
Báth Endre 
Blaskő Arthur

%6 órakor: Károlyi József gróf
Báth Endre 
Blaskő Arthur

Hat órakor, minthogy választók___
nem jelentkeztek, lezárták a szavazást.

Károlyi József grófot 4538 szótöbb
séggel Székesfehérvár képviselőjévé 

választották.
KARCAG:

10 órakor: Csontos Imre hivatalos kor
mánypárti jelölt 677
P. Abrahám Dezső pártonkívüli 
jelölt * 832
Szánthó Jó'zsef kormánypárti je- 
1““ 25

1236 
710
87 

3843 
2187
413 

4713 
2688
517 

a sza-

lölt
I órakor: Csontos Imre 

P. Abrafiátn Dezső 
Szántó József 

órakor: Csontos Imre 
P. Abrahdm Dezső 
Szánthó József 

órakor: Csontos Imro 
P. Abrahám Dezső 
Szántó József

Nyolo óra 10 perckor lezárták ____
VAzást <‘B kihirdették az eredményt, 
amely szerint Csontos Imrét 1578 abszo
lút szótöbbséggel.megválasztott képvise
lőiek nyilvánították.

Az egyes választókerületek eseményei
ről kővetkező eredeti távirati és telefón- 
tudósításalnk számolnák be;

Károlyi már át is vette 
mandátumát

Székesfehérvár, dec. 12 
Székesfehérvárott vasárnap nagy szó

többséggel választották mog orszóggyíi

| RbobbI 4 órakor mii nyílva tan a Hungária aő/Mó, Ballány u.ti |



Budapest, 1926decemEer 13,

lést képviselőnek Károly József grófot. 
lloggel nyolc órokar kezdődött a szava
zás, amelynek során három jelölt és pe
dig Károlyi József gróf Székesfehérvár 
eddigi pártonkfviill nemzetgyűlési kép
viselője, ezúttal a Keresztény Gazdasági 
Párt programjával, Ráth Endre dr. bu
dapesti ügyvéd, a filggotlenségi párt, 
Rlaskó Arthur pedig a szociáldemokrata 
párt programjával indult r küzdelembe. 
A választás előtt, annak ellenére, hogy 

i Károlyi gróftól híveinek egyrésze a kc- 
| reszténypárthoz csatlakozása miatt cl- 
[pártolt, már délelőtt tíz éra körül bizo-

nyos volt, hogy Károlyi lesz a képviselő.
Délelőtti tizenegy órakor Károlyi Jó
zsef gróf óriási szótöbbséggel veze

tett.
A választást délután zárták le. A 10.755 
választó közül 6506 Károlyi József grófra 
1183 Ráth Endre dr.-ra és 885 pedig 
Blaskó Arthurra szavazott Károlyi Jó
zsef grófnak

vasárnap esti hét órakor adták át a 
városház nagytermében Székesfehér

vár mundátumát.

A szociálisfiák Debrecenben 
a balpárt ellen agitálnak

Kormánypárti képviselők tiltakozása 
Szcitovszky Béla belügyminiszter mis
kolci „fajvédő44 kortesbesxéde elien

a kormánypárt vezetői értekezletet 
hívtak ösBze, amelyen nagy szam
bán jelentek meg vasutasok is. Az 
értekezleten elsőnek GVrtev 
egyBégespárli képviselő szolalt fel, 
aki a kormánypárti jelölt mellett 
agitált.

Óriási feltűnést keltett
NANASSY ANDOR 

egységespárti képviselő felszóla
lása, aki kijelentette, hogy

az egységespárt liberális ér
zelmű képviselői a belügymi
niszter beszédével szemben egy- 

hangnlag megállapították, hogy 
ez a beszéd nem volt a legsze- 

csésebb . .,
Távol áll tőlünk — mondotta Ná- 
nássy — a tekintélyek lerombolá
sának megkísérlése, ép azért nem 
kritikát gyakorolunk, hanem csak 
férfias érzelmünket tolmácsoljuk, 
amikor ugyanazon a helyen, ahol 
a belügyminiszter beszélt, leszögez
zük és ismételjük, hogy a beszéd 
nem volt a legszerencsésebb. Azt a 
munkát, amit a kimaradt baloldal 
végzett volna el, a kormánypárti 
fegyelem keretén belül mi fogjuk 
elvégezni. Utána Mikszáth Kálmán 
főispán hangoztatta, hogy Betűien

Miskolc, december 12. 
/ Országszerte feltűnést keltett, 
(hogy tegnap váratlanul Miskolcra 
érkezett Scitovszky belügyminisz
ter és Sztranyavszky államtitkár. 
jAz utazás hivatalos célja a kor- 
'mánypárt jelöltjének: Tolnay Kor
nél ny. MÁV elnökigazgatónak tá
mogatása, a valóságban azonban 
valóságos agitációs beszédek hang
zottak el a fajvédő Borbély-Maczlty 
Emil érdekében. A piiskolci libe
rális polgárságnak az a része, 
amely eddig hajlandó volt a kor
mánypárti jelöltet támogatni, a 
fajvédővel szemben, nagy megütkö
zéssel fogadta a belügyminiszter 
felszólalását, aki akkor, amidőn 
rendkívül erélyes kirohanást inté
zett a szocialista jelölt ellen,

a fajvédőkről egyetlen elítélő 
szót sem mondott,

sőt azt a kijelentést tette, hogjr a 
fajvédőpárt rendkívül tisztességes 
gondolkodású emberekből áll és

teljesen a miskolciak belátására 
(bízza, hogy Tolnayra vagy Bor- 

bély-Maezkyra szavaznak.
A miskolci polgárság a belügy

miniszter beszédének hatása alatt 
arra gondolt, hogy a szocialista ----------------- -------------
[jelölt mellé sorakozik. Ma azonban ’ óhaja: Tolnaynak győznie kell.

Letartóztatták Szegeden 
a Rassay-párt egyik bizalmiiát

Hódmezővásárhelyt két Szeder 
párti bizalmit tartóztattak le

Szeged, dec. 12.
I* Vasárnap zajlott le Szegődén a képvl- 
selővláasztás második napja. A válasz
tás mindenütt teljes rendben folyt, csak

Szatmáron a tanyák között történt 
egy letartóztatás, Sziics Imrét, a 
Rassay-párt blzalmlférflát tartóztat
ták le, akit állítólag azzal vádoltak 
meg, hogy az egyik szavazatszedő 
körzetben terrorizálta a szavazókat.

'A balpárt a szegedi főkapitányságnál 
interveniált a letartóztatás ellen, 
Szűcsöt csak esti hat óra után, 

!már nem jelentkeztek szavazók, 
\ tolták szabadon.

Szegeden egyébként egyetemi 
tók egész nap az egységespárt 
szállították a szavazókat az urnák elé.

de 
amikor 

bocsá-

hallga- 
autóin

Ifi?
a csokoládé

Ni Jobb?
• csokoládé

Hl a legjobb?
• csokoládé

Egy egyetemi hallgató a vasúti In
ternátusbán levő szavazókörzetben 
terrorizálni próbálta a választókat, 
mire eltávolították, de nem tartóz

tatták le.
Esti 8 órára tűzték ki a záróját és 9 

órakor már egymásután szállították a 
lepecsételt urnákat a városházára. Hoz
závetőleges számítások szerint a mos
tani választáson a szavazatra jogosult 
választóknak 80%-a (25.000 ember sza
vazott le, míg a legutolsó nemzotgyűlésl 
képviselőválasztás alkalmával a válasz
tóknak csak 75Vo-a adta le szavazatát.

Általános az a vélemény, hogy a sze
gedi választáson az egységespárt után a 
demokrata párt kapta a legtöbb szava
zatott. Valószínű azonban, hogy egyik 
párt som szerzett két mandátumot és 
így a harmadik mandátum a legnagyobb 
töredék címép a szocialistáknak jut.

Eszerint
Klebelsberg Kunó gróf (illetve Szto- 
rényi József báró), Rassay Károly 
és Petdl Gyula tekinthetők Szeged 

új képviselőinek.
A szavazatok összeszámlálását hétfőn 

reggol nyolc órakor kezdik meg s előre
láthatólag

kedden reggel nyolc órakor hirdetik 
ki a választási eredményt

Hódmezővásárhelyt is teljes nyugod
tan folyt lo a titkos szavazás a vasár
napi napon, mindössze az történt, hogy

Szeder Ferenc két bizalmi emberét 
letartóztatták.

Hétfőn folytatják Hódmezővásárhelyt a 
választást, s az eredményt szerdán reg
gel hirdetik ki.

Debrecen, december 12.
Debrecen városát izgalomban 

tartja az országgyűlési képviselő
választás.

A város felett repülőgépek kerin
genek, amelyről röpcédulát szórnak 
le Bethlen István gróf érdekében. 
Nagy meglepetése volt a vasárnapi 
napnak

a Népszava debreceni különki
adása, amely Hegymegi-Klss 
Pált, a balpárt debreceni jelölt

jét álellenzékinek nevezi
azt hangoztatja, hogy az igazis _____________

demokrata csak Györki Imrére, a 
szociáldemokratapárt debreceni je
löltjére szavazhat, mert Hegymegi 
a választás után, megválasztása 
esetén cserbenhagyná, a demokrá
ciát.

Debrecenben egyébként vasárnap 
este 6 órakor életbelépett a szesz
tilalom. Az egységespárt választási 
irodáiban, amelyek különböző 
kocsmahelyiségekben vannak, esti 
hat óráig vígan folyt a mulatozás. 
Debrecenben vasárnap este kétsze
resére emelték fel a rendőrségi és 
csendőrlegénységi létszámot

Demokraták a Ferenc, 
városban

Á Demokrata Párt vasárnap délután 
tartotta utolsó nagygyűlését a választá
sok előtt a Déli kerületben a Teleki téri 
Lissauer kávéházban. A polgárok ezrei 
lepték el a kávéházat és a Teleki teret. 
A nagygyűlést dr. Bródy Ernő, a Déli 
kerülőt listavezetője nyitotta meg. Pa
kolj József a monori választásokról bo 
szélt. A közönség megdöbbenéssel hall
gatta Pakots előadását és melegen tün
tetett mellette, Dr. Hajdú Maróéi és

továbbá az ellenzék eülyoe föladatairól 
az áj országgyűlésben, ahol a kilátások 
szerint csak egy kisszámú ellenzék lesz 
Joloa és ennek kell majd állandóan küz. 
doni a jogokért, a szabadságért és a, 
Igazságért.

Utolsó balpárti nagy, 
gyűlés a déli választó 
kerületben
Ferencváros, Demokrata Párt XYT. 
kerülete vasárnap doloJőtt a ftMá

rA
vál _ r _ _______ ______
mozgóban népes szervezkedő nagygyíb 
lést tartott. Darvas Gyula föv. biz. tag 
elnöki megnyitója után Pakots József él 
Bródy Ernő szólaltak fel, aki felhívta s 
polgárságot, hogy saját érdekét és a köz< 
érdeket tartsa szem előtt és aszerint vá
lassza meg képviselőjét és no engedj< 
magát csábításoktól félrevezetni.

Wolffpártl röpcédulák 
Káilayék ellen

A Wolff-pdrt ma délután Budán rop* 
cédulákat osztogatott. A röpiraton Wolfj 
kiáltványt intéz Buda közönségéhez ét 
kijelenti, hogy a választók ne támogas
sák Kállay, Szterényi és Ugrón politi
káját .mert ez a liberális szellemű poli
tika segíti elő azt a szellemet és tolja 
annak a politikának szekerét, amelynek 
természetes következmény® a proletár 
diktatúra és a vörös uralom volt.

A Kállay-párt vasárnapi 
gyűlései

Az egységespárt fővárosi szerve
zetei vasárnap több gyűlést tartot
tak. A budai Vigadóban Kállay 
Tibor, Kozma Jenő, Bt-ö*enyey 
Zénó és Ugrón Gábor beszéltek a 
Terézvárosi Polgári Kaszinóban 
Dési Géza és Siegescu József is
mertették a párt programját. Szer-

dr. Weiler Ernő, után Rassay Károly j vezkedő gyűlés volt a Hermina úti 
fölhívást intézett az egybegyüit polgár-' Homeros mozgóban is, ahol Szilágyi 
Búghoz, hogy a választások napján min-1 Lajos élesen támadta az ellenzéki 
den polgár teljesítse kötelességét. Beszélt | pártokat.

Héjjas Iván erkölcsi bizonyít
ványával akarta igazolni magát 
egy izgatással vádolt házmester

Mégis négy hónapra ítélték
A budapesti Ítélőtábla holnap tárgyal 

egy általános feltünéstkeltő ügyet
Még 1923-ban történt, hogy az Eötvös 

ucca 29. számú ház egyik lakója Eötvös 
Bálint akinek régebben afférja volt 
Héjjas Ivánnal — és Zamecsnik István 
házmester összeszólalkoztak. A veszeke
dés hevében mindketten sértegető kife
jezést használtak egymással szemben. 
Eötvös kommunistának mondotta a ház
mestert, alti viszont megfenyegette Eöt
vöst, hogy jönnek még a gépfegyverek 
és akkor majd elbánnak az ilyen 
urakkal.

Ügy Zamecsnik, mint Eötvös kölcsö
nösen feljelentették egymást becsület
sértésért, do a bíróság felmentette mind
kettőt. mert a sértegetések kölcsönösek 
voltak. Eötvös azonban a házmestert

izgatásért
Is feljelentette. Zamecsnik a tárgyaláson 
tagadta a neki imputált kifejezéseket 
és megbízhatósága igazolásául a követ
kező erkölcsi bizonyítványt mutatta fel:

— Aluftröttak igazoljuk, hogy Za
mecsnik István budapesti illetőségű, 
39 éves, róm. kath. valldsú vasesztergá
lyost 1921 szeptembere óta személyesen 
ismerjük, vele többizbon beszéltünk. ese-

fekvéséről és gondolkodásáról teljesen 
meg vagyunk győződve és tudjuk, hogy 
olyan eszmének nem híve, amely a ntai 
állami és társadalmi rendszer megvál
toztatására vezetne. Ezért az állami és 
társadalmiul rend felforgatására ird-, 
nyúló bűncselekmény általa való elkö
vetését lehetetlennek tartjuk.

Dr, Dániel Sándor, 
Héjjas Iván

A bíróság csodálkozva olvasta a 
mindeddig páratlanul álló erkölcsi és 
megbízhatósági igazolást, de mindennek 
ellenére a

házmestert
,-l

négyhónapi fogházra 
Ítélte,

Zamecsnik István ügyvédje: dr. Len* 
uyel Ernő útján fellebbezett az ítélet i 
ellen, melyet holnap tárgyal a tábla. /
OUel Ernő

Részletfizetésre W 
anionok takaróval, nalongarnlturák, matracok, 
•«’nyegek paplanok, sodrony k eltörendűck kén- 

dénzárbaa Megyer m. 8, kArpitosműhelybc^

Szőnyegek 
Bútorszövetek 
Padló-filzek 
Kárpitos-kellékek 

mélyen leszállított árban

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



Budapest, 1926 december 13. HÉTFŐI NAPLÓ 3

Gróf Keglevich Pálnét és 
két társát vasárnap délben 
átszállították az ügyészség 

fogházába
Újabb letartóztatások küszöbén

Vasárnap délben a rendőrség be- kés megvilágításba helyezik a kölcsönös 
fejezte a nagyarányú váltóhamisi-' feljelentéseket megelőző eseményeket 
tia ügyében a nyomozást, fi'cáreiöer~z- 
Dániel dr. rendőrkapitány a dél-, l.u a.J,do"JePp“ ““ 
előtti órákban kihallj ^vérének
T,a.S,ZÍ1“,®“^ M1 nésy gyermeke - két flú és két

' . I 1!a&ybátyja Lederer Artúr vállalatában 
_ - —_____ _ a

visszavonta másik pedig Ungdr József, a Magyar- 
Olasz Bank cégvezetőjének a felesége. 
Mikor az első hárommilliárdos váltót 
benyújtották a Magyar-Olasz Banknál, 
a váltó Ungár cégvezetőhöz jutott, így 
tehát

a saját vejo állapította meg először, 
hogy az aláírás hamis.

Később Martos igazgatóhoz került a 
váltó, akit a család megbízott, hogy sür
gősen utazzon ki Svájcba, a Davosban 
üdülő Lederer Károlyhoz és érdeklődjön 
a váltókról. Martos igazgató néhány 
nap múlva visszaérkezett a válasszal, 
hogy az aláírás hamisítvány. A család 
érintkezésbe lépett Kohner Alice ügy-

Keglevlch Pál gróf elvált felesége 
Kohner

, . "„,77,----- . , íl", UU1 uetfy gyermeKo — Kei nu és secakik állítólag jelen voltak a Royal- leány — született. Nagyobbik fia Andor, 
szállóbeli találkozáson. . j nagybátyja Lederer Artúr vállalatában

Asbash ezredes a vasárnapi ki- dolgozik. Egyik leánya egy ezredes, a 
hallgatás alkalmával 
'lőző vallomását és |

kijelentette, hogy sem ő, sem 
Bállá Imre nem voltak jelen 

a megbeszélésen.
Ez a körülmény lényegében nem 
változtat az eddig megejtett nyo
mozás eredményén, és azért a lég- 
Xijab kihallgatási jegyzőkönyvek 
már az aktákkal egyetemben átke
rültek az ügyészségre, hol tovább 
folytatják a vizsgálatot az ügyben.

A letartóztatottak az utolsó pil
lanatban azt kérték, hogy ne a szo
kásos rabszállitó autón, hanem sa
ját költségükön, külön-külön taxi
autón szállítsák át őket a fogházba, 
gchreiber Dániel rendőrkapitány 
honorálta a kérést. Dé után fel két 
órakor három autótaxi állott meg a 
főkapitányságság Zrínyi uccaj ka
puja, előtt, ahol akkorára mar az 
érdeklődők egész csapata kíván
csian várta az elszállítást. 1 ont- 
ban két órakor gróf Keglevich 
Pálnó elsőnek lépett ki a fokapi-, 
tányság kapuján. Idegesen u l gyűlés első szónoka
tett magaköre, es am>koi a ^ar^ | n , v\—« —14. „i_.
•/ókban ismerősöket efedezett fel, : 
összetört és gyűrött bundájának 
gallérját idegesen rántotta az aica 
elé.

— Pfuj, de sokan érdeklődnek 
irántam.

r- mormogta maga elé, azután dü
hös mozdulattal szállt be a taxiba. 
Láthatólag rosszulesett neki, hogy 
egy egyenruhás rendőr foglal mel- 
^'vtán^^Álföldi Istvánt vezették 

elő, majd az ősz Mndíer István, 
az ál-Léderer következett. Vala
mennyien külön-külön esy-®syre"- 
dőrkisérettel helyet foglaltak a 
kapu alatt várakozó _ autótaxikban, 
amelyek a következő Pil,®l'"tbaa 
hangos berregéssel robogtak az 
ügyészség Markóuccai foghaza felé 

Ezzel lezárult a váltóhamisítás! 
ügy első felvonása, ^ost mar as 
ügyészség vette át a további vizs 
gálát vezetését, és clorelatliatolag 
a közel jövőben

újabb érdekes fordulat válható, 

amennyiben nincs 
rülmény, hogy az egyik ilnuzédet, 
akinek a szerepe e 
nincs tisztázva, szinten letartóz
tatják.

Kcítner Alicet a fia zár
dába akarta Itüldanl a 
feljelentés előtt

Az ügynek kulisszatitkai közé tartozik 
néhány olyan adat, amely eddig még 
nem korült napvilágra és amelyok érdé-

„A numerus clausus kenyér* 
kérdés ‘ — mondja Wolf Károly

Wolff Károly programmbeszéde
A Keresztény Gazdasági és Szo- 

; ciális Párt vasárnap délelőtt a régi 
1 képviselöházban tartott választási 
„v ——-- ov ----- - ’ i

I Buday Dezső volt, aki éles szavak
kal tiltakozott az ellen, hogy a 
bankok kisajátítsák a fővárosi la
kásépítést. Müller Antal a keresz
tény iparosság jelöltje szólalt fel 
ezután, aki szóvátette, hogy a 
józsefvárosi 41.000 szavazópolgár 
közül

2G.000 nem kapta meg szavazó
igazolványát.

Petrovácz Gyula és Szabó József 
után Wolff Károly emelkedett szó
lásra.

Vasárnap a váci kórházban 
kihallgatták a vácrátóti válasz

tás íegsisiycsabb sebesüljél
Vasárnap újra kihallgatták a 

Rókus kórházban Bogyánszki Já
nost és Gulyás Mihályt,a vácrátóti 
választás két sebesültjét. A vegyes
bizottság előtt mindkét sebesült 
egyöntetűen adta elő, hogyan „érte 
őket a vácrátóti községháza előtt a 
csendőrgolyó. A vallomást csatol
ják a már eddig felvett jegyző
könyvekhez, amelyeket a csendőr
ügyészségen, a Vácrátóton felvett 
tölibi jegyzőkönyvekhez mellékel-

Vasárnap egyébként kihallgatEák 
a vácrátóti véres választás

harmadik sebesültjét,
Szlovák Mihályt, akiről eddig nem 
tudták megállapítani, hogy melyik 
kórházban fekszik. Eleinte az a

^TÖRLEY
Napok óta tömeges följelentés ér-, ix .v.jv.,

kezett a főkapitányságra Kanyó\lakás- és állasszerzétünlatie alatt
Lnjqs laknsközvetítő ellen, akinek1-------- ' —• 1,1 rl“ Bp,n a
Nefelejts ucca 42. számú házban 
működött a laZca'sfó-'poni néven 
Ismert irodája.

Kern lÉtBiő lakásokkal szélhömoskoM 
a „bakáskfizponf* IgasgaWla 

A rendőrség keresi az eltűnt igazgatót
A feljelentések szerint ügyfeleitől 

j-; ■_____ ' " -’-2t
nagyobb összegei vett át, de sem a 
kötelezettségeinek nem tett eleget, 
sem a pénzt nem adta vissza. I

A följelcntők között szerepel Kal-l

akarta jövőjét,

hogy Kohner 
vonuljon.

tartottak, mikor

vádjével, dr. Fáludi Oszkárral és Lede
rer Artúr * •

visszavonulási utat ajánlott fel só
gornőjének.

Felajánlották, hogy nőm terelik bűn
vádi útra a dolgot, ha Kohner Alico 
visszavonul 63 megszünteti, az érintke
zést azokkal, akik ebben az ügyben most 
vádlottként szerepelnek. A család messzi- 
menően biztosítani 
azonban

ragaszkodtak ahoz, 
Alice zárdába

A tárgyalások még 
megtudták, hogy időközben Keglevich 
grófné

az Andrássy úti Kelsz és dr. Pajor 
bankháznál újabb váltókat akart le

számítolni.
Ugyanekkor pedig a Lederer Károly 
ellen indított polgári perben is bizonyí
tékként akarta felhasználni maga mel
lett Kohner Alice a váltó aláírására 
adott állítólagos engedélyt. Erre azután 
Ledcrerék ügyvédjo Basch Lóránt dr. 
ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, 
majd mikor értesültek arról, hogy Koh
ner Alice már följelentette önmagát, 
volt férjét pedig csalással vádolja, 
Basch dr. is megnevezte a feljelentés
ben Kohner Alicet. A nyomozás legfon
tosabb momentuma Lederer Károly ki
hallgatása lesz. Lederer azonban mint 
ismeretes Davosban tartózkodik, ahová 
odavárja egy angliai üzletfelét és csak 
tizenötödike után érkezik Budapestre.

már Lajos bicskei földműves, J’a- 
ragó Lukács házmester, Bak Ferenc 
napszámos, Takács István lakatos* 
segéd és még egy egész sereg kis
ember.

Legutoljára László József, Rózsa- 
uca 18B. szám alatt lakó soffö^ tett 
feljelentést Kanyó Lajos ellen, aki 
lakásszerzés címón két millió koro
na olöleget és kétszázezer korona 
közvetítési díjat vett át tőle. Hete
kig járt fel László József az iro
dába. lakást azonban nem kapott. 
Végül az ügynök kijelentette, nogy 
várni kell, mert időközben eladták 
a jelzett lakást,

az előleget azonban nem adta
. vissza.

László József feljelentésére a 
rendőrségen megindították a nyo
mozást, de Kanyót már nem sike
rült a lakásán megtalálni.

Kanyót keresik a detektívek,

mert megiíllapí tolták, hogy az ál
tala elsikkasztott összeg meghalad
ja az övven millió koronát.

— Azt mondják rólam — mondta 
beszédében — hogy én sötét balkáni 
politikus vagyok. Én a krisztusi 
szociáldemokráciának vagyok a 
híve s azt hiszem, hogy Marx elv
társ nem tudott jobb szocializmust 
csinálni, mint Jézus Krisztus.

— Aminthogy a városházán tart
juk a kereszténység zászlóját, 
ugyanúgy kell érvényesülnie az 
országos politikában is a keresz
ténység gondolatának s nyíltan ki
mondom azt is, hogy

a numerus clausust fenn fogjuk 
tartani, mert a numerus clau
sus nem politika, hanem kenyér

kérdés!

HBUHAHNN. 
kir. udvari és kamarai 

szállító
IV., Muzeum körút 1.

Tiszta gyapjúból:

000.000 
IJuO.OD] 

1,800.ooo 
3,OOO.ooa 
4,§00.ooo 
3,tiOO.ooa 

legdivatosabb

Férfi öltöny _
Atmenelikabát —

Télikabát- - - - - - -
Szörmebekecs —
Városi bunda —
Soförbunda.— —
Hfil osztályunkban 
tállkabátok, bundák, sc’.yetnruliak 

HBUNANN M.
kir. udvari és kamarai 

szállító 
IV., Muzeum körút 1.

hír terjedt el Szlovákról, hogy el
tűnt, később pedig — miként utóbb 
kitűnt — tévesen azt állapítottak 
meg róla, hogy Őt is a Iiókus kór
házban ápolják. Most megtudtuk, 
hogy Szlovák Mihály állapota köz
vetlenül a sebesülés után

annyira súlyos volt,
hogy nem leheti t Pestre szállítani, 
hanem

a váci városi kórházba vitték, 
ahol egészen máig eszméletlenül 
feküdt, Szlovák jelentékeny vér
veszteséget szenvedett s a golyo 
még a testében van. Állapota — 
mint vasárnap értesültünk — meg 
mindig életveszélyes.

Hallgasson rráh 
mert a világ Ítélete 
alapján a köztudatba ment 

át, hogy 
a legjobb 

gramopbon
ttMia* 

legjobb hanglemez 
a,,nramrjÉ 

Legnevesebb művészek! 
Legnagyobb felvételek I 
The Ef&Whone Ceoip. Md. 

Budapest, Kristóf tér 3.

Konyha- és eldsxobabutorok mo< 
darn kivitelben. 

A'landó nagy raktára 
Budapest, Thököly út 11. 

SZOL'D ÁBRK1 
FIZ£T$il KÖNNYITÉSEKI



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1926 december 13.

Sihhassíoft és Becsbe 
szökött a Schopper-cég 

könyvelője
Egy artistanőre költötte a sik

kasztott pénzt
A VIII. kerületi kapitányságon 

(tegnap megjelent Ratzinger Leo- 
poldina bécsi születésű varrónő és 
bejelentette, hogy Fcrcncz Imre, a 
Schopper J. Itt. könyvelője, akivel 
régebben közös háztartásban élt,

eltűnt

n Mária Terézia téren levő lakásá
ról. A bejelentés átkerült a főkapi
tányság eltűnési osztályára, ahol 
megindították a vizsgálatot. A de
tektívek már keresni akarták az 
eltüntet, mikor

vasárnap reggel a Schopper Rt. 
igazgatósága sikkasztás miatt 
feljelentést tett Ferencz Imre 

ellen.

'A feljelentésből kiderült azután, 
hogy Fcrcncz a sikkasztás következ
ményétől félve megszökött. A kár 
összege eddig még ismeretlen és a 
cég most vizsgálja át a Ferenez 
által vezetett könyveket, hogy 
megállapítsák mennyit sikkasztott. 
Fcrcncz Imre 38 éves, gazdag szek
szárdi kereskedő fia. Nemrégiben 
ugyancsak hasonló ügye volt, ak
kor azonban szülei rendezték a 
dölgot, úgyhogy az nem terelődött 
bűnvádi útra. A sikkasztó könyvelő 
akit nagy nőbarátnak ismernek, 
barátságot tartott fenn egy artista
nővel, aki miatt Ratzinger Leopol- 
dinát és két kisgyermekét is elha
nyagolta és erre

! az artistanőre költötte a pénzét

Eltávozásakor Ausztriába szóló út
levél volt nála és valószínűleg 
iBécsbo szökött. A rendőrség foly
atja a nyomozást.

cócdtos.voqy fűzős télícqw 
vastag meleg béléssel,lato 
W orral. igen erős

Heg itent felelő áf üfc 

qel kicseréljük:.,

~?s:*"3"TT [qen. erő s 
fekete ferficijio francia, 

ss amerikai
w, formákban,.

Füiomfóiérbélési 
. , . .VIMBASSIN^ 

k női hócino alacsony. ..js 
SjKúa eredeti svúdTRETCBN^ ■ 

**

mfzefux

L , , Igen. szép.
S^niros.kek ss árán szinti 
s^A,, prémes pijama.reqgeli.

'\;M,ci[iö fasorokkal,^

bársonyluJia 
női teveszőr házi cifuS áW-

U.a.sarokéskéreciqel 9ölOs®a’'™ 
^.gyermek ZA-ZA. 55-^w^

\ XKinden quemek 

« praktikus iskolai 
te^J § ajándékot kap.

Úriisi tűzvész elpusztított egy vírost 
Japánban

Párizs, december 11.
Az újságok tokiói jelentése szerint óriási tűzvész elpusztította a 

Yokohamától délre 100 kilométernyire fekvő Numasu város nagy ré
szét. A városháza, a vasúti állomás, a kereskedelmi kamara, a fogház, 
néhány kórház és 1500 ház elpusztult. Tízezer ember vált hajléktalanná.
Kwsa'ís’i"-' jsyxz&w -

bankok az építőipari 
érdekeltségek panaszairól

Visszautasítják a támadásokat
A főváros kislakásépítő akciójával 

szemben a legkülönbözőbb kifogások 
merültek fel és az építőipari .rdekeltség 
különböző memorandumokban bizonyít
gatta, hogy ez az akció megdrágítja az 
építést és ha a főváros maga építkeznék, 
úgy sokkal előnyösebb feltételekhez jut
hatna, mint úgy, ha az építést a bank
vállalkozók útján végeztetné.

A támadásokkal szemben az ajánlat
tevő bankérdekeltség kérdezősködó- 
sünkre a következőkben körvonalazta 
álláspontját:

— Tárgyilagosan nézve az ügyet, a 
sokezerre menő lakásnélkülinek a fővá
ros vezetősége súlyosan nehezedő M 
sürgősen kielégítendő érdeke egyrészt, 
a sokezer ipari cs építő munkás munka
nélküliségének lehetőleg azonnali meg
szüntetése, mint általános nagy érdek, 
másrészt állanak az egyik oldalon, 
szemben az Épiiő mester ele Szövetségében 
mindenesetre a közérdek mögé sorakozó 
magánérdekkel.

— Igen sajnálatos, hogy amikor az 
országnak két vezető pénzintézete saját 
tőkéjének lekötésével több százmilliárdra 
menő összeget mutatkozik késznek ren
delkezésre bocsájtani, a legégetőbb szo
ciális problémáknak sürgős megoldá
sára és mikor javaslataiknak kifogás
talan és a célt legelőnyösebbon szolgáló 
voltát az arra egyedül lletékos főváros 
tanácsa megállapítja, akkor magánér
dekek előtérbe tolásával igyekeznek a 
közérdekű terv megvalósítását megaka- 

— Minden ellenkező tendenciózus be
állítással szemben tényként kell meg
állapítani azt, hogy a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknak, illetve a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztárnak és a Ha
zai Banknak a fővárosnak tett lakásépí
tési ajánlata nem esketik azon kifogá
sok alá, melyeket különféle érdekkép
viseletek tesznek. Nevezetesen:

1 Az egyenként ezerötszáz lakást fel
ölelő épületek tervezését elsőrendű ma
gyar műépítészek, a Mérnök és Építész
egylet tagjai végezték, illetve fogják 
végezni.

2. Az építést csakis megbízható, jó
nevű.. közismert építési vállalkozók, 
okleves építészek ós építőmesterek 
fogják végrehajtani, ugyanolyan mű
szaki személyzettel és munkás-sereggel, 
amelyet minden építésnél Budapesten 
Igénybe szoktak venni.

A bonyujtott tervek a főváros illeté
kes osztályai és bizottságai által hosszú 
és tüzetes vizsgálat tárgyát képezték és 
azt olt felmerült nem lényeges kiköté
seket és kifogásokat az érdekelt pénz
intézetek magukévá tették.

4. Megállapították az ellenérdekkép
viseletek egyikének ülésén, hogy a 
megajánlott 3000 lakás építése mun- 
kásihiányt fog teremteni, ami tehát 
egyenes bevallása annak, hogy az ösz- 
szcs munkanélküliek foglalkoztatva 
lesznek, ami általános szempontból csak 
kívánatos és nem kifogásolható.

A főváros illetékes tényezőinek a leg-(
nagyobb gondolt pkozza a sokezerre' ciaországba utazni.

menői lakásnélküliek minél sürgősebb 
elehlyezése, ami csakis a bankok már 
hónapokkal ezelőtt beadott javaslatának 
megvalósításával volna lehetséges.

A bankok tevékenysége csakis a szük
séges tökének előteremtésére szorítkozik.

— A mostani akcióba be nem vont 
szakemberek részére annyi más, ugyan
csak fontos építési problémák meg
oldására nyílik alkalom, hogy érdemos 
energiájukat egészen ezekre fordítani. 
Terveik financiális keresztülvitelére 
a nevezett pénzintézeteket mindenkor, 
késsen fogják találni.

A Helga renfcés 
elfogott eíy magyar 

szélhámost
A csalások egész tömegét 
követte el Antwerpenben

Az antwerpeni rendőrségtől vasárnap 
délután távirat érkezett a főkapitány
ságra, mely közölte, hogy a belga rend
őrség elfogta Kovách Alfréd nemzet
közi magyar szélhámost

A hurokra korült szélhámos már 
évek óta foglalkoztatja nemcsak a ma
gyar, de Európa összes országainak 
rendőrségeit

Legutóbb Antwerpenből jött a hír, 
hogy a magyar szélhámos befurakodott 
ogy ottani előkelő drágakőkereskedő bi
zalmába, akitől óriási értékű ékszereket 
és csiszolatlan drágaköveket vett át el
adás végett, de azokkal megszökött. A 
belga rendőrség nyomozása egyidoig 
eredménytelen volt, közben az antwer
peni Carlton-Szálló igazgatósága is fel
jelentést tett, hogy Kovách többhónapoa 
számla hátrahagyásával eltűnt, egy 
autóvállalat szintén több havi autó
számlájának kiegyenlítését (követelte s 
egy nevelőnő értékes ékszereinek eltű
nését panaszolta a rendőrségen. A körö
zőlevél nyomán végül a belga-francia 
határon sikerült Kováeh Alfré.dot el
fogni, aki hamis útlevéllel akart Fraix
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Steinmetz Samu engedély nélkül' 
200 mázsa tűzveszélyes filmet 
halmozott fel kispesti gyárában 
A hatóság beszüntette az üzemet és eljárást Indított ellene

Nem rideg üzletember. Nem bánja, in
kább kevesebbet keressen. Pedig sok a 
kiadás. Saját magának kell gondoskodni 
az akasztáshoz szükséges szerszámokról. 
Báli Mihály nyugdíjba ment, megvette 
tőle a szerszámokat.

A Fanamet Filmforgalmi Rt, 
Kossuth Lajos uccai filmraktárában 
történt tűz után a hatóságok foko- 
íow ellenőrzés alá vették a film
raktárakat. A tüzeset után névtelen 
feljelentés érkezett Kispest város 
vezetőségéhez, amelyben a felje
lentő közölte, hogy a Petricscvich 
Horváth Emil népjóléti államtit
kárral kapcsolatban sokat szerepelt 
Steinmetz Samu, kispesti kefegyá
ros,

hatósági engedély nélkül, több
száz métermázsa használt fil

met halmozott fel
Klapka ucca 14. számú házában, 
ahol veje, Fisch Emil vegyész
mérnök, telepengedély nélkül ve
gyészeti üzemet rendezett be.

A feljelentés alapján a város ki
küldte a tűzvizsgáló bizottságot, 
amely három helyen talált Stein- 
metznél nagy mennyiségben fel
halmozva be nem jelentett film
anyagot. Egy fabódészerű raktár
ban, egy nyílt fészerben és egy át
alakított istállóépületben.

ládákban és batyukba kötve

fabódéban raktározott filmek mel
lett

hatalmas denaturáltszeszes bá
dogtartályt is talált a bizottság.

Az istállószerű épületben a hordók 
mellett két munkás dolgozott, akik 
éppen a kilenc évvel ezelőtt meg
halt első mozisztarnak, Waldemár 
Psylandcrnak, egyik mesteri alakí
tásáról készült filmet áztatták só
savban.

A bizottság megállapította, hogy 
az elhasznált filmekből megfelelő , 
vegyi eljárással körömlakkot és i 
speciális üvegkúpokat készítenek, | 
Megdöbbenéssel szemlélték azt a i 
könnyelműséget, ahogy ezeket a 
veszélyes és könnyen borzalmas ka
tasztrófát okozható anyagokat ke
zelik.

Steinmetz kefegyárost és Fisch 
vegyészmérnököt nem találták Kis
pesten, mire a bizottság,

kihallgatásuk nélkül azonnal be-

A napokban fizetett ki Ball özvegyé- 
nek a három kampós szegből és egy 
darab kötélből álló garnitúráért fél

millió koronát.

De azért nem burai. Csöndesen, egy- 
szorüen éldegél. Hofíerék szép, tiszta 
lakásában, gyakran imádkozik, jámbor, 
istenfélő ember. Nem babonás. Szamár
ságnak tartja, hogy az akasztóit ember 
kötele szerencsét hoz. Még nyolo évig 
szeretne dolgozni, azután nyugalomba 
vonul az állami bakó, a bűnösök rette
gett hóhérja: Gold bácsi, a derék er- 
zsébetvúrosi polgár.

Sági Pál

mázsaszámra hevert tűzveszé
lyes használt film, 

amihez egy kipattanó szikra ele
gendő, hogy lángra lobbantsa. A

szüntette az üzemet.
Intézkedtek a filmek azonnali el- ' 
szállításáról is. Steinmetzék , ellen 
megindult a kihágási eljárás az 
engedély nélküli filmfelhalmozás 
és a be nem jelentett körömlakk- 

_________ —'gyártó üzem miatt.

Eítemetíék Pasicsot, i 
Izgalmak a 

Delgrád, december 12. !
(A Hétfői Napló tudósítójától).
Ma délben temették el Belgrád- 

ban Pasics Nikolát.
Pasicsnak a székesegyházban fel

állított ravatalához szombat óta 
tömegesen zarándokolt Belgrád la
kossága és a vidékiek.

A székesegyháztól a temetőig hú
zódó utón tizezerekre menő tömeg 
várta a temetési menetet. A székes
egyházban a búcsúztatón megjelent 
Sándor király unokajvéro Pál her
ceg kíséretében, valamint a kor
mány tagjai, a diplomáciai testület, 
a hatóságok, testületek, egyletek 
megbízottjai, számos vidéki küldött
ség. Elsőnek a pátriárka búcsúz
tatta a nagy halottat, majd a kor
mány nevében a közegészségügyi 
miniszter és barátai nevében Slasz- 
kevo Miletics, ezután megindult a 
halotti menet. A koporsó után Pa
sics családja haladt, utánuk követ
keztek

Sándor király és Pál herceg, 
akik a szkupstináig gyalog

a Balkán Bismarckját
temetésen

kísérték a koporsót.
A szkupstina épülete előtt újra 
búcsúztatták a halottat. A temető
ben megjelentek a miinszterek és a 
nemzetgyűlés tagjai csaknem teljes 
számban. A sírnál u politikai pár
tok megbízottjai beszéltek. A Ra- 
dics párt részéről Radics Paolo és 
Pazarevics, a szkupstina alelnöke 
jelenjek meg, búcsúztatót azonban! 
nem mondottak.

Radicsék különben nem akar
tak részt venni a temetésen 

és csak akkor jöttek el, mikor, a 
radikálisok garanciát vállaltak, 
hogy nem lesz Radics-ellenes tünte
tés. Mikor a koporsót elhantolták, 
izgalmas jelenet játszódott le. Pa- 
sics legjobb barátja,

Trifkovics, a szkupsztina elnöke 
az izgalmaktól szívgörcsöket 
kapott és eszméletlenül esett 

össze,
úgy hogy autón kellett a lakására 
szállítani, ahol később magához 
tért.

A Lcdcrcr-té\& bűnügynek olyan utó- 
játéka játszódott le, amely grotcszkség 
határán jár és amelyro még soha nem 
volt példa. Azon a napon, amikor Lc- 
derer Gusztávot felakasztották, néhány 
lapban részletesen beszámoltak az akasz
tás lefolyásáról; megírták, hogy a halál 
sokára következett be és ezzel kapcso
latban megemlékeztek arról, hogy Gold 
Károly nemsokára nyugdíjba megy és 
állására már pályázók is jelentkeztek. 
A közönség nagy érdeklődéssel olvasta 
ezeket a cikkeket. Gold Károly nak is a 
kezébe került egy ilyen lappéldány és 
érthető módon bántotta, hogy „mun
kája" ilyen kellemetlen megvilágításba 
kerül a közönség előtt. Másnap mogje- 
lont Fazekas Géza ügyészségi irodafő
igazgató előtt és kijelentette, hogy

pert akar Indítani azok ellen, akik 
számára kellemetlen módon foglal

koztak vele.
Gold Károly azonban állami alkalma

zott és így a per megindításához hiva
tali felhatalmazás kell, úgyhogy kérése 
felottos hatósága ólé került, itt azonban

valószínűen nem látták szükségét a per
nek és

nem kapta mog a felhatalmazást.
A Hétfői Napló munkatársa ellátoga-

Több mint 2 miííiárdba került 
a fővárosnak a képviselőválasztás 

előkészítése
December 14-étí és 15-én kedden 

és szerdán választja meg 25 ország
gyűlési képviselőjét a főváros. A

Jön n hó!
Vegyen jókor

GMmpasslns
hó- és sárcipőt

tott Gold Károlyhoz az igazságügymi- városháza jogügyi ügyosztályán éj- 
nisztorium II. flzotési rangosztályába jel-nappal lázasan folynak az utol
sorolt műszaki altisztjéhez. A Gizella ................... *
úton lakik Gold bácsi albérletben Hoffer 
György kalapgyári gyurómester egy 
szoba-konyhás lakásában. Alacsony, iz
mos, őszes hajú ember az állami hóhér, 
nem látszik meg rajta, hogy hatvanhét 
esztendő nyomja a vállát. Erőteljes kéz
szorítással fogad. Régi ismerősök va
gyunk. A riporter elmaradhatatlan láto
gatója az akasztásoknak.

— Nem haragszom én a komoly új
ságírókra — mondja —, csak bántott, 
hogy ilyasmit Írnak rólam.

Nem is úgy néz ki Gold bácsi, mint 
aki haragos ember. J épít, joviális kis
polgár a kinézése. 
beszélget és invitál 
som hinné, hogy

háromszáztlzenkét
A környéken mindenki szereti. Van né
hány babonás ember, aki fél tőle, a 
legtöbben azonban szívesen elborozgat- 
nak vele a sarki vendéglőben. Nyugodt, 
csöndes életet él. Néha-néha elmegy a 
vendéglőbe, legtöbbször azonban moziba 
jár, mert

nagyon szereti a mozit.
Jő barátságot tart fent házigazdájával, 
régi ismerőse a családnak, azok is sze- 
rotik őt. Náluk lRkik a jövendőbelije is, 
özvegy Kapcsos Andrásáé. Mert Gold 
bácsi nősül. Csak megvárja, míg letelik 
az özvegy gyászesztondeje, azután

megesküszik Kapcsosnéval.
Gold bácsinak különben nagy tisztelői 

a nők. A környékbeli asszonyok és leá
nyok bizony sokszor érdeklődnek utána.

Panaszkodik Gold Károly. Nehéz az 
élőt. Havi egymilliókétszázezer korona 
a fizetése. Nem sok. A '.osztásoknál fe
jenként hdrom82ázkile,t "ezer korona 
a különdija.

— Nem kívánom és ezért senki ha
lálát —■ mondja.

Auogy mosolyogva 
a szobájába, senki

embert akasztott.

só előkészületek, hogy a nagy ese
mény a legkisebb zavar és inci
dens nélkül nyerjen lefolyást. A 
200 választókörzetben teljesen ké
szen berendezve állanak a válasz- 

. tási helyiségek, felállították a 6za- 
i-I vazóhelyiségeket, az unrákat, nyom

tatványok, szavazólapok, borítékok 
I összecsomagoltan várnak elszállí
tásra. Szombaton a fővárosi uazi- 
nyomda

finom merített papíron elkészí
tette a 25 képviselő részére 

szóló megbízóleveleket,

melyekbe már csak a neveket kell 
beírni. A főváros más oldalról is 
nagy előrelátó technikai előkészüle
teket tesz a választások sima lebo- 
nyalitása érdekében. Egy tucat 
villany szerelő áfi készenlétben ked
den és szerdáu, arra az esetre, ha 
valamelyik szavazóhelyiségben rö
vidzárlat, vagy más világítási za
var támadna.

200 autótaxit rendeltek mind a 
két napra

a tisztviselők és egyéb választási 
funkcionáriusok szállítására.

Elkészítették egyidejűleg a vá
lasztási költségek jegyzékét is, 
amelyből kitűnik,

a főváros 2.050,000.000 
költött

a választói névjegyzék 
re, a szavazóhelyiségek 
plakátok és más nyomtatványok el
készítésére, a szavazóigazolványok 
kiosztására és a többi választás
előtti költségekre. A főváros

kérni fogja a belügyminisz
tert, hogy ezeket a kiadásokat 

térítse meg.

koronát

elkészítésé- 
bóreire, a

VERS VELEM 
v4ia$ztájra, 

1 RAM HALOAÍJ 
í. NE MAíRA. 

wUagszuk’a twom
'/áloaceduláhi /KJ Mindenkinél drágábban veszek. És ék-

1 .ékért a legtöbbet fizetem, m'ndennemtl
szer al w-siml áron kapható Boz*«o<ff tfftszern

I 3. (KUoai-ut melle,,

Leányoknak, menyasszonyoknak, feleségeknek I
_ . már ZSO.OOO K-tól kozrtvoIdeál-PaplanPraktikus 

ajándék 
egy szép
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REK Szeles Magda 19 éves
ÖSSZeÖílJÖZÉS a ferencvárosi bölcsészhallgató a zsidó leány

gimnázium tanárának leánya 
leugrott a negyedik emeletrőlpályauövaron 

egy súlyos seúesö ítél
A Ferencvárosi teherpályaudvaron va- ’ 

Búrnap a hajnali órákban könnyen vég- j 
zetessé válható vasúti szerencsétlenség 
törtónt. A Hatvanból jövő tehervonat 
h ferencvárosi teherpályaudvaron a sö-1 
tót hajnali időben rászaladt a pályaud
varon veszteglő szolnoki tehervonatra. 
Az összeütközés következtében a hatvani 
tehervonat szerelvényének nyolc áru
val telt vágón ja felborult. Az összeütkö
zésnek egy Búlyos sérültje is van, Piklcr 
János 46 éves vasúti fékező, akit súlyos 
életveszélyes állapotban szállítottak a 
mentők a Telcpy uccai kórházba. A 
vizsgálat megindult annak felderítésére, 
hogy a szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség.

A megszokott mindennapos öngyilkos
sági esetek közül erősen kirívó öngyil
kosság történt vasárnap este.

A Wesselényi ucca 4. számú házban a 
negyedik emeleten lakik Szeles Henrik, 
a Munkácsy uccai zsidó leánygimná
zium tanáru. Szeles Henrik és felesége 
vasárnap délután eltávozott hazairól és 
19 éves Magda nevű lányuk, aki a pesti 
egyetem bölcsészeti fakultásának másod- 

! éves hallgatója, 
* egyik kolleganőjével

j kettesben maradt a lakásban.
A tanai’ és felesége este fél kilenc óra

kor tértek haza lakásukra. Csöngettek 
' de senkisem nyitotta ki uz ajtót. A ta
nár rosszat sejtve beverte egyik udvari i

l szobájának ablakát és azon át hatolt be. 
! a lakásba. A leányt nem találták, mikor I 
J a tanár a fürdőszobaablakon kihajolt |— Vasárnap este banketten ünne

pelték a fővárosban a balpárt vezé
reit. A Kereskedelmi Utazók Egye
sületének helyiségében vasárnap 
este a balpártban egyesült demo
krata ellenzéki polgárság a balpárt 
vezéreinek tiszteletére vacsorát ren
dezett. A banketten Rassay Károly, 
Sándor Pál, Fábián Béla, Baracs 
M arcéi, Pakots József és Kakujay 
Károly mondottak beszédet akiket 
hosszasan ünnepelt a nagy számban 
egybegyült választóközönség.

— Csoportkiállítás a Barcsay-glmná- 
zinmban. Négy festőművész rendez cso
portkiállítást a Barcsay ucoal főgimná
zium nagy rajztermében. Bundschuch 
Ottó közel hatvan akvarellkáppel szere
pel a kiállításon. Meleg tónusképek a 
romantikus Budáról, főként a Rácváros 
és Tabán régi uccáiró‘1 és udvarairól. Az 
egytől-egyig kitünően megrajzolt képek
ben becses emléket állít Buda pusztuló 
romantikájának. Bizonyára kiváló mü- 
értők szalonjába kerül néhány darab 
Bundschuch Ottó képei közül, amelyek 
joggal kívánkoznak a fővárosi múzeum 
termeibe. — Demeczkyné Wolff Irma 
szép virágkompozíciókkal és tájrészle
tekkel szerepel. — Wiesner (Mezey) Fri
gyes művészi készségét a kiállított női 
portrék dicsérik, de tájképei közül is fel
tűnt a legtöbb. — Negyediknek Olofsson 
Gusztáv csatlakozik a kiállítókhoz, a 
bencések számára készülő Szent Benede
két ábrázoló’ kiváló oltárképével és né
hány szép tanulmánnyal. (S. P.)

— Halálos villamoselgázolás 
Pesterzsébeten. Pesterzsébeten, a 
Török Flóris uccában az arra- 
haladó villamos elütötte Köntös 
Sándor 32 éves nyomdászt. A gázo
lás pillanatában a vezető nyomban 
lefékezett, de a szerencsétlenséget 
már nem sikerült megakadályozni. 
Köntös Sándor öszeroncsolt holt
testét csak hosszas munka után 
sikerült a kocsi kerekei közül ki
emelni, A megindított nyomozás 
során megállapították, hogy Köntös 
ittas állapotban, saját gondatlan
sága következtében került a villa
mos alá.

— A Singcr varróién? a legpraktikusabb 
karácsonyi ajándék, minden újkori varró
gépre fölszerelhető, hasznos, kimóli a sze
met! Kérje gyakorlati bemutatását a Sin- 
ger varrógép részvénytársaságnál, IV., 
Semmelweis ucca 14.. VII., Rákóczi út 68., 
VIII., Rnro^a uccu 86/88., II., Corvin tér 1.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint 
egyelőre enyhe időjárás ígérkezik, 
némi széllel, későbbi hősüllyedés- 
scl. ’

Egy e£züll$£t dzsentri tragikus bukása a pest) éjszaké bán
Budapest éjszakai világának ismert 

tagja volt ifj. Szentmiklóssy Kálmán, 
egykori szolgabíró, huszárszázadoa. 
Szentmiklóssy Kálmán anyai ágon

hercegi családból származik.

Dúsgazdag családjának Mikóházán 
többezer holdas birtoka volt. Az* előkelő 
származású fiatalember a vármegye 
szolgálatába állt és csakhamar

szolgabíró lett
A háború után családja meglepő dolgo
kat tapasztalt. A máskülönben is tem- 
paramentuinos, mulatúfekedvű fiatalem
bernél a mulat ozás és az éjszakai élet 
egész szenvedéllyé fajult, amelynek az
után kellemetlen következményei lettek, i 
Hivatali működése ellen különféle ki
fogások 
Később 
tos

merültek fel, nyugdíjba ment. 
Budapestre került és itt soroza-

I

botrányok hőse lett.

A mulatóskedvű Szentmiklóssy Kálmán 
szenvedélye óriási összeget emósztett fel. i 
A hajnalig tartó pezsgős dáridókon el- j 
úszott a birtokrészo, adósságokba keve
redett és szülei kénytelenek voltak sú-. 
lyos áldozatokat hozni, hogy megment-i 
sók a gyakran kellemetlen természetű 
adósságok következményeitől. A féktelen 
költekezés azután elvitte birtokát Szent-. 
miklóssy azonban nem változtatta meg 
életmódját és hogy szinte betegessé vált1 
szenvedélyét kielégíthesse.

— Véglegesen elhatározták a né-' egyezés jött létre. A szövetségközi 
met katonai ellenőrzés megszűnte- katonai ellenőrző bizottság 1927 ja- 
tesét. Gfnfből jelentik, hogy a nuár 31-én feltétel nélkül elhagyja 
szövetségközi katonai ellenőrző bi- Berlint. Az eredményről az est fo- 
zottság kérdésével foglalkozó mi- lyamán hivatalos közlést adnak ki. 
niszteri tanácskozást este 6 órakor , A német delegáció hétfőn este uta- 
lezárták, megbeszélésen meg- I zik el Genfből.

■ Hárshegyen
Hidegkúti út 73. Telelőn: Z. 02

t legmodernehh kényelemmel felszerelve 
Minden szobiban hideg- mclojj víz, sa’At «zl- 
vau u teleppel — Kftzpcnii fűtés, lift — U| 
sebészeti es nőgvótyásiati. bel- és ideaoszU- 

lyok. üdülik, pihenők részére is.

Karácsongra szoharEndelísck elíyepez’it'ík

December 20-án nyílik meg 
az átépített HÜVÖSVg|gyi 

Pork-Szonntörium ahol minden hölgy legjobban és legolcsóbban vtsórolhati

51 kabát. . . . . . . . . . . . .  855.030 Möl Fék. Iln. posztókabát 950.000 í-töl
elsnr posztúkahát... 750.000 „ GyopJoszSvetruhák 250.000 ,. 
oíell oíio>nífl „ X. 1,000,000 „ CrepedtCbineriAtk íllíir 490,000 „
Legfinomabb moctelikabfttok jutányos árakon. Visszamaradt nyári 
ruhák, blúzok, trlkóruliák és jumperek mlntfcm elfogadható 

áron eladatnak 1

borzadva látta, hogy a
lánya véresen fekszik a világító

udvar kövezetén.
Nyilvánvaló volt tehát, hogy a negye

dik emeletről vetette le magát az ud
varra. Azonnal értesítették a mentőket, 
akik a Szerencsé tlon leányt súlyos zúzott 
sebekkel, haldokolva szállították a Pa
jor-szanatóriumba, ahol dr. Rácz fő
orvos vette ápolás alá.

Szeles Magdának
kedden kellett volna kolokválnia.

de a sok tanulás és izgalmak miatt né
hány nappal ezelőtt

idegbántalmat kapott.
Valószínű tehát, hogy a súlyos idegbán- 
talmak következtében beállott pillanat
nyi elmezavarában követte el tettét.

Nagy ijyokrarftel készült a vizsgára,,
Ha n. snk t.nnnlns Aa i7.crnlmn.it mint.f. nA- mnnl-óia - r<u_____  J ..

i— Hétfőn és kedden zárva tartó* 
nak a műsoros mulatók. A. pesti 
választások tartamára, hétfő esté
től szerda estig szesztilalmat ren
delt el a választási törvény alap
ján a kormány. Ez a rendelkezés 
érzékenyen sújtotta a mulatókat, 
amelyek mint a Jftfsoros Mulatók 
Szövetségének tagjai egyöntetűen 
elhatározták, hogy hétfőn és kedden 
helyiségeiket zárvatartják. így a 
Papagály, Táborin, Trocadero, Vö
rös Malom, Péle-Méle, Kék egér. 
Párisién Grill, Admiral és a Casino 
de Paris szerződtetett tagjaikkal 
történt előzetesen megállapodás 
alapján a választás tartama alatt 
szerda estig nem nyitják ki helyi
ségeiket.

®,c?eP|n meghalt. Párizsból érke
zett távirat jelenti, hogy Joan Richepin, a 
nagyszerű francia költő, az Akadémia tagja 
vasárnap meghalt. Richepin 1849-ben szüle- 
tett az algíri Medeafaban. Tanulmányait a 
Olonay-1 líceumban és Párizsban végezte. 

"°,rÁban jelent meg első 
munkája a „Chanson des Gueux“. A francia 
Kormány elkobozta u könyvet, később azon
ban visszaadta. Utána még számos munkája 
Jelent meg. Egyike volt az elsőknek, aki 
a naturalizmust bevitte a költészetbe. Több 
regényt is irt. amelyek közül a „La Gul“ 
címűt dramatizálta, Masscnot egyik operá- 
jaboz Bzoveget írt. Harmincnégy évvel ez
előtt a Comödie Francaidban bemutatták 
egy drámáját. Színpadon nem érte el a várt 
sutért. A kritikusok Moliére kopirozójának 
tartották. Versei azonban a naturalista köl
ti A C'?yik klYal<i értékévé avatták és az 
A.Kudó'1,1, ugja l,.;t

a büntető törvénykönyvbe ütköző 
trükkökhöz folyamodott.

Az egykori szolgabíró, aki f” ’ JOVU
vendégd volt az éjszakai mulatóhelyek- épületekből

— Leegett a győri szeszgyár. 
Győrben, a Buda! úton épült Győri 
Szeszgyár ötemeletes középső épü
lete a vasárnapra virradó éjszakán 
ismeretlen okból klgyullart. A ve- 
szedelmet kétórai megfeszített mun
ka után sikerült lokalizálni. A kö-

a lakókat a rendőrség*

otthon felejtette a pénzét. 
névjegyén bánt állított ki az összegről. 

' Mikor azután a főpineérek keresték, ki
derült, hogy nem lakik a névjegyen 
megadott címen és

nem kapták meg meg a tartozás ősz- 
szegét.

Végül is közismertté vált ez a trükkje 
és néhány hónappal ezelőtt a ferenckö- 
rúti Zfebelé-kávéházban felismerték és 
rendőrnek adták át. Az elzüllött dzsentri 
ekkor a rendőrségre került Mikor ki
szabadult, hosszú időn át nem hallatott 
magáról. Két nappal ezelőtt azonban 
hasonló természetű ibotrányt rendezett 
egy kávéházbau, mire

újra előállították a főkapitányságra.
Kihallgatása 6orán zavartan viselke
dett

A rendőrorvos megvizsgálta és meg
állapította, hogy Szentmiklóssy Kálmán

ön* és közveszélyes elmebeteg
A vizsgálat után az angyalföldi állami 
elmegyógyintézetbe szállították.

fK

karácsonyi vásár 
női divat
áruháziban

Király u. 22.

jelben lévő gázgyárból és magán-
nek, nyakra-főre csinálta az adósságo- A i-*z q &
kát, amelyeket azután nem tudott ki- / kar 3 milliárd ko-
egyenlítcni. Mikor az előkelőbb mula- „ •, üzemet Cgy-két hónapra
toktól kikopott, az egyszerűbb vendég-■ szüneteltetni kell, a 250 munkást 
löket és kávéházakat vette sorra. Min- j foglalkoztató vállalat, amely Kö- 
denütt hajnalig tartó dáridókat rende- zepeurópa legnagyobb szeszgyára, 
zett, a fizetésnél pedig kijelentette, hogy: nem bocsátja el a mn'-' sv.-.'ji,

■ hanem az átépítési.él alkalmazza 
őket.

I — Az Országos Iparegyesület közgj ű- 
lése. Vasárnap délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését az Országos Iparegyesü
let Kaszab Aladár elnöklősévcl. aki Mat- 
lekovits Sándor halála óta vezette az 
egyesületet. Dálnoky-Kovács Jenő igaz
gatói előterjesztette az évi jelentést és 
zárszámadást, majd megejtették a tiszt- 
ujítást. Elnökké egyhangúlag Tolnay 
Kornél volt MÁV elnök-igazgatót válasz
tották, alelnökké pedig Hauswirth An
talt. Az egyesületi aranyérmet Hirmann 
Ferenc réz- és heugerműgyárosnak ad
ták ki, majd kiosztották a díszoklevele
ket azoknak a munkásoknak, akik több 
mint 25 év óta dolgoznak egy gyárvúlla- 
latnál.

— Nyilatkozat. Kapitány Bóla cipő- 
felsőréskészítő annak közlésére kért fel 
bennünket, hogy multheti cikkünkkel 
ellentétben ő vita hevében nem szúrta 
meg Szabó Bélát, hanem barátja vélet
len baleset áldozata lett

— Az albán szenátus is elfogadta 
az olasz szerződést. Tiranából je
lentik: Az albán szenátus, melyet 
rendkívüli éjszakai ülésre hívtak 
össze, tegnap egyhangúlag elfo
gadta az olasz-albán barátsági és 
biztonsági szerződést.

— A fővárosi közönség kedvence a — 
Piccolo-szlfoa. Az elmúlt hetekben egy 
kis szikvizes üveg került forgalomba^ 
amelynek Piccolo-szifon a neve, amely
nél ma Budapesten nincs népszerűbb. 
Feltalálója magyar ember. Felkerestük 
a Piccolo-szifon feltalálóját, ifjú Süsz 
Sámuel szikvízgyárost, aki kérdéseinkre 
a következőket mondotta:

— Harmincnyolc esztendeje kísérletes- 
tem azzal, hogy olyan ízléses és ami a 
fő, higiénikus szikvizes üvegeket készít
tessek, amelyek a közönség tetszését min
denképpen megnyerik. Hosszas fáradozás 
után időt, munkát és anyagi áldozatokat 
nem kímélve, végre sikerült megtalál
nom e^t a szikvízes üveget. Természete
sen azonnal hozzáfogtunk az új típusú 
szikvizes üvegek gyártásához, amellyel 
máris olyan sikert, értem el, hogy ma 
Budapest összes előkelő helyein csak 
Piccolo-szifont kérnek a vendógok. A 
megrendelések garmadszámra jönn<i», 
sőt ma már külföldről is számosán keres 
nek fel megrendeléseikkel.

Süsz Sámuel találmánya valósággal 
hiányt pótol. Felhívjuk a népjóléti ős 
kereskedelmi minisztor urak Ügyeimé! 
erre az új magyar találmányra.

i7.crnlmn.it
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SZÍNHÁZI/ 
ntuntou
Levelet kapott e Botok

Münchenből
írója

Leopoldlne Konstantintól 
amelyben többek között a követke
zőket ír’a a kitűnő primadonna: ’ 

Budapesti vendégszereplésemet 
alig tudom elfelejteni. A kedvesség 
és a szívélyesség olyan fokát ta
pasztaltam önöknél, amire igazán 
nem voltam elkészülve. Most a 
Müncheni Kammerspiel Theater- 
ben játszunk, többek között (ez ta
lán érdekli a magyarokat) nagy 
sikere van Hatvány Lili Ducit dér 
Líebe-jének. Egyébként itt tartóz
kodik az amsterdami Nemzeti Szín
ház igazgatója és lekötötte Hat
vány bárónő darabját, amit Fabrl- 
cius nevű híres holland költő fog 
németből lefordítani . . .

Zerkovltz Béla, a Royal-Orfeum igaz
gatója kabalából új főrendezőt szerződ
tetett a színházhoz. Az új főrendező

Irányi Dezső
aki már volt rendezője a Royal-Orfeum
nak és annakidején több Zerkovitz- 
■ikor között az Aranymadár című ope
rettjét ia rendezte. Azért van szükség 
I vány ír a mint főrendezőre és mint ka
balára, mert az orfeum jövő havi mű
során egy új Zcrkovitz-Harmath teljes 
háromfelvonásos operett kerül színre. 
Az operett címe: „Zsivány király**, mű
fajra nézve amerikai regény. Egy re-, 
gúny „folytatása" elevenedik egy kis
leány képzeletében az operettben. A 
kisleányt a vendég Somogyi Nusi, egy 
amerikai millárdosleányt Szokolay Öli, 
a Slng-sing fegybáz rabját Kitt Fereno 
fogja játszani, de nagyon jó szerep jut 
Botinak. Rasnfszky Jucinak, Lészay 
Katónak, Gyarmathy Marienncnek, 
Czuppon Sárinak és Sípos Erzsinek is.

Megérkezett Párizsból Zllaliy La
jos új darabjának első két felvo
nása. A Zilahy darabban, amit a 
„Nem nősülök* után hoz ki a szín
ház, végre

Lukács Pál jut pompás 
szerephez 

amennyiben egy boxbajnok figurá
ját fogja alakítani. Ennek meg
felelően Lukács mar készíti is iz
mait . a színpadon is kívánatos, ko
moly attrakcióra. Lukacs Pál es a 
Vígszínház négy fiatal tagja na
ponként tréninget vesznek Kiss 
Antal boxolóbajnoktól, aki a Víg* 
színházzal szemben levő lakásán 
oktatja erre a művészetre Luka
csokat. ,, , ...A Vígszínház újból elhalasztotta a 
Szenos-promlcrt, do ez nem zárja ki a 
premierre való lázas készülődését Szenes 
újabban azt a kedves ötletet írta a da
rabjába, hogy közismert «;'ínhán om hí
reket maszkírozzanak a színészek a har
madik felvonásban. így többek kozott 
Komor Gyua dr. a Vígszínház igazgató
jának maszkjában Bárdi Ödön fog meg
jelenni a preinioren. Az egyik képeslap, 
amely most előre csinálja a karácsonyi 
námát nőm bírta bevárni a premiert 
«a elkílldto fotográfusát a Vlgazmliáaba, 
hogy

Bárdit Komor Gyula 
maszkjában

örökítse meg. Igon ám. de Bárdinak 
nem volt kedve dlrokt erre az “lkal°mri 
klmaszklroznl magát, Így történt, ho«T 
a valódi Komor Gyula <Ull Bdrdl he- 
Ivett, mint „maszk a fotoorafu, M. 
A lap tehát Komorral csodálaiosan jo 
maszkot fog hozni.

A Magyar Színház szombat délutáni 
premierje a

Pogácsa
etnid gyermokdarabnak nagy alkero volt 
*z apróságoknál. Sok azáz gyermek el- 
ragadtatóan kaoagott «■ künnyozett. 
Komor Gyula legújabb gyermekdarab- 
ján. Bogár Márta pompás gyermekprl- 
madonna, Lóitav Kató pedig Illúziót 
kettő királyid,asszony volt. A Magyar 
Színház ezen a gyarmekelóadáa sikerén 
telbnadnlva elhatározta, hogy

Ifjdsdgi iMaddsokal
Nadez hétköznap délutánonként. Aa 
•Iflő ifjúsági darab az Űj

1
A világ legnagyobb kalandor filmje: I 
a 4uémántmezök bandttdl |

SZÍNHÁZ
Belvárosi Színház átadásának 

kulisszatitkaiból:
A regi vállalkozók urai továbbra is a Belvárosi 

Színháznak és Beöthy László nem bérlője, 
hanem igazgatója Göncziéknek

A

Hetekig vajúdott a Belvárosi Színház 
míg megszülte új igazgatóját Beöthy 
Lászlót. A rend helyreállt a Belvárosi 
Színház színpadán újra megindult a 
munka. Beöthy László a tapasztalt szín
igazgató rutinjával fogta kezébe a szín
ház kormányát — amely éppen ezért re- 
mélhotőon a jövőben nem fog olyan ok
talanul és cél nélkül kicsúszni a kezéből, 
mint a múltban ez egy másik igazgató
val történt

e
A Belvárosi Színház válsága hetekig 

izgatta a közvéleményt. Különböző szín
ház átvevő kombinációk merültek fel, 
amelyek közül a legkomolyabbnak Már
ton Miksa dr. az Athcnaeum színházi 
ügynöksége igazgatójának ajánlata lát
szott. A színház tulajdonosa Gönczi Fe
reno vele folytatta a legkitartóbban a 
tárgyalásokat, göt egyes lapok híradása 
szerint Márton Miksa már meg is kö
tötte Gönczi úrral a bérleti szerződést

•
Közben pedig ez történt: Mikor Bár

dos igazgató, akit mint a színház kibon
takozásának egyetlen akadályát emleget
tek Göncziék, önként és önérzetesen el
távozott a helyéről, ezt gondolták Gön
cziék:

— Megszabadultunk a színház egyetlen 
tehertételéről miért ne legyünk mi to
vábbra is színház financierekl Egy 
olyan színházi embert kerestek, akinek 
neve eleve biztosítja egy időre a színház 
életét és akinek szüksége van arra, hogy

Hogy tanulhat meg 
charlestonozni — ülve?

A leghíresebb charleslon táncosok és Karinthy Frigyes 
a az Ufa közönségéttanítja chariestonra

Ma délelőtt az ÜTA Filmszínházban 
rendkívül érdeke, filmet mutattak be. 
Címe a: Charíeston. A filmnek tartalma 
nincs, Illetve van ka lehat azt tartalom
nak nevezni, hogy a világ öcsaea híres 
eharleston táncosai egymásután felvo
nulnak és bematatják tudományukat A 
filmnek ezenfelül ez a kimondott célja, 
hogy

■ nézőket mértani tan charlestouuanl 

ég amit a zártkörű bemutató közönségén 
észre lehetett vonni — teljes sikerrel. A 
film húsz leckére osztja a táncot. Ka- i 
rlnthy rendkívül mulatságos foliratai 
pedig így tanítják a közönséget; I 

MOLNÁR FERENCZ

Játék a kastélyban
A pénztár egész nap árusítja a jegyeket

MAGYAR SZÍNHÁZ

A sorozatos előadások utolsó hete!

A Noszty-fiu esete 
Tóth Marival

színháza legyen. Ilyen színházi embert 
találtak is Beöthy László személyében, 
akiről most meg kell írni,

nem bérlője, csak fizetett igazgató
alkalmazottja, a régi tulajdonosok

nak. Gönciéknak

Míg tehát Göncziék Márton Miksával 
a színház bérbeadásáról tárgyaltak, pár
huzamosan Beöthy Lászlót szerződési 
ajánlattal koresték fel. Beöthy, aki már 
unta tétlenségét belement abba, hogy

kéthónapl fizetését előre felvegye
és a Belvárosi Színház két hónap utáni 
rentabilitásától tegyo függővé a hosz- 
6zabb szerződését, illctvo javadalmazását

•
Világos tehát, hogy miért nem játsz

hatott egy hónapig a Belvárosi Színház 
és miért volt kitéve a legnagyobb bi
zonytalanságnak egy sereg színész. Gön
czieknek sikerült kiugratni az igazgatói 
székből Dárdos Artúrt és Nadűnyi Emil 
lapszerkesztővel társulva sikerült meg
maradni továbbra is pesti színházi vál
lalkozónak. Reméljük azonban, hogy ez 
a tény, nem akadályozza Bcöthyt szín
igazgatód programja betartásában, amit 
annál is inkább hiszünk, mert Beöthy 
László rövidesen nemcsak mint igazgató 
hanem mint társszerző be fog mutat
kozni a Belvárosi Színház közönségo 
előtt

Stób Zoltán

— Tessék a székbe megfogodzkodnl és 
ismételni az első leckét.
A film lassított felvételei gondoskodnak 
arról, hogy az első és második és a har
madik lecke is síkor ülj ön.

Az UFA rendkívül kacagtató új filmje 
tehát meghozza majd a kívánt eredményt 
tánclépésbcn fog a közönség a moziból 
eltávozni.

A karácsony közeledését la jel ózni kí
vánja az UFA Botty Bronzon oeodás 
szépségű új filmjével a

Menyország-gal
a két film egy műsorban, csütörtöktől je
lenik meg néger jazz-band és Stephani- 
desz karigazgató kíséretében.

::: 
::I
::

Vígszínház p
CSILLÁROK B^BBUMTÖB
KlWíniX®",

A Belvárosi Színház egyszorro két da
rabot készít elő. Nagy Endre és Földes 
Imre darabjait. Beöthy László a Belvá
rosi Színház új igazgatója, mivel csak 
egy színpad felett rendelkezik, megkérte 
Pásztor Bélát, az UFA Filmszínház 
igazgatóját, hogy délolőttökre bocsássa 
az UFA színpadát a Belvárosi Színház 
rendelkezésére. Pásztor

kölcsön adta ax Ufa színpadát
így Földes Imre darabját vasárnaptól 
kezdve az UFA színpadán próbálják.

Érdekes hírt jelentenek Egerből. Az 
egri mükedvolők két estén át játszották 
a Belvárosi Színház volt kasszr.darabját, 
a Darázsfészek-et. A vígjáték főszere
pében

Bárány Istvánt
az egriek büszkeségét, az európai Úszó
ba jnokság győztesét tapsolták.

k Bécsi futballeredniűnyek. A bajnekl 
labdarugómérkőzéseken a BAC 5:1 (8:1)
arányban győzött a Kndolfshüqrel ellen, a 
Hakeah 5:2 (1:1) arányban a WAC ellen, az 
Admlra a FAC ellen (1:2) és a Wncker n 
“lován ellen (2:1). A jéghockoy-inérkőzésbeu 
a Becsi Korcsolyázó-Egylet 2:0 (0:0) arány
ban győzött a prágni Spnrta ellen; a Bap’id 
és az Austria mérkőzése 8:8 eredménnyel 
döntetlen maradt.

A világ lognagyobb kalandor filmjo:

A Svémdntmezök Iinndlftí!
• Tilos a mozikban a sznbadjegy. A Ma- 

Íryar MozgóképUzemengedólyesck Egyesü
lő vasárnap Tasnády-Sziics András elnök 

elnöklesével rendkívüli közgyűlést tartott. 
A közgyűlés elhatározta, hogy kötelezővé 
teszi az Egyesület tagjai részére a mozik, 
bán a szabadjegy kiadási tilalmat, éppen, 
úgy. amint az már hosszabb idő óta a szín
házaknál is szokásos. A közgyűlési határo
zat értelmében ezentúl a filmszínházaknak 
egymillió korona pénzbüntetés térim mellett 
tilos a azabadjegy kérelmek teljesítése.

A világ lognagyobb kalandor filmjo:

A ^Émdnlmezök Bandiid!
• Szenes Béla: Nem nőnUlök — deepmbcr 

22-én. A Vígszínház Szenes Béla Nem nősü
lök című új vígjátékénak bemutatóját szer
dára, december 22-ére tűzte ki.
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Stefejez&tiatt 
a vasáíasofc 

országos birftozó- 
versenye

közönség érdeklődése mellett 
b szombaton é« vasárnap uz 

öaszcí Bpojtegycsületoinek 
a vrMitTigok országos birkózó
ba! almos rendező-gárda fölött 
.■.Ram vasúti főfelügyelő, nz ..... ..... = pil. 

. „ycsület 
Törekvés

Nagyfiíímfi 
bonyolították 
tfrtsm vasutak 
részvételével 
versenyét. A hal 
Fisakor Mór állt,_______ _______________
MLSz nemzetközi bízol tsúgánnk elnöko p:i 
yancsnokoll- A legjobb Imdopcst! egy '' 
részére kitűzött vándordíjai n Tör......... -
nyerte 27 ponttal, inig a vidékiek vándor* 
diját Nyircgyházo ragadta el 8 popttuL

Részletes eredmény:
Légrftilybnn: j. Softs (Törekvés). 2. Neti- 

burger (Türekvéó. :i. Balázs (Törekvés). 4. 
Cbearoghy (Testvériség). — J’ohelysulyban: 
1. Molnár (Törekvés). 2. Mattuuch dórok- 
vés). 3. Llrúrdi (Törekvés). 4. Zsikln (Bp. 
Vasutas BC). — Könnyüsulybnn: 1. Stieder 
(Testvériség). 2. Jl-nkfl (Nyíregyháza). II. 
Ktcinb.-iib (Törekvés). 4- Bcdo (Testvériség). 
5. Kuli (')Íntvnii). — Kisközépsulylmn: 1. 
Molstcr (Törokvéb). Doróczy (Debrecen). 
8. Kacsé (Debrecen). 4. Vágási (Testvériség). 
— Nugyközápsulytmi). 1. Katona (Nyíregy
házi). 2. Koptok ('Testvériség). 8. Csorba 
4Miskolc). Nehézsúlyban. 1. ’Jolázs (Bp. 
Vasutas). 2. Gáspár (Szombathely). 3. Bel- 
’nieczi (Miskolc).

SPORT
Ma délután temetik 

Sípos Mártont
A magyar nszósport büszkeségének, 

Sípos Mártonnak tragikus halála az 
egész magyar sporttársadalomban meg
döbbenést keltett. Búr mindenki el volt 
készülve a katasztrófára, mégis nagyon 
fájdalmas elképzelnünk azt, hogy a 
Kportközünség kedvenc „Marcija" nincs 
többé.

A tragikus körülmények közölt el
hunyt világrekordéi temetése ma dél- házi végállomásánál.

I
x Homonnay II. 2 perc 30.8 mp alatt 
úszott 20% métert vasárnap. A Droguiata If
jak Spom'yvsüietb fwrtrmtp dómtán ren
dezte Házi úsztJrtrseflyót a Rudasfürdő 
uszodájában, A vorseny eseménye, hogy 
meghívás! verseny keretében Homoanay II. 
3 pete 20.8 mp alatt úszta meg a J00 méteres 
távot. Főbb eredmények: «0 méteres gyors
úszás: 1. Tlstyán Oszkár 40 mp. 100 méteres 
sprint: 1. Snsztrovlcs 1 p 08.2 mp. 100 méte
res mell: 1. Susztrovlch 1 p 28 mp.
Olasz-magyar nemzetköz! meghívásos 

boxolóVcraeny
: kerül eldöntésre december 18 -19 én a rég!

ntán 8 órakor lesz a rákoskeresztúri tc- 
jnető halottasbázából. Sípos Márton te- „oxv -__ - -
motését az Országos Testnevelési Tanács képvlsolőháíban a Budapesti' Tcstgyakorlók 
rendezi a Mugyar Tcstgyakorlók Köré-1 Kiire rendezésében. xvxu.i-rAa I A magas színvonalon álló olasz bkolvivó-vel együttesen. A főváros díszsírhelyet, SportDak a magyar színek képviselőivel 
adományozott az elhunyt fiatal sport-1 leendő találkozása pompás küzdelmeket
ember részére.

A sportemberek délutón yt2 órakor 
gyülekeznek a 28-as villamos Kókus-kór-

Csak az amatőrfronton 
volt íelfes üzem vasárnap 

fiz amatőrökön kívül még a profi másodklasszis 
volt talpon — Marom Magyar Kupa mérkőzést 

bonyolítottak le a fővárosban

Közölje 
címét,

Az elsőosztúlyú profiliga őszi forduló
jának befejozéso után a figyelem a profi 
második klasszis és az amatörbajnoksúg 
bajaoki küzdelmei feló irányul. Mind
két aportfrakclónak megvan a maga pub
likuma, amely elég nagy számban ke
reste fel a vasárnapi szép időben a pá
lyákét.

A III. kér. TVE, a Kispesti AC éa • 
Postás amutőrcsaputnt. Kispest éa Rákos
palota prollalnkulatai küzdenek tovább a 

Magyar Kupáért.
Vasárnap folytatták az JD2C—27. év'i Ma- 

ffl'ar Kupa szerdán megkezdett osztályozó- 
mérkőzósoit. Megemlítésre érdemes, hogy 
három amatőrcRnpot, a III. kor. TVE, a 
KAC és a Postás szerepel azok között az 
Dgyeyületck között, amelyek a lováhbi küz- 
delmckbtíu leendő részvételre kvalifikálták 
magukut.

KJapCTUáKefBkcpiétl AC 4:1 (M). A két 
■Qpat találkozásából Kispest profimafcUlata 

... -Sülien ••
' '■'urat!

került ki győztesként.* Az olgő* félidőién u 
kecskemétiek jneltó eUonfclnck mnfatkoz- 

vezelő-gón. is meg-

ha vidékre akar küldetni 

képes árjegyzéket 
az alanti cikkekről:

Férfi Ingek 
Férfi nadrágok 
Férfi gallérok 
Nyakkendők 
Ferii kalapok 
Férfi zokni 
Bokavédők, nadrágtartók 
Nüitez.yük 
Férfi koztyOk
Győrinek keztvOk 
trnyffk
Nól kötöttáruk 
Férfi kötöttáruk 
Llbszárvédö'k 
Jégzoknik 
QyermekkOtBtttruk 
Mól ho’lanyék 
Qyermekharlanyik 
Refbrmnadrág

Téli meleg altóruha 
NŐI fehtrnomOek 
Gyorm kfehórnemOok 
Cieotemőselengyék 
Babé kötöttáruk 
Harisnya- és molltarlók 
Pljamak 
Zsebkendők 
Olvateálak 
Köténye t 
Selymek 
Bársonyok 
Női szövetele 
Férflszövotek 
BílOsáruk 
Vászonáruk 
Asztal- ét ágynem Ok 
Paplan- és ágygarnlturák 
Moaóáruk stb.

Kérőit ki gyoziesKPnc. 
kecskemétiek méltó e„w.
tat, sőt Aszódi réven n ■........................ .
szerezték. Kispest azhnVmn rövid idő njulva 
Pr.-ujzkó rA<-n kicgycnnÍBtt. A második fél* 

| időben azután Kecskemét elvérzett. A kecs- 
H Icemóti fndezetsor összeomlása után Kispest 

egymásután érte el góljait FürStnor révén. 
Kispest egy tizenegyest nem tudott értéke
sben!.
III. kér. TVE—Pesterzsébet 3:1 (1:1). A 

JJJ. kerületiek nmatőrcsaputájjak győzelme 
egyik legnagyobb meglcpetéso a tegnapi 
kupanapnak. Az első félidő egyenrangú el
lenfelek küzdelmét mutatta, szünet, után 
azonban a tartalékosán fölállt, pesterzsébeti 
csapat elveszítette u mérkőzést.

Rákospalota—BEAC 1:0 (1:1). Az egyetemi 
csapat a ezerdal kunaoüntőu játé
kosai helyén tartalékokat volt kénytelen 
szerepeltetni. A BEAC igy is kemény ellen
fele volt n rákospalotai proflenapatnak, 

1 amely csuk kétszer tizenöt perccel meg
hosszabbított mérkőzésen dőlt el minimális 
gólkülönbséggel RúkoBpnlota javára.

A Postás és a Kispesti AO amatőrcsapata 
nem utazott lo Békéscsabára, jnert n c.Ba-

bálák lemondták n kupamérkőzést és így a 
két fővárosi egyesület küzdelem nélkül 
vesz részt a további mérkőzéseken.

Az amatőr nlsőosztály derbymérkőzésén j 
az FTC legyőzte a MAC-ot.

Erős küzdelem keretében csapott össze 
vasárnap az amatőr elsőosztály Springer- 
csopörtjának két kiváló együttese: aZ FTC 
és a MAC. A mérkőzés előtt a pálya köze
pén cgybegyült játékosokat Springer Fc- 
reno dr., az J’TC elnöke üdvözölte. A be
szédje Manmzsieh Mihály dr., a MAC * * 
’ ” ’ J”’ elnöke válaszolt.

Ígér. Az olaszok legutóbb 8:0-ra győzték le 
Ausztria reprezentánsait.

Az ólam: vendégek nz 17. S. Lombardi 
(Milánó) tagjai: Bantanisúlybnn Lanei olnas 
bajnok indul Sajkó és Leitner (BTK). to
vábbá Széles (FTC) ellen. A kiváló bajnok- 
boxoló a párizsi oliinplász döntőjéig küz
dötte fel magát, azonban ujjtörése miatt 
nem Indulhatott.

A weltersúly olnsz résztvevője Carepa. 
wejtersúlyú bajnok, aki már többször kép
viselte Olaszország sziljeit. Magyar részről 
Schreibcr (Spártai. Weiner II. éa Csiszár 
(BTK) indulnak ellene.

A könnyfisúlyban De Horatiis képviseli 
az olasz színeket; Magyar ellenfelei Weiner 
JIX. (BTK). továbbá Szobolcvszky és Balázs 
(TTO lesznek.

Pehelysúlyban Orlando ellen Gelb (NSC), 
Hochmann (TTC) és Schmidt (BTK) indul-, 
nak magyar részről.

LOSPORT

“vww ,J- iulnm: J- OlfléKy (Kalllnlrn 3 reá). S. 
*-------- * * Monor (Tomhnn 2Vj). 3. Sokol (Maszár 5).ball-hzakosztaiyanak elnöke válaszolt, A j?m: CvkJnnien Patyolat. Palika r.-r. rí mfozés nagyon heves volt. A győzőimet, 20. ölasz ®. ^ IL fitum-l

1 ihlgVr pari) 2. SlíoÚ ? ;i. h/Í
(Ma.->záí Sít*)- Fm: Izgató, Avantl II. xkrpád. 
.Tobbágy, Satyr. Wiesel, Talika. Muzsika, 
X életlen. 10:20, 17, 37. L% Olasz 1O.:73. — III. 
futam: — J. Bandi (CussöRni 2). 2. Parkién 
Grill (Tomann 1 és negyed). 3. Admiral 

........... ■" * Villu. D®íf. 
’Bwil. 5(J:4iv 14, 12 ■13. 
ltum: 1. MaUgup (Ha

jcléntő egyetlen gólt jlunglcr 1. rúgta ti- 
zenogyEsből.

A Springercsoport további mérkőzései 
aurán az UTE az NSC-t győzte le 8:3-re. 
Meglepetést keltett a Húsos 4:0 arányú győ
zelme u Testvériség fölött. A 33FC a BTCrt ...... 
gyŰztc Jc 3:1-Te. Az érdekességek kozó tar- (Novák 3) Fm: AraTrcll.i, 
loZik b TTC J:ü arúiryú győzelme fe?. l.RAK I Alahasttfr, HhrcztJs, Pj-pvil. 
fölött. MVnbbú a BRSC 1:6 arányú veresége I Olasz 10:4?. — IV. fiitam: .. _____
ftz OTJLtŐl. I RZár L. l'i). 2. Tarabos (Maszúr S. 8). 8.

A® Oprée-csoportban a BSE 2:0-ra győzte l /Fc*ser 2L* reá). Fm: Vihar. Gaisina. 
J« a MAFC-ot, az MTK J:0-ra kapott ki az. 1 ^23, J8, 82. Olasz 10:49. -- V. futam: J. 
LTSE-től. A Törekvés ugyancsak l:0-ra tu- ""““-Geshara (Dózsa 8). 2. ircnnerL-Opika 
flott csak győzedelmeskedni a sereghajtó *'avr.ek 4). 8. 1 eetkes—-Rendétlcn (Hegedüa 
J3TC fölött. Iio oru)’ Fms Grafl^-Mcrész. 1O:J73. Olasz

A bajnoki tabellán az UT£, n MAC éa I —,■■■—■
az FTC állanak az első tüzvonalban.
A három régi, nagymultu egyesület csak

ugyan jogos aspiránsa a Springor-csoport 
bajnokságának. Az Opréo-csoporfban válto
zatlanul n BSE vezet, amolyet a Törekvés, 
mujd a Postás követ a sorban.

A második profiliga
vasárnapi eredményei a következők: íksze- 
rész-r-Kosíuth 2!1 (1:1). — Turul—Városi AO 
3:1 (1:1). — Bocskay—Soroksár 8:0 (1:0). — 
Altila—Terézváros 3:2. — Somogy—Hubob
0:0.

Továbbra fa a miskolci Attila vezet a 
bajnoki tabellán 18 ponttal.

Szorosan mögötte áll ugyancsak 18 pont
tal a debreceni Bocakav, amelyet 17—17 
ponttal a Bak FC és Rákospalota követnek 
a sorbún.

Szerkesztésért fölei: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kladjc:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat,

«

BÚTOROKHlnztseh

nUutfoukhiok 

dílmenfesen hűlöünh, 
ha a „Hétfői Naplódra hivatkozik.

OTWSmO
Rákőczi-ut 74/

Legsssbb Legjobb Legolcsóbb

PílP,PflP,„PAP
Kárpitosáru, vas*, 
és rézbutorgyára

Baünveg, pokróc, tlgpdny, égy- és 
MzKltorituk, gyWűtekltocsik, nyngstíkek, 
Joknyszoba*, előszoba- és koriibutorqk, ernvók 
és aótrak minden kivitelben ka pb *tók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VIU ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust <00uK ellenében rostén kiUwök

BAHÁN*BEHOZATAL
ff

Décsi mozi Uránia színház Capitol
THE BIG PARADE“

Lángbaborult világ
Ezt megelőzőleg a kitűnő kisérő műsor és azonkívül a 
Décsi Moziban Balé Elemér, a Belvárosi Színház 
művésze szaval, az Uránia Színházben Fehér Artúr 

Fekete szilveszter** című színpadi képben.

Chopin a Király Színházban
Nőize meg okvetlen, ha szépet akar látni I

AZ ERNST-MUZEUM AUKCIÓI XXXII]

HETI SORREND. Naponta 1.1. léi 4-föl ftgirliri ktrlllntk
Hétfő, 

dér. 13.

Físimlnjtli 
EzflSl 
PorcEllán

Kedd, 
dec. 14. 

jkszAnum

Szerda, 
dac. 15. 
Festnínpek

Csütörtök, 
dcc. 1«.
feifntiijik 
Forttllíi 
Ehsxer 
Fímfárwak

Pántalt, 
dac. 17.

Szombat, 
dac. 18.

8iönyefth ANT(K 
Horniunk

ÉRETTNYUGATINDIAI BANÁN
■ a legjobb táplAlék

IIJSAGCZEM Bt. Budapest, VIII., Ilöklt Szilárd ucca S,

alándékkosárka 
tetszés szerinti 
összeállításban

Hétfőn ős kedden itrval

Admus
az előkelőség 

találkozóhelye
IV., Magyar ucca 5 

iezlonok, matracok, 
sczlontakarok, szaiongaruiturak. loteiagvak, sodro
nyok, legjob; an legolcsóbban, fizetési könnyítéssel, 

Lindncr kárpitos műhelyében kaphatok.
Bpest, VII., SsovatgAg u. a. (Kákóci útnál)

BP.TELEFON: 982*85
CiemTejetí: Puskái ktvál


