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Az északi kerület megválasztott képviselői:
Rassay, Sándor Pál, Bárczy, 

Peyer, Propper, Györki, 
Ernszt, Csilléry és Ugrón

A fajvédők Budapesten nem kaptak mandátumot
Budapest székesfőváros északi válasz

tókerületében vasárnap reggel 8 órakor 
kezdték meg a szavazatok összeszámlú- 
lásának befejoző munkálatait. A¥iskruti- 
Tlizúlás finise nem volt mentég ’uAiííinri 
i^ílímtól, .

mert a kilencedik mandátum sorsa 
még az utolsó órában is kétséges volt.

'A szombat esti végeredmény a demo- 
kratapártnuk három, a szociáldemokrata 
pártnak kettő, n kereszténypártnak és az 
egységcspártnak 1—1 mandátumot biz
tosított, a fenmaradó két mandátum kö
zül pedig az egyikre a szociáldemokrata 
pártnak megdönthetetlen előnye volt, 
úgyhogy csak a kilencedik mandátum 
sorsa függött a vasárnap délelőtt kiala
kuló eredménytől: « dc-mokralapárl, 
a keresztény párt, vagy a fajvédők szer- 
zik-e meg a nagyobbszámú töredéksza
vazatokat.

Vasárnap reggel egyébként 11 urna 
várt még felbontásra. Az első urnák 
vegyesen tartalmaztuk szavazatokat a 
különböző pártoknak. Tekintettel arra, 
hogy a keresztény pártnak egy teljes 
mandátumon felül már is voltak töredék
szavazatai, ,u helyzet már kezdetben is a 
Wolff-párt javára alakult — az utolsó 
mandátum elnyerése szempontjából.

Az első urna, umely vasárnap reggel 
felbontásra került, a SO. körzet urnája 
volt volt ebben a körzetben, ahol az Iza
bella ucca lakói szavaztak, a szavazatok 
roegosáása a következő volt: 

demokraták 623
egységespárt 1-7
fajvédők 32
szocialisták 230
kereszténypárt 154

A második a 107. körzet, - a belső Er
zsébetváros — szavazatai a következőkép
pen alakultak:

demokraták 373
egységespárt 147
fajvédők 37

szocialisták 271
kereszténypárt 122

11 órakor
a 80. és a 107. körzet urnájának eredmé
nyével együtt a szavazatok megoszlása 
a következő volt:

Demokratapárt 
Egységespárt 
Fajvédők 
Szociáldemokraták 
Keresztény párt

Tizenegy és fóllizenkettő között hat 
körzet urnájával végeztek a számláló 
bizottságok.
^A 94. kürzet (Hungária körút) 
szavazatainak megoszlása a kővetkező 
volt: 

demokrata 
egységes 
fajvédő 
szocialista 
keresztény

A 99. körzet (Angyalföld)
szavazatai igy oszlottak meg: 

demokraták
■ egységespárt 

fajvédők 
szocialisták 
keresziénypári

A 105. körzetben, amelyhez a Holló 
ucca környéke tartozik,

a következőképpen oszlottak meg a sza
vazatok:

demokraták 450
egységespárt 66
fajvédők 16
szocialisták 285
kereszténypárt 69

49
103

31
266
185

165
84
59

592
207

118. (dobuccal) körzet

ez az arány alakult ki:
Demokratapárt 27.581
Egységespárt 9897
Fajvédők 3265
SzoeUblemokrátát— -- 2*897
Keresztény párt 12.094

Minthogy már csak három urna felbon
tása van hátra, Holló Imre, a demokrata 
párt főbizalmija azonnal nekilát a man
dátumok kiszámításához. Megállapítja, 
hogy

1. a demokratapárt:
kap három mandátumot és marad 2376 
töredékszavuzata;

2. az egységespárt:
kap egy mandátumot és marad 1482 toro
dé kszavazata;

3. a fajvédők*
nem kapnak mandátumot, töredéke za vá
gataik száma 3265;

4. a szociáldemokratái;:
kapnak kút mandátumot és marad G.127 
töredókszavazatuk, amit már más párt 
utol nem érhet, úgyhogy harmadik man
dátumuk is biztosítva van;

5. a keresztény párt:
kap 1 mandátumot és marad 3659 töre
dékszavazatuk.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kilencedik, 
vagyis az utolsó töredókmandátumért a 
demokrata párt 2376, a fajvédők 3265 és. a 
Wolff-párt 2659 szavazata harcol- 
Wolflékpuk = C4.J4Z előnyo iuegip.urp.dt 
mlndvcgig. Az ufólsó '*két~ körzetben 
ugyanis a szociáldemokraták vezettek 
túlnyomó fölénnyel, úgyhogy az érde
kelt pártok aránya nem változott.

Félcgykor fejeződött be a számlálás.
Az utolsóelőtti urna

a 66., külső lipótvárosi körzet
urnája volt:

demokraták ~ 216
egységespárt 103
fajvédők 60
szocialisták 611
kereszténypárt 204

Az utolsó körzet,

urnája:
a 69., külső váciuti körzet

demokraták 64
egységespárt 96
fajvédők 37
szocialisták 619
kereszténypárt 145

A végeredmény a következő:

urnájának eredménye: 
demokraták 
egységespárt 
fajvédők 
szocialisták 
kereszténypárt

A 75* belső terézvárosi körzet

508
147

61
893
205

urnájának eredménye: 
demokrata 
egységes 
fajvédő 
szocialista 
keresztény

Kitűnő eredményt hozott a 
tapártnak

88. körzet, a külső Terézváros
urnája is: 

demokraták 
cgy8ége8pjrt 
fajvédők 
szocialisták 
kereszténypárt

fél 12 órakor

462
108
35

187
164 

demokra-

364
122

51
356
160

Leadatott 79.969 szavazat, ebből érvény
telen, 1127, az érvényes szavazatok vég
összege tehát 78812. Egy teljes mandá
tum elnyeréséhez 7884 szavazat szüksé
ges.

A legtöbb szavazatot kapta a demo- 
ratapgrt, a legkevesebbet a fajvédők.

A szavazatok és a mandátumok elosztása 
a következő:

A demokratupártra esett 28.Ö7 sza
vazat: kap három teljes mandátumot; 

töredéke 2041.

Az egységespárt nyert 10.107 szavaza
tot: kap egy teljes mandátumot; tö

redéke 1443.

A fajsédűk kaptak 3360 szavazatot, 
mandátumot nem nyorhetnek,

A szociáldemokraták kaptak 23.695 
szavazatot, kapnak két teljes mandá
tumot és 6791 szavazattal, mint leg
nagyobb töredékkel egy harmadik 

mandátumot.
A keresztény párt kapott 12.462 sza

vazatot, nyer egy teljes mandátumot 
és 3817 töredvkszavazattal egy máso

dik mandátumot.
Eszerint az északi kerület képviselőjévé 

a következők választattak:
Rassay Károly (dcm.),
Sándor Pál (dem.),
Bárczy István (dcm.),
Peyer Károly (szoc-).
Propper Sándor (szoc.),
Györki Imre (szoc.),
Ernsíf.Sándor (kor.),
Csilléry András (kér.),
Ugrón Gábor (egye.).
E megválasztott képviselők közül a 

listán sorban következő javára lemonda
nak: llassay Károly, Györki Imre, Ernszt 
Sándor és Ugrón Gábor, úgyhogy he
lyükben mandátumot kapnak;

Bár ács Marcell (deni.),
Rollhcnstciii Mór (szoc.),
Homonnay Tivadar (kér.),
fíési Géza (egys.).
A vólusztás eredményét Búdy Tivadar 

hétfőn délután fél 1 órakor hirdeti ki.
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A déli kerületben átadták 
a megbízólevelet

Az ‘újvárosháza közgyűlési ter
mében Szőke Gyula dr., a déli vá
lasztókerület választási elnöke, va
sárnap délben adta át a kerület 
megválasztott képviselőinek a meg
bízóleveleiket. A képviselők 'közül 
Vsak Buday Dezső és Vsetly Béla 
jelenlek meg.

Bródy Ernő, Pakots József, Far-

A’as István, Fazicd/c János. Rábök 
Lajos, Friedrich István, PcírovdiJz 
Gyula és Kállay Tibor részére a 
választási elnök postán küldi el a 
mandátumot. Megbízólevelet kap
nak természetesen az összes pót
képviselők Is. A megjelent képvise
lők n mandátum átvétele alkalmá
ból beszédet nem mondottak.

mandátumot akar szerezni gróf 
Andrássy Gylila is, aki Vass Jó
zsef egyik lemondott kerületében: 
Veszprémben fog próbálkozni.

Andrássy Gyula gróf bizalmi em-

Kopelnök: Rpponyi, 
körjegyző: Héjjas Jván

Jlz országgyűlés megalakulása

I béréi már le is utaztak a veszprémi 
kerületbe, hogy a talajt előkészít-. 

(sék. Egyes verziók szerint a kor- 
mány Andrássy Gyula grófnak ez- 

! úttal nem fog nehézségeket okozni...

Hajdú Marcell nyilatkozik 
a második Pakots-mandátumról
A pártvezetöség döntése alá bocsátja a kérdést
Pakots József mandátuma ügyé

ben előreláthatóan csuk január kö
zepén lesz döntés. Pakots álláspont
ja szerint ugyanis

a független nemzeti demokrata
párt vezetősége illetékes dön
teni arról, hogy a budai vagy 
a déli kerületben nyert mandá

tumát tartsa-e meg,

a párt vezetősége pedig Rassay 
Károly távollétében nem ülésezhet. 
Rassay Károly ezidőszerint Svájc
ban tartózkodik, ahonnan január 
2-ún érkezik haza.

Az ebben az ügyben elhangzott 
kijelentésekkel kapcsolatosan

Hajdú Marcell,
aki a déli választókerületben a de- 
mokratapárt szervezési és válasz
tási munkálatait nagy agilitással 
vezette, a következő nyilatkozatot 
tette a Hétfői Napló munkatársa 
előtt:

— A budai és a déli kerületek 
mandátumai fölött, amíg a párt 
vezére, Rassay Károly haza nem 
érkezik, határozni nem lehet. Az 
eddigi nyilatkozatok csupán azt a 

leélt szolgálják, hogy a közönségeié 
i befejezett tények látszatát tálalják. 
Egyes urak ny lakozhatnak ide 

|vagy oda: a mandátum sorsa nem 
privát megállapodásuktól

A nemzetgyűlést feloszlató kor
mányzói kézirat az országgyűlést 
január 25-éré hívta össze. Az első 
ülés, amely minden valószínűség 
szerint január 27-én lesz,mindenek
előtt a törvényhozás alsóházának 
formaságairól intézkedik, vagyis 
előkészületeket tesz a Ház tisztika
rának megalakítására. Az alaku
lást megelőzően tehát a gyakorlat
nak megfelelően korelnököt és kör
jegyzőket kell delegálni, akik az 
ülésezést a választások megejtéséig 
vagyis a végleges formai megala-

kulásig vezetik. Ebből a szempontból 
az 1927 januárjában összeülő 
országgyűlés első ülésének nagy 
érdekessége lesz: Apponyi Al
bert gróf korelnöksége mellett a 
körjegyzői tisztséget Héjjas 
Iván, a kunszentmiklósi kerület 
31 éves képviselője fogja be

tölteni.
Ez természetesen csak akkoü kö

vetkezik be, ha Héjjas Iván az első 
ülésen jelen lesz és így Apponyi 
Albert gróf korelnök köteles fel
szólításának eleget tehet.

Szigorú intézkedéssel tiltják eí 
a méregtől a pesti életuntakat

Újra szabályozzák a méreg kiszolgáltatást

Szécsény: Mokcsay Zoltán, 
Veszprém: Andrássy Gyula gróf

Azok a képviselők, akik két, vagy 
több helyen nyertek mandátumot, 
csak az országgyűlés összeülésétől 
számított 8 nap múlva kötelesek 
nyilatkozni arról, hogy melyik 
mandátumot tartják meg. Ilyen kö
rülmények között

csak február havában kerül sor 
az első

zsef népjóléti miniszter pedig 
négy mandátuma közül a szom

bat helyit tartja meg.

. A szécsényi mandátum ügyében 
illetékes helyen már meghozták a 
döntést.

budapesti öngyilkossági • Járvány,

.időszaki" választások 
kiírására.

szempontból ezidőszerint 
pozitívum

Ebből a
Csak két 
meg:

Bethlen István gróf a 
mandátumról mond le,

Teljesen beavatott helyen

Ugyanis a Hol föl Napló munka
társa úgy értesült, hogy

állapítható

szécsényi 
Vass Jó-

a miniszterelnök a szécsényi ke
rület hivatalos kormánypárti je- 

Zoltánnak

A____ _ ___________ _
amely oly sűrűn foglalkoztatja a ható
ságokat, most érdekes rendelettervezet 
formájában kerül az illetékesek elé. Az 
életuntak nagyrésze ugyanis különféle 
mérgekkel követi el öngyilkosságát és 
természetesen minden lehetőséget fel
használ, arra, hogy a mérgekhez valami 
módon hozzájusson. Igen sokan kölcsön
kért orvosi receptekkel vagy gondatlan 
és könnyelmű vegyészek segítségével 
szereznek maguknak halál thozó mérget, 
mások pedig otyan gyógyszereket vásá
ráénak nagy mennyiségben, amelyeket 
orvosi recept nélkül is kiszolgáltatnak a 
gyógyszertárak.

Most azután a népjóléti minisztériu
mot a rendőrség tapasztalatai alapján 
az a gondolat foglalkoztatja, hogy nem
csak az úgynevezett keresztes mérgeket, 
hanem minden olyan szert, amely nagy
mennyiségben az emberi élet kioltására 
alkalmas, c’ak orvosi recoptro szabad
jon kiszolgáltatni és a gyógyszer kiadása 
előtt lehetőleg összeköttetést kell sze
rezni a rendelő orvosnak, akinek

vagy kísérlet ügyében az eddiginél foko
zottabb vizsgálat alá veszi, hogy

az életunt milyen módon jutott a mé
reghez.

Remélik, hogy az új rendszer nagyon 
sok öngyilkossági szándékot fog csirá
jában meghiúsítani.

Karácsonyi ajándék 
nak alkalmas:

Házit íiirdif köpeny, angol 
plaidok, nyakltcndöltt 

zsebkendők, férfi 
fe kérne miiek stb.

NEUMANN M.
kir. udvari és kamarai

szállító
ÍV., Muaeum körút 1

banAn-behozatal

löltségét Mokcsay 
ígérte,

aki Kunszentmiklóson 
és Kelemen Kornéllal _
szorult a pótválasztásból. Mokcsay 
Zoltán az cgységespártnak igen ér
tékes tagja volt és így Bethlen 
mandátumhoz akarja juttatni. De

Héjjas Iván 
szemben ki-

Igazolnia kell a méreg szükségessé
gét.

Ezzel mentesíteni akarják az erkölcsi 
felelősség alól a gyógyszerészeket, aki
ket a mindenre elszánt életuntak külön
féle trükkökkel rendszeresen félrevezet
nek.

A rendőrség pedig a jövőben minden 
egyes méreggel történt öngyilkosság,

Somogyi Béta 
megbukott letenyén

A letenyel választókerületben 
szombaton tartották meg a póvá
lasztást Somogyi Béla fajvédő és 
Pozsegár Rezső keresztény gazda
sági párti jeleltek között. Az utolsó 
jelentés szerint, amely vasárnap a 
késő éjjeli órákban kerülő utón ér
kezett meg Budapestre

Somogyi Béla kibukott és Pö- 
zsegár Rezső lett a letenyei ke

rület képviselője.
A szavazattöbbségről szóló adatta 

kát hétfőn délelőttre várják.

Minden hölgyet érdekel,
megkezdtem a nagy karácsonyi vásárt

üccaslo firak mellett eladásra kér ülnek i
Nagymennyiségű női mellények, tiszta 

gyapjúból . . K 126.060 és följebb 
Nagymennyiségű női kabátok, tiszta 

gyapjúból . . K 200.000 és feljobb 
Nagymennyiségű pullowerek, tiszta 

gyapjúból . , K 195.000 és feljebb
Prof. dr. JHger-alsúruhúzat mélyen le

szállított árban.
Sportkosztümük, tiszta gyapjúból

K 450.000 és feljebb
Meleg téli nadrágok minden árban.

Gyapjuharisnyák 95-félo minőségben
K 24.600 és feljebb

Francia mosó sely cinharisnya, csekély 
hibával ....................K 65.00!)

Francia selyomharisnya . K 75.000
Svájci tiszta selyemharisnya K 85.000 
Svájci tisztu selyemharisnya, nyilas

K 95.000
Flór- és fátyolliarisnya többozer tucat 

eladása, rendkívül olcsó árakon.

EflpUonklaérletmcc- mm b mm Q •ceolálU WWtt-izÖyBttsstex Beck u v uakitűnő mlnoaftfltről (R3yal Orfeum, szem.)

^leányoknak, menyasszonyoknak, feleségeknek I
Praktikus 

a jándék 
egy szép

■ ■ > ■ bw a már 250.000 Ivtól kozdvoldeal> Fan an■ M v B M yo B M ■■ KainerniayerK u. l.Közp Városháza

ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK

MI 16?
a csokoládé

Mi jobb?
a Mául csokoládé

MI a les jobb?
» csokoládé

Vá lóg cédulákat éSJ mindenkinél drágábban vofieek. Es éksze
rekért a legtöbbet iizsterti, mindenné iitt ék

szer alkalmi áron kapható OofioM Oksxen- 
tteM, XlsöardEsov ((ékuezi-ut mellett.)

CSILLÁROK BESZBRBZHETuK
KISSLIHG

BF. TELE FON: 982*85
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uz ügyvéd azzal

megtévesztette, 
tanukat nevezett

A letartóztatott Faludi Oszkár 
ügyvédet vasárnap délelőtt ki

hallgatta a vizsgálóbíró
Falud! dr. súlyos fegyelmi ügye az Ügyvédi Kamara előtt

Vasárnap délelőtt Nagy Pál vizs
gálóbíró maga ©lé vezettette a 
tnarkóuccai fogházból a letartózta
tásban lévő dr. Faludi Oszkár fő
városi ügyvédet, akit a? ügyészség 
bünrcszességgcl vádolt meg a Keg
levich Pál grófné váltóhamisitási 
ügyében.

Félóráig tartott a kihallgatás, 
mely alkalommal 
védekezett, hogy

a grófnő őt is
minek igazolására ................. .
meg. Kihallgatása után Faludit 
visszavezették a cellájába, mert a 
részletes kihallgatása csak holnap 
történik meg, amikorra az ügyben 
előreláthatólag érdekes fordulat 
várható.

Faludi-Roth~Ehrenfried

Faludi Oszkár néhány évvel ez
előtt még ismeretlen ügyvéd volt, 
és csupán akkor tűnt fel szereplé
sével, amikor a Róth és Társa cég 
350 milliárdos kényszeregyességi 
ügyében kezdte meg a tárgyaláso-j------ — .----------------- -
kak I aki a napokban tért vissza Davos-

Faludi ügyvéd családjával a há-; ból, még ez ügyben nem tett oly- 
boruelőtti esztendőkben Borsod értelmű végleges jegyzőkönyvi val- 
megyében lévő Murány községben amelyben kategorikusan
nyaralt, amikor kijelentette volna hogy volt fele-

segenek n em adott engedélyt a 
megismerkedett az ott vadászó váltók aláírására. Értesülésünk 
és azóta (iotronizált Ferdinánd i szerint

bolgár cárral. | Léderer Károly nem ismeri el
A barátság folytán Faludi csak-; a váltókat,
hamar megkapta a budapesti bol
gár konzulátuson az ügyészi állást 
és a bolgár uralkodóval való ismo- 
rettségének ezenkívül is gyakran 
vette hasznát.

A nagy tőzsdei konjunktúrában, 
amikor Róth Ármin Endre tár
sulva a napokban letartóztatott 
Kormos Gézával, megalapította a 
Róth és Társa bankot, elvállalta a 
cég ügyészi állását, és amikor a 
cég inzolvens lett, — busás hono
rárium ellenében — megindította a 
moratóriumi tárgyalásokat es az 
egyességi tárgyalásokat vezette. 
Néhány hónappal később azonban 
Rótliék legnagyobb követelőjének, 
a budapesti rendőrségen sokat sze- 
jepelt Ébren fried Dávid berlini 
bankár szolgálatába állott, és

ismerve a bukott bankcég üzleti 
ügyeit, teljes egészben felhasz

nálta Róth ellen.
Amikor Róth Ármin kiszabadult a 
fogságból, emiatt, a Bt. 3913 925. 
szám alatt

ügyvédi bűntett címén fel jelen
ést tett az ügyészségen Faludi

Oszkár ellen.
A feljelentés átkerült az Ügyvédi

Kamarához is, ahal a súlyos fegyel
mi ügyben, egyévi vizsgálat után a 
napokban tartják meg a tárgyalást. 
A vád szerint Faludi Oszkár az 

fcgyvédl bizalommal visszaélve, 
Ehrenfried bankárt illetéktele< 
nül tizmilliárd koronához jut

tatta.
Néhány nappal később ugyancsak 

Faludi védte a letartóztatott Ehren- 
fried bankárt — tízezer dollárért.

Léderer Károly 
még nem tett döntő 
fontosságú vallomást 

Arisztokrata körökben is élénk 
figyelemmel kisérik gróf Keglevich 
Pálné váltóhamisitási ügyét, amely 
előreláthatólag kellemetlen követ
kezményekkel fog járni úgy a 
grófnőre, mint társaira nézve, alak 
valamennyien jóhiszeműséggel vé
dekeznek s tiszti becsületszavukat 
hozzák fel védekezésül. Az ügy leg
fontosabb szereplője a grófnő volt 
férje, Léderer Károly földbirtokos.

s ilyen irányban is fog vallomást 
tenni az ügyészségen.

mesekönyvet is hozott a

Tündérvásár Karácsonya
6—12 éves gyermekek számára

A tetszetős kiálb'lású, kemény kötésű, képekkel tarkított szil 
könyvek 10 köletenkint tokban elhelyezve kerülnek eladásra.

As első 10 kötet tar*
Jégországban
A cukros királyfi
Robinson
Cserkészfalu
Gulliver, I.
Gulliver, II.
Mese két kis leányról
Sild a, tréfás történetek
Indián mesék
Az eszkimó-ikrek

A harmadik 10 kötet tartalmai
21. A liget tündére
22. A bűbájos sziget
23. Elefánt-históriák
24. Kis lord, L
25. Kis lord, II.

MHNL

a|ár^M£rl<a
tetszés szén':-ti 
összeáilitáísaau

26. Csipkerózsa
27. Alice a csodák országában
28. Oroszlán- és I.
29. Tigris-történetek, II.
30. Medve-históriák

Egy-egy sorozat ára (közel 1000 oldal) 68.700 korona. Kaphatók

Tündérvásár kiadóhivatalában
Budapest, V., Akadémia-utca 10, 

továbbá minden Jobb könyv-, papír-, tőxudellzletben, a 
üíé lr-’i'. i apir- (Tcréz-körút (•>•£), S xclienyi Könyvkereske

désben (liukóczl-út 1) éa a Palladisnúi (Akadémiá-fctca 10)

Őrizetbe vettek 
egy bestiális apát, aki meg
rontotta két fiatal leányát 

A Dugonics utcai bérház récéiméi
meke maradt, akik közül az eg.v He 
13, a másik pedig 15 éves. Felesége 
halála után újra megnősült. Újabb 
házasságával második feleségének 
három kislánya is hozzá került. A 
főkapitányságon eléje tárták a vá
dat, Huszár azonban

tagadta a dolgot,
és ovább folytatják a nyomozást a 
szedők bosszúja a feljelentés. Taga
dása után szembesítették első há
zasságából származó két leányával.

A két fiatal leány szemébe mon
dotta édesapjának, hogy a 

szörnyű vád igaz.
A rendőrorvosi vizsgálat is igazolni 
látszott 
esetlen
Huszár

A főkapitányság sérülési osztá
lyán vasárnap megdöbbentő ügyben 
folytattak nyomozást, melynek so
rán egy Dugonics uccai bérház rej
telmeit leplezték le.

Néhány nappal ezelőtt névtelen 
levél érkezett a rendőrségre, mely
ben bejelentették, hogy a Dugonics 
ucca 14. számú ház egyik lakója, 
Huszár Károly ácsmester bűnös 
életmódot folytat és

megrontotta saját leánygyer
mekeit.

A feljelentő részletesen leírta azo
kat a hihetetlennek látszó borzal
makat, amelyek Huszár lakásában 
és a bérház más helyiségeiben le
játszódtak. A névtelen feljelentés 
alapján Huszárt

előállították a főkapitányságra
és megkezdték kihallgatását. _ . . ___ ___ ________

Huszár Károly 33 éves, özvegy megdöbbentő cselekmény részletei- 
ember. Első házasságából két gyei- ■ nek beigazolására.

a két megrontott szeren- 
kislány vallomását, mire 

Károlyt
őrizetbe vették

és továb folytatják a nyomozást a

Beszélgetés az olaszliszkai csodarabbivaí, 
aki vasárnap reggel Budapestre érkezett 
s akinél délben már tolongtak az emberek

Vasárnap a déli órákban egymásután tűnő érdeklődésre ti; 
érkeztek a legkülönbözőbb társadalmi1 
osztályokhoz tartozó emberek, elegáns 
bundába öltözött asszonyok, fejkendős 
nők, finom kinézésű urak és kopottas kül
sejű férfiak a Király ucca tizes számú 
ház egyik elsőemeleti lakásába. A fel-

kötésű, képekkel tarkított színes

A második 10 kötet tartalmas
11. Hogyan született meg a Tündérvásár?
12. A bűvös labda

Khinai csodák
Grimm legszebb meséi

13.
14. ________ o___________
15. Münchhausen báró csodálatos kalandjai
16. ’
17.
18.
19.
20.

Viráglegendák
Mexikói ikrek
Andersen mesei
Fényesszemű mókus kalandjai
Gyermekszínház

a

adott okot, hogy 
Friedlündcr Hermann,

olaszliszkai csodarabbi vasárnap reg
gel Budapestre érkezett

és a Király ucca 10. sziimu házban szállt 
meg.

Kis előszobában együtt szorongnak az 
elegáns nők ős férfiak, a. kőldusszegénu 
külsejű emberekkel és órákon át vára
koznak türelmesen, hogy bejussanak, 
a belső szobába, ahol a csoda
rabbi fogadja majd őket. Egy fekete kaf- 
tános férd papirszeletekre írja fel az ér
kezők nevét és jövetelük célját.

Félóráig ülünk u a kis szobában, ahová 
folyton újabb és újabb emberek érkez
nek, akik mind a csodarabbit akarják 
látni. Mikor kinyitják a belülről klecsal 
lezárt szobaajtót s bevezetnek a csoda
rabbi szobájába, az éppen egyik tanítvá
nyával. aki őt Pestre kísérte, clmerülvo 
tanácskozik.

Fekete brokátselycm kaftánban, széles 
kuriuiáju bársonykalapban ül, a zsidó 
Talmuddal és egyéb héber vallástudo- 
mányi könyvekkel megrakott asztal előtt 
Friedlündcr Hermann, az olaszliszkai 
csodarabbi. Feketearcu, nagys'.akállu, ío- 
lógóhaju, pápaszemes, tudós külsejű férfi, 
akinek arcán most már nem láthatók 
azok a szenvedésok, amelyek öt hónapok
kal ezelőtt, az olaszliszkai háríts millió
sok ügyének tárgyalásánál megviselték,

— A vallásomnak élek, a Talmudot ol
vasom és magyarázom. — mondja a cso
darabbi. — Tanácsot adok azoknak, akik 
kétségbeesésükben, életük válságos idejé
ben felkeresnek engem. Nem tudom, ho
gyan tudták meg az emberek, hogy Bu
dapesten vagyok; alig néhány órája tar
tózkodom itt s máris tömegesen kereslek 
fel, nemcsak híveim közvetlen környeze
téből, de idegenek is.

Olaszliszkáról beszélünk. A csodarabbi 
elmondja, hogy az a feszültség, amely a 
hamisított olaszliszkai milliósok íigyo 
miatt egy darabig fennállott közte és az 
eléje járuló közönség között, teljesen 
megszűnt, Olaszliszka ma ismét az a he
lyiség, amelynek csodarabbijához állan
dóan özönlenek azok, akile hisznek benne, 
vagy tanácsot kérnek tőle: nemcsak zsidó 
vallásunk, hanem szép számmal keresz
tény hitüek is.

— Olaszliszkán — mondja Friedlündcr 
Hermann — most mái’ a legteljesebb a 
nyugalom, a zsidók és a keresztények 
békés egyetértésben élnek egymással. \ 
választások csendben és rendben folytak 
le. Az olaszliszkai országgyűlési képvi
selőjelölt,
. Bessenyey Zénó látogatást Is tett 

nálam, az olaszliszkai rabbinátuson.
Mostanában többfelé utazom, híveimet 
látogatom meg, a fővárosban is csak két- 
hárcni napig marudok.
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n rendőrség Budapesten Keres 
egy veszeileimes egri tolvaj- 

házaspárt
Együtt ültek, együtt toptak

A föknpilánysíttf vasárnap túvirail 
snietfkervstst kapott az egri rendőrségtől, 
amelyben közölték, hogy november 13-én 
Egerbe.i Ihincr Lajos fuvarozó gazdá
tól a kocsisa. Csuka József ellopta ‘20 
millió koronát érő két lovát kocsival 
együtt, azután ismeretlen helyro távo
zott é- állítólag Budapest faló szökött 
meg. Csuka Józseffel együtt, a vele vad
házasságban élő Szúszi Erzsébet is két 
kis gyerekével eltűnt Egerből.

Az egri rendőrség megállapította, 
hogy n Csuka Józsci’ álnév alatt szol
gáló kocsist tulajdonképpen Gergely Já
nosnak hívják, aki hasonló bűncselek
ményeket már Var ff a József név alatt 
is követelt el. Kiderült, hogy

Szászi Erzsébet is álnév alatt 
tartózkodóit Egerben és nemcsak Ger
gely, hanem ő is többszörösen rovott
múltú. Mindketten nemrégen szabadul
tak a sátoraljaújhelyi börtönből, ahol

többévi börtönbüntetésüket töltöttéit 
ki

A me&k< v< sés alapján a főkapitány
tágon széleskörű nyomozást indítottak a 
tolvajok ellogatúsa végett, akik nz ed
digi adutok szerint tényleg Budapesten 
tartózkodnak.

NYAKOND0HAZ
IV., Klgyóu.éa Apponyi tér sarok (Klotild-palota)

Karácsonyra
Magánkiiiós nyakkendők

Drlija 33.000, 0 dili dobozban 100.000 
„ 44.000,.................. 250.000
„ 55.000....................... 300.000

Ajánljuk a karácsonyi ajándékunk szánt 
nyakkendőket már most beszerezni! 7 Hálóingek

Férfifehérnemüek 
Zsebkendők 
Harisnyák =

• Pyjamák, házika bálok®
Bélelt és béleletlen férfl- 

és női berkeztyük

I

Hihetetlenül 
szenzációs occasiol

szabadalmi 
levéllel 
alapított

Pesti Mojynr 
Kereskedelmi Bank 

előnyős kamatozású, új 

peugő-uánzfárjegyBi 
molyok a készpénzforgalom 
holyettoBítésóre alkalmasak, 

e hónap 20 tói, hétfőtől 
kezdve a 

bank budapesti központjánál 
valamint fővárosi és vidéki 
llóktelopoinól és lcúnylnté- 
zotoinél uaonos feltételek 

luollott beszerezhetők

100,500,1000,5000 áslO,000 psngis
cimletokben

V* Jómin6*ef)U részletre——— 
készpénzárban 
rtibmcri nsitalosmaslorek ké- 
rzitiuényei (nem gyári át\i) 
Corvin • Bútorcsarnok;

VII.Dohány u 39.KütUsrtvisel&knokárrn;oJraóh.v •

Budapesten nyomodnak egy 
vidéki gazdálkodó titokzatos 

halála ügyében 
Állítólag gyilkosság áldozata lett

Orbán Sándor gazdálkodót súlyos 
lőtt sebbel szállították be hozzátar
tozói Zalaszentgrotról a Rókus- 
kórliáz sebészeti osztályára. A kór
házban ápolás alá vették a súlyosan 
sérült embert, akin azonban az or
vosi tudomány már nem tudott se
gíteni és Orbán tegnap, anélkül, 
hogy a halálos sérülés keletkezésé
ről bármib is közölhetett volna az 
orvosokkal,

meghalt.
Orbán haláláról a kórház igazga

tósága értesítette a főkapitánysá
got és az elhunyt hozzátartozóit,

Budaváry László otthagyja 
a fajvédelmet és Dániába költözik

Kádár Lehel veszi meg Budaváry lapját
Kádár Lehel, a kimúlt „Szózat" 

egykori szerkesztője lapot akar in
dítani, hogy visszanyerje a nyilvá
nosságot. A miniszterelnökség sa jtó
osztálya azonban nem adott szá
mára lapinditási engedélyt.

Kádár ezért lapvásárlás céljából 
többek között tárgyalásokat kez
dett az ódájáról híres Budaváry 
Lászlóval, i\7. engesztelhetetlen és 
intranzigens fajvédő-apostollal is, 
aki a Nemzeti Élet eimii politikai 
hetilapot szerkeszti az Ó uccuban, 
hogy lapját adja el neki. Budaváry 
késznek nyilatkozott arra, hogy 
lapját Kádárnak átadja, és kétszáz
millió koronát kért a lapenge

Egy orvostanhallgató ötmillió koronát 
csalt ki nem létező Röntgen felvételekkel 

Balkányi Mihály nöorvostól 
A lemezek helyett köveket küldött az orvosnak

Vasárnap délelőtt megjelent a 
főkapitányságon Balkányi S. Mi
hály Lipót körút 17. szám alatt 
lakó nőorvos és ismeretlen tettes el
len csalás címen bűnvádi feljelen
tést tett.

Feljelentésében az orvos elmon
dotta, hogy szombaton délután te
lefonon felhívták, és közölték vele, 
hogy a Markovics Imre Röntgen 
Intézetében elkészültek az általa 
rendelt orvosi felvételek, küldjön 
öt millió koronát, és a lemezek 
nyomban átvehetők*

Balkányi azonnal elküldte szoba
lányát a felvételekért, az intézet 
kapujában a. leányt, megszólította 
fiatalember és amikor a szobalány 
megmondta, hogy őt a fényképle
mezekért küldték, elkérte tőle az öt
millió koronát és ennek ellenében

átadóit neki egy csomagot azzal, 
hogy vigyo el azt gazdájának. Az 
orvos a csomagot nyomban felbon
totta és ekkor legnagyobb meg
döbbenéssel állapította meg, hogy 
csalás áldozata lett, mert a csomag
ban lemezek helyett kövekkel telt 
cigarettadobozt küldtek a részére.

A rendőrségen megindított nyo
mozás azonnal kiderítette, hogy a 
tettes, aki feltétlenül ismerős volt 
Balkányi dr. ügyeivel, azonos azzal 
a fiatal orvostanhallgatóval, aki 
néhány nappal azelőtt ugyancsak 
fondorlatos körülmények között na
gyobb összeget csalt ki egy Paulay 
Ede-uccai orvostól.

A főkapitányságon széleskörű 
nyomozást indítottak a fiatal or
vostanhallgató elfogatásit végett.

ma karácsonyi vásár
77 Gerő Márton áruházában

BHb csak IV., Király u. 22.
ahol minden hölgy legjobban cs legolcsóbban vásárolhat:

Női baltát_ _ _ _ _ _ _  850.080 1-lól I Fék. Un. posztokaiját X, 950.000 K-íói
Velour posztókabát... 750.000 „ I Gyupjuszövetruhák ... 250.000 „
Modell ottomán „ 'A 1.000,000 „ CrepedeChineruhák^inlí’ 490,000 „

Legfinomabb modelikab&tok jutányos árakon. Visszamaradt nyári 
ruhák, blúzok, trlkóruliák és jumporek minden elfogadható 

áron eladatnak!

akik most arra kérték a rendőrsé
get, hogy boucoltassa lel Orbán 
Sándor holttestét és indítsanak 
vizsgálatot a halál okának kiderí
tése végett. A család szerint ugyanis 
súlyos gyanuok merült fel arra vo
natkozólag, hogy Orbáu Sándor

gyilkosság
áldozata lett. A hozzátartozók sze
rint Orbánt egy zalasnentgróti gaz
dálkodó lőtte agyon. A bejelentés 
alapján a rendőrség megindította a 
vizsgálatot annak megállapítására, 
hogy megfelel-e a valóságnak a 
család bejelentése.

délyért, amelyhez

ráadásul a nyomdáját felkínálta.

Budaváryt különösen az bírta erre 
az elhatározásra, mert nem tudja 
elviselni, hogy a pestkörnyéki vá
lasztók higgadt mérséklete követ
keztében nem kapott mandátumot.

Ott akarja hagyni híveit és a 
tájvédelmet

és Dániába készül.
Ismét kidől egy harcos az egyre 

mindjobban ritkuló csatasorból, 
ahol még nem is olyan régen nagy
ban visszhangzott a harci zaj.

Szőnyegek
Bútorszövetek 
Padló-filzek 
íQárpitos'kellékek 

mélyen leszállított árban

Bach és Bérű
IV., Hajó ucca 12-14 Telefon 75—13

Hintaló
lan-.lc

100. sz. 65 cm magas K 180.000
101. sz. 60 cm magas K 250 000

Vidékre utánvéttel szállítunk. 
Kérje árjegyzékünket ingyen.

Budapest, VII. Király ucca 47
Játékkiállitásunk a főváros szonzációja

'V

varrsáarép • 
motorral és varrófénnyel 

a leghasznosabb 
karácsonyi ajándék. 
Singer varrógép részv. társ. 
Budapest, IV., Semmelweis uoca Í4

üramolon 
részletre X" 
heti, havi törlciztCare

Uránia IsakUslet, Sákócsl.ut 17.
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Romladöníőff egy lezuhanó víztartály 
agy háromemeletes cukorkagyárat 
Két ember meghalt, húsz a romok alá kerlilt

Philadelphia, deo. 19, 
Tegnap délután egy philadelphiai 

Cukorkagyárban súlyos szorencsőt- 
lenség történt. Egy hatalmas víz
tartály alatt beszakadt a tető uz 
egyik felső emeleten s a víztartály 
lezuhanása közben

megölt két embert, majd az 
epiilet^ romjai alá temetett több 

mint busz alkalmazottat. 
Mikör a víztartály elértő a karma- 
dik emelet szintjét, úgy látszott,

hogy megáll zuhanásában, azon
ban néhány pillanat múlva

áttörte a még alatta levő emele
teket is,

végül pedig a pincébe esett. A sze
rencsétlenség színhelyén 300 tűzoltó 
és ren dórt isgt viselő jelent meg. 
hogy a beszakadt menyezetek rom
jai alól kiszabadítsák a munkáso
kat. A pincéből eddig hét sebesül
tet hoztak fel a napvilágra.MVOVOA ívj a UUJJ vttugiu.

Hurkot dobtak a nyakába az éjszakai 
erdei légyotton

Nagy mulatság a „futball biró“ lakásán
# Szüts Márton tisztviselő, aki az esti 
órákban kapta neg hivatalában a kará
csonyi segély összegét, a vasárnapra vir
radó éjszakán egy kispesti vendéglőben 
borozgutott. Mulatozás közben megis
merkedett egy társasággal, melynek 
egyik lúgja záróra után azt az ajánlatot 
tette, üzüisnek, hogy jöjjön el velük egy 
kispesti futbullbiró lakására, ahol regge
lig lehet mulatni, azonkívül hölgyek 
szórakoztatják a vendégeket. Szüts bo
ros fejjel beleegyezett, mire a társaság 
('lvonult az állítólagos fntballbírópak a 
város szélén levő lakásába, ahol való-1 
ball „hölgyek" rojudlák ökot. Szüle itt ---------- ..... „ laula.
továbbfolytatta n mulatozást. Nemsokára dósról a rendőrségen, ahol megindítót, 
félrehivla az egyik vendég s bizalmasan fák a nyomozást. Mert bizonyos, hogy 
megsúgta, hogy az egyik hölgy meló-1 támadói ki akarták rabolni.

A litvánok Vilna ellen 
vonulnak

tíi köztársasági elnököt válási ott Litvánia
[ Smetona Antad professzort válasz-

gén érdeklődik személye után és légy
ottra várja a szomszédos kis erdő szé
lén. A tisztviselő boldogan sietett az 
erdei légyottra. Alig érkezett az erdő 
szélére, ismeretlen tettesek hátulról rá
vetették magukat,

hurkot dobtak a nyakába
és a földre akarták teperni. Szerencsé
jére azonban nem vesztette el a lélekje
lenlétét, revolvert rántott és

többször támadói felé lőtt, 
miro ezek eleresztették és elmenekültek 
a sötétben. Sziits jelentést tett u táma-

1 megindítót-

Kettős halálos szerencsétlenség 
a siirü Köd miatt

Az árokba borult szekér megölte a rajta ülő téglagyárost 
és a Kocsist

Szombathely, dec. 14.
Szombaton éjszaka Szombathely 

környékén borzalmas szerencsétlen
ség történt. Schantl Rudolf, ismert 
körmendi téglagyáros zab vásárlás
ból jövet, Haraszti falu felé igye
kezett egylovas szekéren. A sűrű 
ködben a lovak a zabbal telt sze-1 estek ki a kocsiból, hogy 
keret * nyomban szörnyethaltak.

bcsodorták az utszéli árokba, 
ahol a kocsi felborult és a benn-* 
ülőket

maga alá temette.
Schantl téglagyáros és kocsisa, Bú
gó vics László oly szerencsétlenül

A tükör uccai 
férjgyilkosság újabb busz tanúja 

a bíróság előtt
A Tábla állal elrendelt bizonyítás foganatosítja ma 

a törvényszék
büntető törvényszék a mai na- nuval tudná bizonyítani a félje és 
kezdi meg a tábla által elren- i közte lezajlott borzalmas jelenetet, 
tanúkihallgatásokat a tükör- mert a tüköruccaj szűk manikűr- 

Az helyiségbe nem húsz, hanem öt 
László- . 
Sándor

A 
pon 
dőlt 
uccai férjgyilkosság ügyében. 
Ítélőtábla előtt Jakabházy 
nak családja dr. Attorjay 
ügyvéd útjáu

ember egyszerre
be sem fér

kérte

Varsó, dec. 19. |
A lengyel litván határon a len-' 

gyei határvédelmi csapatok készen- 1 
létbe helyeztettek. Pilsudszki el
nöklete alatt fontos tanácskozás 
volt, amelyen a külügyminiszter 
is részt vett. Mára a lengyel hadse
reg összes instruktorait magához 
hivatta Pilsudszki fontos megbe
szélések céljából.

Varsóban nagy megdöbbenést 
kelt, hogy a litvániai lengyel ki
sebbség

több ‘vezéremberét, köztük len
gyel képviselőket letartóztattak.

Vilnába számos lengyel menekült I 
érkezett. A vilnai sajtó Lengyelor
szág erélyes állásfoglalását köve
teli a kovnói forradalom ellen arra 
a hírre, hogy a litván nacionalistái

Vilna ellen akarnak vonulni.
Kovnó, dec. 19. 

Grynius, Litvánia eddigi köztársa
sági elnöke lemondott méltóságú- I 
ról. Az uj elnök megválasztására 
azonnal megtették a szükséges in
tézkedéseket.

húsz tanú kihallgatását
arra vonatkozólag, hogy az asz- 
szony nem önvédelemből, hanem 

orvul lőtte le férjét.

Az ítélőtábla elrendelte a bejelen
teti tanuk kihallgatását, amit a 
mai napon Nészay Vilmos dr. tör
vényszéki tanácselnök fog fogana
tosítani. Jakabházy hozzátartozói 
Jakabházy

ruháinak megvizsgálását

kérelmezték a bíróságtól, és ez ala
pon is meg akárják állapítani azt, 

__ _ hogy tulajdonképpen orv gyilkosság 
tották meg. Smetona letette az ’es-' történt. A mai tárgyaláson tehát 
küt az alkotmányra és átvette az szakértők bevonásával ruhavizsgá- 
elnöki ügyek intézését. A sejm cl- ! 2 „ 1. ’
nőkévé Stulginska volt köztársa-1 Jakabházy Lászlóné az elrendelt

Pesti Futár
karácsonyi 
külön szám
Ax év története

Szatirikus regény

Irta: Nádas Sár dór
Tíz fejezetben

Ara 10.000 korona
latot is fognak tartani. Ma már kapható

Kovnó, dec. 19.
A Litván köztársaság elnökévé

sági^ elnököt választották. Kovno . bizonyítással szemben képtelenség- 
--Zz.cdlZ-t titett. | nek tartja, hogy bárki is húsz ta-zászlódat öltött.

ffi:

I

NE VÁSÁROLJON BE
karácsonyra utolsó percben, mert 
áruházunk — különösen délután — 

túlzsúfolt lesz.
Bár nagyszámú pótszemélyaetet és 
pótpénztárt állítottunk be, hiszen 
mindenképpen azon akarunk lenni, 
hogy még az ünnep előtti napokon 
is kellő gonddal szolgálhassuk önt 
ki: mégis előnyösebb úgy önnek, 
mint nekünk, lm nem vár tovább 

vásárlásaival.

LEGJOBBAN DÉLELŐTT 
VÁSÁROL

KARÁCSONYIG;
Délelőttönként 11 óráig 
meleg villásreggeli:

Borjúpörkölt 
Székelygulyás
Marhagulyás 
Szalóntildö 
Pirított borjúmAj 
Velő tojással 
VirsliFzafttallp. 
Minden adag 
1 pohár sörrel

8 ooo fOV&L
korona Budapest

I

Pesti Futár
karácsonyi szám

A legszebb

CT4E

»

Konyha- és e'ószobabútorok mo> 
dnrn kivitelben. 

Állandó n ciy raktára 
Budapest, Thököly út 17.

SXOL□ ÁSAKi 
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSEK!
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Budapest, 1926 december 20.

HÍREK
— Református egyházközség ala

kult Szombathelyen. Szombathely
ről jelentik: Dr. Antal Géza dunán
túli református püspök Szombat
helyre érkezett. A püspök részvéte
lével vasárnap megalakult Szom
bathelyt a református egyházköz
ség.

— A Szittyák Táborának gyűlése. A 
Szittyák Tábora vasárnap délután a 
Vármegyeház dísztermében gyűlést tar
tott, amelyen Jankovlch elnök iidvözölto 
Aaorasstó Tivadar alispánt és báró Pe- 
fényi Zsigmondot. Tefcfci Sándor gróf 
székfoglaló beszédében hangsúlyozta, 
hogy a hazaszeretetnek kell egyesíteni a 
haza minden polgárát.

•— A bőrkereskedők otthonának 
felavatása. Nagysikerű ünnepély 
keretében avatták fel tegnap dél
előtt a Bőrkereskedők Szövetsé
gének Paulay Ede ucca 45. szám 
alatt épült uj otthonát, Kohn Her
mán n felavató beszéde után, dr. 
Fábián Béla országgyűlési képvi
selő, Balkánul Kálmán, az OMKE 
igazgatója és mások mondtak be
szédet.

— Fascistúk és kommunisták véres ve
rekedése a kínai püspökök párizsi láto
gatása alkalmával. Vasárnap délben, 
midőn a Párizsban tartózkodó kínai 
püspökök eltávoztak a templomból, 
amelyben miséztek, a bámészkodó kom
munista és fascista tömeg között vereke
désre került a sor. A verekedés egyik 
résztvcvöjo megsebesült, úgyhogy kór
házba kellett szállítani.

— Földrengés Lisszabonban. Ma Lissza
bonban és környékén három másodpercig 
tartó földrengés volt ,mcly nagy anyagi 
kárt okozott

— Időjárás. A Meteorológiai Inte
get vasárnapi jelentése szerint 
az időjárásban némi hősülycdéstől 
eltekintve, lényeges változás nem 
■várható.

_ Elveszett aranyóra.. Szaccllary 
György bankár bejelentette a rendőrsé
gen, hogy szombat éjjel jókedvű társa
sággal szórakozott, s amikor a társaság
tól elbúcsúzott autótaxin hazament. 
Mire lakására ért. észrevette, hogy érté
kes aranyórája hiányzik. A rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Holttest a vasúti sínek közölt. 
Győrből jelentik: A győri teher
pályaudvaron a szolgálatot telje
sítő vasutasok vasárnap cgv férfi 
holttestére bukkantak a sínek kö
zött. Rövidesen sikerült megállapí
tani, hogy a halott Demse Albert 
vasúti munkás. Minthogy holttestén 
külső sérülés nyomai alig látsza
nak, folyik a vizsgálat halála kö
rülményeinek kideri lésére.

Minden, mi lzlotcs jó, 
A Molul-cégnél olcsón kapható.

— Feltörték az óvónők perselyét. Az 
Óvónőképző intézet vezetősége féljél ön
tést tett, hogy az intézet irodájában lövő 
jótékonycélú gyüjtőperselyt ismerctlon 
tettes feltörte s az abban talált pénzt 
elvitte. A persely fosztogatóit keresi a 
rendőrség.

Spanyolország—ülagjarország 4:2
Bées, december 19. Becsen keresztül rádión érkezett

Vasárnap délután folyt le Vigu- jelentést a késő éjszakai órákban 
bán a magyar és spanyol váloga- nem sikerült ellenőrizni, Vlgobol 
tett csapatok mérkőzése. A mérkíí- hivatalos jelentés nem érkezeti; es 
z-'s a spanyol válogatott csapat így a becsi hírt csak ientartással 

L.;..: közölhetjük.

Frlesflrich István:
„Ezzel a kormánnyal szemben 

ellenzéki maradok”
Friedrich István a déli választó-1 - A leghatározottabban kije-

kerületben a keresztény gazdasági | lenthetem, hogy nem leptem be a 
„árt listáján kapott mandátumot.' keresztény gazdasági partba es 
Éppen ezért politikai körökben az nem is fogok belépni. Egyszerűen 
a hír járja, hogy Friedrich István az történt, hogy úgy, mint a koz- 
formálisan is belép a keresztény ségi választásoknál, most is közös 
gazdasági pártba és az országgyú- fronton indultam küzdelembe. Ezt

•1: 2 arányú győzelmével végződött. közölhetjük.

Botrányba 
fulladt a magyar- 
olasz boxmévíiözcs

(A sportrovat eleje a 8. oldalon.)

A BTK rendezésében lefolyt magyar 
olasz boxmérkőzés második napja botrá
nyos fináléval ért véget. Az olaszok 
ugyanis sérelmezve azt, hogy Lámát 
Szélessel szemben a zsűri vesztesnek 
nyilvánította,

kiszálltak a ringböl és tüntetőén el
hagyták a. mérkőzés színhelyét,

A közönség természetesen felháborodva 
vett tudomást és hangos pfuj kiáltások- 
kát tüntetett az olaszok ellen.

Egyébként mind a négy Súlycsoport
ban magyar győzött. A győztesek a 
következők:

Bantamsúly; Széles (BTK).
Pehelysúly: Schmidt (BTK).
Könnyüsuly: Szóbolevszky (TTC). 
Wíerstdj/.- Balázs (TTC).

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

pap^ poppal,

aazaasani panoa es ------- - ' j5„.lésen támogatni fogja a kormányt, tettek Budán a fajvédők is, ped g 
Ebben az ügyben vasárnap este al- ok is ellenzékei a kormánynak. Én 
halmunk volt EríedrM Istvánnal, ezzel a kor=yal;Szemben;; áe- 
beszélni, aki a. —- —u------
zatot tette:

— Budapesten elfogták a debre
ceni Bocskay-kert betörőjét. Vasár
nap hajnalban a Városligetben a 
detektívek igazolásra szólítottak 
egy gyanús külsejű fiatalembert, 
majd mikor nem tudta magát iga
zolni, előállították a főkapitány
ságra. Itt azután kiderült, hogy 
Szabados J. János földmivessel 
azonos. A bűnügyi nyilvántartó 
adataiból megállapították, hogy 
Szabadost körözik, mert néhány 
nappal ezelőtt betört a debreceni 
Bocskay-kertben lévő Kardos-féle 
vendéglőbe. Az elfogott betörőt le- 
tartóztatták és holnap Debrecenbe 
szállítják.

— Gázolt, azután továbbrobogott az 
autó. Vasárnap a késő éjszakai órákban 
Kispesten, az Üllői ut 45. számú ház 
előtt, egy munkáskülsejü férfit halálra 
gázolt egy automobil, amely a gázolás 
után továbbrobogott. A szerencsétlen 
ember zsebében semmi olyan iratot nem 
találtak, amelyből személy azonossá gát 
megállapíthatták volna. A lelkiismeret
len gázoló gépkocsivezetőt keresi a rend
őrség.

— Felakasztotta magát egy kereskedő. 
A Fövény ucca 78. szám alatti lakásán 
Mai íj rád Géza 82 éves kereskedő családi 
okok miatt felakasztotta magát. Mire rá
találtak halott volt. Holttestét a tör
vényszéki boncolóintézetbe szállították.

— Helyreigazítás. A Hétfői Napló no
vember 29-iki számában „Kommunista 
lapszerkesztő lett Kassán Pál Tamás, az 
Uj Nemzedék „öngyilkos" munkatársa" 
című cikkre vonatkozóan az 1914. évi 
XIV. t.-c. alapján kérem alábbi helyre
igazító soraim közlését: „Valótlan, hogy 
Kassára egy emigráns nő tanácsára 
utaztam és hogy a „Kassai Napló" című 
kommunista szellemű lap szerkesztője 
lettem. Való az, hogy önszántamból tel
jesen egyedül távoztam Pestről és Kas
sán nem is ajánlkoztam egyik laphoz 
sem. A Kassai Napló különben is a Ma
gyar Nemzeti Párt hivatalos lapja. Va
lótlan, hogy utazásomra már régóta ké
szülődtem, és hogy útlevelemet már jó
val elébb cseh vízummal láttam el. 
Való az, hogy a cseh vízumot elutazá
som napján, délután háromnegyed 2-kor 
kaptam meg. Egyébként a cikk szerzője 
ellen sajtópört indítottam. Tisztelettel: 
Pál Tamás, hírlapíró. ’

Ebben az ügyben vasárnap este al- ők is ellenzékei a kormánynak. Én

következő nyilatko-. resztéiig ellenzéki politikus voltam, 
I vagyok és maradok.

— Felrobbant és elsülyedt egy 
amerikai partőrhajó. New-York, 
dcc. 19. A LtncoZn nevű amerikai 
partőrhajón Észak-Karolina állam 
partja mentén robbanás történt, 
amely a 8 főből álló legénység 6 
tagját megölte. A robbanás követ
keztében a hajón tűz ütött ki, amely 
rövidesen elpusztította. A legény
ség életben maradt két tagját egy 
angol gőzhajó megmentette.

— Itt a tél, lopják a télikabátokat. A 
hideg idő beálltával napirenden vannak 
a kabátlopások. Stern Vilmosné Vág u. 
19. szám alatti lakásából vasárnap dél
után egy besurranó tolvaj két télikabá
tot lopott el.

— Öngyilkos francia nyelvta
nárnő. Vasárnap gróf Haller 
Zsófia 34 éves francia nyelvta- 
nárnő az Üllői ut 35. szám alatti 
lakásán öngyilkossági szándékból 
Veronáit vett be, majd le akart 
ugrani a ház emeletéről. Erre azon
ban már nem volt ereje, mert a fo
lyosón összeesett. A mentők a Ró
kusba szállították.

— Sok örömet szerez egy Del-Ka cipő-
ajándékkal! Del-Ka Erzsébet körút 28., Hun
gária Rákóczi út 6. _

— A Belvárosi Takarékpénztár Rt. közli, 
hogy igazgatósága a napokban Székely Fe
renc udvnri tanácsos elnöklete alatt meg
tartott ülésében elhatározta, hogy a decem
ber 23-ára összehívott rendkívüli közgyű
lésnek előterjesztést fog tenni a takarék
pénztár alaptőkéjének fölemelése iránt. Az 
indítvány szerint az intézet alaptőkéje 
3,000.000 pengőről 6,000.000 pengőre emeltet
nék föl, mégpedig olymódon, hogy 60.000 da
rab 50 pengő névértékű új részvény kerül 
kibocsátásra 62% pengő árfolyamon, ami a 
ma még forgalomban levő 1000 korona név
értékű részvények után 89.62% koronának 
felel meg. Az új részvények az 1927. üzlet
évtől kezdve részesülnek osztalékban.

— A Hermes tőkeemelése. A Hermes Ma
gvar Általános Váltóüzlet Rt. igazgatósága 
elhatározta, hogy a folyó hó 29-én tartandó 
közgyűlésnek az 1926 június 30-áu lezárt üz
letévre részvényenként 1200 korona (a múlt 
évivel egyenlő) osztalék kifizetését fogja ja
vasolni. Indítványozni fogja továbbá az 
alaptőkének 1,680.000 pengőről 3,360.000 pen
gőre való felemelését 84.000 darab 1927 ja
nuár 1 tői oaztalékjogosult új részvény ki
bocsátása által olymódon, hogy az összes új 
részvények minden egyes 23:1 arányban ösz- 
szevouandó régi részvény után 1:1 arányban 
30 pengő kibocsátási árfolyamon a régi 
részvényeseknek njánltatnak fel. E művelet 
által az intézet kimutatott saját tőkéi kb. 
4.800.000 pengőre emelkednek. Az igazgató
ság Javasolni fogja a közgyűlésnek Salamon 
Tivadar, a Magyar Általános Hitelbank 
ügyvezető-igazgatójának az igazgatóság új 
teájává leendő megválasztását. Perónyi Ist
ván dr., az intézet ügyvezető-igazgatója, 
helyettes vezérigazgatóvá lett kinevezve.

X Vitéz Uhlyarik Jenő a dr. Nagy Béla- 
emlékverseny győztese. Nagy Béla dr. em
lékének áldozott vasárnap a magyar vivo- 
aport, midőn eldöntésre került a hagyomá
nyos dr. Nagy Béla-emlékverseny. A Mű
egyetem aulájában lefolyt verseny nyolcas 
döntőjének eredménye. 1. Vitéz Uhlyarik 
Jenő dr. (Wesselényi) 6 győzelemmel.. 2. 
GlellnM (Tiszti VCI 5 sy; 3. Kovács (Tisza 
István VO) 5 BV. 4. Misloy dr. (BEAC) 1 
gv. 5. Kalmár (MAl’C) 4 gy. «. Szűcs Gíta 
(NVC) 2 gy. 7. Markovica (Szeged) 1 gy. ö- 
Szí lény i (BBTE) 1 győzelemmel.

— Aki öt éven át megkárosította a 
fiatal házasokat. Egerből jelentik: Hét 
nap óta folyik Gyöngyösön Prettenhof- 
fér Ödön dr. egri törvényszéki tanács
elnök vezetésével egy bűnügyi tárgya
lás, melynek vádlottja fíalló Oszkár, volt 
egri anyakönyvvezető. Billiót azzal vá
dolják, hogy öt éven át hivatalában a 
polgári házasságkötések alkalmával a 

' hivatalos dijaknál sokkal magasabb dí
jakat szedett, s az így egybegyült pénze
ket, többszázmílliő koronát, saját cél- 

' jaira fordította. A tárgyaláson, amely 
előreláthatólag még négy napig fog tar- 

I tani, sorban vonulnak fel tanúként azok 
’ a házastársak, akiket az utóbbi öt év

ben Balló esketett s akiktől ravasz fon- 
| dorlattal magasabb illetéket szedett be 
: az anyakönyv vezető. Az általános ér
deklődést keltő tárgyaláson a vádat 
Enczy Károly dr. ügyész képviseli.

— Házasság. Boldizsár Lajos vegyész és 
Janek Vilma folyó hó ]9-én a Szent István 
bazilikában házasságot kötöttek.__________

Szilveszter estén

I

a

t

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

6iön,rp, pokroc, Uggony, agy- és 
asztalterítők, gyonnokkocsik, nyugszékok, 
Ioanyszoba-,elős7.obfi- és kertibntorok, ernvék 
6s Mátrák minden kivitekben knpt« tók 

gichnéeuAnos 
BUDAPEST VII., ERZSÉBET KÖÜUT 2U
Nagy kt*.alógagt <QtX)K ellenében postán kiilvök

a decemberi műtor ösx- 
szes nagyszerű attrak

cióival
Első olöadás >/,8. második 3/,ll órakor

Részletfizetésre 6 hónapra 
sezlonox takaróval, szül ngarniturák, matraco*:. 
szőnyegek paplanok, sodronyok elsörendűek kész, 
pénzárran M gyér u. O. kárpitosműhelybe
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ítMOT SZÍNHÁZsí
■ Mikor tegnap este Nagy Endre frakk
ban, sápadtan, zilált, őszülő hajfürtjel- 
Wr es egy kissé fölszednek látszóan meg
hajolt a függöny előtt

a Vasáros premierjén 
ezt mondta arcrándulásaival, önkény te
lén gesztusával a közönségnek:

— De uraim és hölgyeim miért tap
solnak nekem? Nekem már ahhoz semmi 
közöm. Én jó néhány év előtt megír
tam magamnak egy történetet, az, még 
az enyém volt. Do ez! Önök itt ülnek a 
^nézőtéren és nézik, mosolyogják, neve
tik, könnyezik ért az aranyszívű mű
vészt, ezt a Róznahegyit, mog szenved
jek ezzel a kitűnő gazdaasszonnyal, Si- 
inonyi Máriával, meg legoltetik a szo- 
müket ezen a fiatalságon, Turay Idán ... 
do miért hívnak engem a függöny elé?

Syd Chaplin 

Madame 
KékszakáH

A tapsoló közönség pedig azt szeretto 
volna mondani a kényszeredetten haj
longó írónak:

— Mert író vagy! És meg mertél írni 
olyan történetet, amoly nem is történet, 
amely legfeljebb csuk egy pletyka ere
jéig érdekli azokat, és csak azokat, akik 
ismerik a pletyka főszereplőit. Mert a 
a színpadon is csak író vagy, nem pedig 
szerző és ezt nem is szégyeled!

Monté Blua — Vera Re^nolds

Pacific Express
Ha már A vasáros-níá vagyunk, 

menjünk vissza néhány nappal. A 
.vásáros

házi főpróbáján
■történt ez a tragikus história. 
Beöthy László, a szinház uj igaz
gatója, aki a csődtől mentette meg 
a színházat, a házi főpróbártj, meg
hívta a lapok színházi munkatár
sait, akik az első felvonás után 
melegen gratuláltak a Vezérnek. 
Beöthy boldogan szorongatta a 
felé nyújtott kezeket, amikor a 
folyosón két jólöltözött bundás ur 
tűnt fel. Beöthy, aki nem ismerte 
az urakat és meg akarta őrizni a 
házi főpróba intimitását megkér
dezte tőlük:

—• Az urak újságírók!!
— Nem — mondta az egyik ke

ményen —, mi bírósági végrehajtók 
vagyunk.

A Városi Szinház is karácsony
előtti bemutatót adott, aminek tel
jes sikerét azonban a vendégjáté
kok végnélkül! sorával igyekezett 
már jó előre a középszerűség út
jára terelni. Urai Dezső, Kulinyi 
és Nagypál Béla

Asszonykám
blmü operettje az operettsikerek 
általános jó tulajdonságaival ren
delkezik. Még pedig bőven minden
ből. A szereplők, Honthy Hannával 
az élén, jól megállták a helyüket. 
Különösen sokat tapsoltak az eddig 
ok nélkül elhanyagolt, kitűnő tán- 
coskomikusnak, Érczkövy László
nak, a hosszú ideig nem foglalkoz
tatott Kompot áj/ Gyulának és a 
szinház uj, fiatal tagjának, Lészai 
Katónak.

Állami szubvencióval 
megteremtik a B-listások operáját 

a Várszínházban
Csak akkor szerződtetik a B-listás operai tagokat, ha le

mondanak az állammal szemben támasztott követelésakrőt
Czobor Károly zeneszerző, t 

hadnagyának komponistája, érdekes 
tervvel fordult a fővároshoz és a kul
tuszminisztériumhoz a Várszínház ura- 
fel támasztása ügyében.

Czobor Károly tervei szerint, a B-lls
tás operai tagokból és a fiatal énekes 
generáció tagjaiból pompás operatársu
latot lehetne összeállítani, az anyagi 
megoldást pedig igen életrevaló ötlettel 
a kultttszkormányra bízza.

A tavaly B-listára került operai tagok 
ugyanis az Operaházat és a Nyugdíjin
tézetet végkielégítésre perelték. A perek 
körülbelül

8 milliárd korona erejéig veszélyez
tetik az Operát, Illetve a kultuszkor

mányt.
A közoktatásügyi minisztérium már 

régebben egyessőgileg szándékozott az, 
ügyet elintézni, amikor Czobor Károly I díszletek, színpadi berendezések 

j zeneszerző felvotetto azt a gondolatot, | része a Budai Színkörbe került, a hiányt 
hogy a B-listás opeYai tagokat a Vár- ' pedig később az állandó anyagi zavarok- 

' színházban lehetne elhelyezni, természe- kai küzdő igazgatók nem tudták pótolni, 
tesen olyan feltétellel, ha ezek a kultusz- úgyhogy Czobor zeneszerzőnek csupán a 
kormány, illetve a nyugdíjintézet elleni j hiányzó színpadi felszerelések pótlásához 
követelésükről lemondanak.

Czobor, aki tárgyalásokat folytatott az I liárd koronára van szüksége.

JMagy operett-bemutató 
a Hopal-Orfeumban 

fanuár t-én
Hepfoovitz Béla és Harmatit Jmve 

ni opepeítie : a Zsivány^iná^ Somogyi 
Must és Hiss Fwpenc ven&é®1>2iiépsévei
A világot járt legnagyobb Pikerii magyar 

operettek közül is kiemelkedő és eiulckoze- 
tts a sorozatosan 350 előadást megért 
„Arany madár*'. Az „Arany madár" volt 
Znrkovitx Béla és Hrrniath Imre utolsó kö
zös munkája, s az Árvácska, Nóta vége, Csó- 
kos asszony és a Muzsikus Fcrkó százas Jn- 
bilouma után Zerkovitz Béla most újból 
Harmath Imre rendkívül érdekes, és for
dulataiban frappánsan eredeti szövegköny
vét zenésltotte meg.

Mint az Arany Madár, úgy a Zslványkl- 
rály is a Royal Orfeum kedves színpadáról 
indul világot hóditó útjára.

A Royal Orfeum igazgatósága igen sok 
'•zeTfttottel és nagy áldozatokkal állítja kiszeretettel és nagy áldozatokkal állitja ki 
a népszerű szerzők uj művét. A címszere
pet a Nemzeti Szinház illusztris művésze, 
Kiss Ferenc játssza, partnere egy amerikai 
milliárdos kisasszony szerepében, a Hóval 
Orfeum közkedvelt primadonnája, Szokolay

Minden esta 9 órakor

Uraim, csak eMsutón
A Fővárosi Ooerettszlnhóxban 

...nzl helySrak Hoil hcilyárak

MOLNÁR FERENCZ

Játék a tostélyhgm
A pénztár egész nap árusítja a jegyeket

MAGYAR SZÍNHÁZ
♦

Monté Oluo — Vara Raynolds

Pacific Express

a Hajdúk i érdekelt B-listás színészekkel, ezt a kér-
dést is elintézhetőnek találta és ilyon 
értelemben referált a kultuszkormány 
illetékes osztályának, amely elvben hoz
zájárult ahhoz, hogy

subvencionálja 
és ezenfelül 

arra is, hogy

bizonyos összeggel
Czobor vállalkozását 
késznek nyilatkozott 
minden B-llstás operai tagnak meg

felelő végkielégítést Is nyújtson.

Czobor operán lapító tervét az kompli
kálja, hogy a Várszínház színpadát és 
világítóberendezését teljesen leszerelték. 
A Várszínházát átépítő Bánffy intendáns 
ezt a kis színházat annakidején a leg
teljesebben rendezne be, valóságos minta
színházat csinált belőle, amelynok vilá
gítóberendezés® legtökéletesebb volt egész 
Európában. A későbbi idők folyamán a 

nagy-

cs néhány díszlet beszerzéséhez egymil-

01 ly lesz. A bravúros sznbrettszerepre u 
nagyszerű Somogyi Nuslt nyerte inog ven
dégül bz Orfsnm. Kívüle még llozBöffy 
László, Roth Ferenc, Iványl Dfzső és Felhő 
Rózsi jutottak brilliáns szerephez.

A Zsiványkirály végig mulatságos, derűs 
szövege pompás keretet cd a modern, sőt 
a legmodernebb táncoknak.

A ragyogó ug díszleteket Kósn Zeltáu mű
építész tervezte, a gazdag toaletteket és 
jelmezeket Faragó Géza tervei alapján a 
Berkovits-szalón készítette, a fejdíszek pe
dig az Ács és Bodnár cég remeket

Az operett betanítása Márkus Alfréd kar
nagy precíz munkája. A színdús rendezést 
Irányi Dezső, a Royal Orfeum régi kedven
ce végzi.

Az óriási érdeklődérre való tekintettel a 
január 1-i bemutató és a következő előadá
sok jegyeit már árusítják a Royal Orfouin I 
pénztára Ő3 a jegyirodák.

A Fővárosi Opercttszinház igaz
igatóságának és a kábarédirektorok- 
nak afférjában, ami Gőzön Gyula 

| szerződése, illetve szerződésfelbon
tása következtében keletkezett, a 

választott birósaj
hétfőn délután ül ösaze. Itt el fog 
dőlni, hogy Faludi Sándornak kö
telessége-e tizhónapos szerződést 
kötni tagjaival, holott csak két hó
napra ura az Operettszinháznak, 
vagy joga van arra, hogy esetről- 
esetro toborozza össze társulatát. 
Faludi egyébként nagyban készül 
uj darabjára, amelyre a fiatal 

. gárda igen tehetséges tagjait, Tassy 
Máriát és Székely Lujzát már le
szerződtette. Tagja marad természe
tesen Lázár Mária, Rátkai, Kabos 
és Sarkadi,

Bánky VSIma 
a ciodáialosan szép 

magyar leány 
a Fekete angyal fő* 
szerepében jutotta 

világhírnevéhez
A UFA karácsonyi műsorának 
főszereplői a Bánky Vilma és 

Rónáid Colmann
Az UFA karácsonyi műsorát ma dél

előtt zártkörű bemutatón vetítették le. 
A díszes, elegáns és nagystílű műsornak 
főuttrakciója a hetek óta hirdetett

Fekete angyal,
amelynek főszerepében az amerikai film* 
starra nőtt szökő magyar leán”

Bánky Vilma
•xeallál. Bánky Vilma ma egyik# a 
nagyobb amerikai fllnwiar oknak ás hagy 
az amerikaiaknak jó sroufik ven, ai:6 
•lsősorban az a filmje bizonyítja. A fe
kete 
idők 
kóló 
ez a __,___ ,___ ____ ,_______
amerikai filmmorált, mégis olyan hatal
mas sikerre tett szert, ez elsősorban 
Bánky Vilma érdeme. A film rendezői 
hálásak lehetnek ennek a finom gesz
tust!, rendkívül elegáns, szép és tzlésoa 
színésznőnek, do Púnky Vilma sem fe
lejtheti el a későbbi sikerei után A fe
kete angyalt, amely nem kevesebbet, 
mint a világhírt hozta neki. Bánky part
nere la tökéletes: Rónáid CoXmann, oki 
az elegáns karakterisztikus és kifejező 
színész-etar.

Az UFA karácsonyi műsora, amely 
Bánky Vilma filmének ajándékát adja a 
közönségnek, minden bizonnyal meleg 
fogadtatásra talál

angyal koczkáln a háború utáni 
mindennapi, ds mégis seívbemar- 
tragédiája elevenodik meg ús hogy 
film, amely nem fedi pontosan az

" EríeskÉs!

i

Szilveszter éjjelén két ünnepi 
előadás van a „Terézkörnti 
Színpadon". Az első Vi8 órai 
kezdettel a rendes, a második 
‘/íll órai kezdettel az évad 
legjobb darabjaiból válogatott 
műsorral. Mindkét előadásra 
a szinház a jegyek árusítását 
inár megkezdte: Telefon: 65—54.
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A primadonna, bonviván, táncoskomikus 
és a szerző afférja a Király Színházban 

- minden jó
inzultus miatt. Mi mindent megtettünk 
a darab sikere ériekében. Éjjel-nappal 
dolgoztunk, szinte egész lelkünket ad
tak oda. Nem csoda tehát, ha nem tud- 
ti m uralkodni idegeimen és erélyesen 
rcndrentesitottuiu azt az urat, aki mél
tatlanul ilyen inzultusnak tesz ki egy 
Sereg színészt. Egyébként u magam ré- 
tzéról közölhetem, hogy tegnap megné
zi tt a bécsi Boor direktor, aki látogatást 
tett nálam és miután meghallgatta né
met kiejtésemet, bécsi vendégjátékra 
kötött le

SPORT
Ha vége jó —

A KírUí.’ Szón házban már erősen pró- 
Viálják u Chopint köri tő njdojioágx I, .S';t 
lóg yl Lászlónak és Vitézé Zsigmondijuk 
egyelőre még einmélkiili Hídjátékát. A 
Ix'inututó dátumát is január' 8-ái'a áUa- 
pitotíúk meg. A Király Színház, gyors 
intézkedésére az. adott impulzust, hogy 
u Chopin búj- eiég uagy érdeklődést 
váltott a közönség sorában - még som 
váltotta be teljesen a hozzáfűzött remé
nyeket. A Király Színhúzuak ez a jogos, 
érthető és óvntös intézkedése már akkor 
ncuj tetszeti Faragó Jenőnek, u Chopin 
szövegírójának, mikor a premiert követő 
napon klirták az nj darab próbáit. 
Most már az uj prwnicr dátumát is meg
állapították, ez végleg elkeserítette Fa-1 
ragó Jenőt, aki a Chopin mérsék-lt sike
réért

170 percig tartó gyilkos küz
delem után dőlt el a Magyar 

Kupa sorsa a K71C Javára 
tCJte-BEMC 4:3 (Í J, 2:2, 3:3}

nyíltan n Haereplöket okoz La

hs ezt Lázár iguzgíitó tudomására is hoz
ta. Lázár terméwzctrycn tiltakozott Fa
ragó teljesen alaptalan vádjai ellen, 
amely uzután az igazgatói szobán Jjtcsz.- 
tíil az öltözőkig Hjfivárgott le,

Tegnap esto Varitjj jlona. Nádor és 
••llttlniay felháborodva tárgyalták a da- 
rubiró szohalluji tániad&jút. mikoy föl
tűni u kulisszák mögött Faragó Jenő 

jalakja. Faragó, uki niúr el is felejtette 
a kissó ni(?ggopdolHflnin.il hnngoatatoít 
vádjait, gyunutlanul köblödétt a folyo
són beszélgető &>eporl felé, amikor 
jXWIy Tloiia, a temperamentumos prl- 
i'madonxiu Clttfitfjébe invitált:* Faragó 
i Jenőt.

Az iiltőzírtJŰJ hangos siíőXráltás ós foly- 
’teu crősbödíí ronArenfcuwtíte hangjai; 
'hangzottak ki, amikor Kirí ölen uyilt az 
!ajtő ds traou kérésziül Faragéi sío/pü 
liaayba el a feH'Uosft. A kiv*iil állék még 
azt is JinllotMl,-, hogy a primadonna Fa- 

jj7<gó uWn szölt:
>V*<X<vr pe^tifí j^hb illlraUiyi irjön-J,

■. 'fibna 44 ulfiri’ól a k.űVcUó&ökct 
iuiondia;

- -MijyyMn fefvoltam húboor'dva Nádor- 
jral és Ilalmayval a teljesen szokatlan

Royal flDollo

ACÉLEHBER 
——1M

A primadonna a bécsi vendégjáték fe
letti örömében vasűrnap este, felejtvo 
minden bút és bánatot, nyakába borult a 
szerzőnek. Ekkor igy nyilatkozott:

— Csak nyári zivatar volt az egész.

Már az első üü pere alatt nyilvánva
lóvá vált, hogy a kupadöntő-mérkőzég 
csak meghosszabbított időben dőlhet el 
jobbra vagy balra. A vezetést a KAO 
szerezte meg, de a BEAU a második fél
időben kiegyenlített. Sohlssler József 
bíró ekkor a mérkőzést kétszer lő perc
cel meghosszabbította, amely alatt mind
két csapat újabb 1—1 gólt rúgott. Újabb 
kétszer 10 perces meghosszabbítás után 
3:3 lett az eredmény és ezután a kupa
szabályok értelmében, döntésig folyt a 
mérkőzés, amely végeredményben

a kispestiek 4:3 arányú győzelmét

hozta.
A két csapat játéka mindvégig izgtil- 

mas volt. . •
Az 1925—26. évi Magyar Kupának va

sárnap megismételt döntőmóikőzéso s®n- 
zúciós körülmények között dőlt el a KAO 
javáru. Mint ismeretes, az első mérkőzés 
1:1 arányú döntetlent hozott és így', a 
mérkőzést meg kellett ismételni. A Í'6t 
csapat öldöklő harcot folytatott a győ
zelemért, amelyet 170 perces küzdelem 
után mégis a Kispesti AU fiatal amatór- 
csaputápuk sikerült megszereznie.

♦ —

Osaís férfiadnak, 
de nőknek és gyermekeknek is 
vidám élvezetet nyújt 
Rálkal Márton

A csodadoktor
január 6-iki bemutatóján

* A rég! bőrkabaré feltámadása egy estére 
Szilveszter éjszakáján a Royal Orfeum épü
lőiében. Színes, eleven, változatos uiüsor, 
melynek keretében fellépnek: Solti Hermlu, 
NzokoJay Olly, Dénes Oszkár, Ivánja DezstJ, 
Dczsöffy László, Czuppon Sári, Felbű Rózsi, 
ltott—Tubay—Erdélyi trió, Sárosa? Mihály, 
Iladú Sándor, stb. Szilveszteri mókák. Elő- 
udás után iánc.

A CORVIN SZÍNHÁZ
karácsonyi nagy mttwa

A fekete angyal
Mnky Vilma is Rónáid Colnran

ZiSOTTÓ, mint boy
Zigotto legújabb 3 felvonásos burtrazk’e

TABARIN
Vili. Rákóczi ut 63. Telefón: J. 21—16

Esténként 10 órai kezdettel az

új decemberi 
Kabaré- és 

varieté-műsorfl legszebb

t

fl legnagyobb 
siker

A Király-színház 
karácsonyi hete 
■P

Minden este a nagyszerű

Chopin I

Raskó Baba Dainora
Posnor Magda 4 Nescows
Dénes Oszkár Szentiványi K.
Dr. Erdélyi Géza Irm do Georfii
Dénes György Grafín v, EIU

Divatrcvü stb.

ZáróraóraKor

Karácsony mindkét délutánién 

mérsékelt helyárakkal 

fl drimszhercMiifi
Oec. 94-én délután rendkívül 

olcsó helyáiakkal 

Jánoska

a Nemzeti&fc 
kaptak ki a Téli Kupa 

premierjén
hálójában. Szünet után a Nemzetiek erősí
tik a'tempót és uz első percekben FJeisch- 
juan gáncsa miatt megítélt tizenegyest Bé- 
liámi értékesíti góüú. A 2Í. percben Béniuy 

! lövése szerez újabb gólt a Nemzetieknek. 
A 3(>. percben Fleísclmiauu bzaporitju négy
re a Vasasok góljait.

Budai „Sr-III. fér. TVAC 1:1 (1:1).
Egyenrangú ellenfélnek mutatkozott u kút 

csapat. Mig a mezőnyben a Ídjctc-fíhérek 
voltuk jobbak, addig kapu előtt az újlaki 
csapat mutatkozott biz’.osabbual:. Mezőny- 
, útikkal Indult a mérk/ízéb. A vezető-gólt a 
38-asok érik cl. Sehmidt lövését Néuhaus 
kiüti, n hirtelen ott termett Púpay kihasz
nálva a helyzetet, gólt lő. A ÍII. kerületiek 
ellentúmudásba mennek é; sikerül is Hor
váth revén a kiegyenlítő gólt megszereznie. 
Szünet utiiii miudkéí. csapatnak akad gól
helyzete, ezt azonban nőm tudja egyik 
sem kihusznúhii.

__ . X A Ludovika Akadémia nyerte a fő-Magyarorsxág és nuaxfk Sa | f!SSóvándor<liJaí. A ltudas-fürdő

nap eldöntésre u Téli kupa első fordu
lója. Két mérkőzést bonyolítottak le az 
első vasárnap mérsékelt érdeklődés mel
lett. A nyújtott sport megfelel a vára
kozásoknak ós a legszebb anyagi ós er
kölcsi eredménnyel kecsegtetnek a Téli 
kupa küzdelmei. *Aa első vasárnapon 
csak a Vasasoktól vereséget szenvedett 
Nemzetiek vesztettek pontot, míg. a Bu
dai Híirinmchúrmasok és a III. kerü
letiek küzdelme eldöntetlenül végződött.

Vasas—Nemzeti 4:5 (3:0).
A két csapat találkozása éléuk iramú 

mérkőzést eredményezett. Az elfő félidőben 
a Vasasok sorozatos rohamokat intéznek el
lenfelük kapuja ellen. A Vasasok vezető
gólja a U. purebüu érik. Jetski gyors tanm 
dúsát pontos beadással fejezi be és, u labdát 
Flcischmauu vetlheteílmtül góllá értékesíti. 
A 23 percben Hzouiuiklússy csavart lövésé-

. „ ugyancsak Szenfmiklóssynak a 16-osról 
indított lövése akad meg Auguszlmovies

lasJoOb ítölgyuszóinah 
faláíkoxása

A7. egyetemes magyar sporttiírsudulom 
Inguugyobb érdeklődése elűzi, mog Ausztria 
és Magyarország legjobb hölgyvivóiuak 
holnapi tulúlkozúsát. A Mugyar Női Vivő 
Club látja vendégül holnap a Wiener Athle- 
tiksport Club négyes hölgycsaputút a Fő- 
városi V i gúdóbu: í.

A nugysznbúsu nemzetközi initiugcn

viszontlátjuk Ellen Oslicr asszony!, a 
várlzBf oliuiplász győztesét fs, aki a 
bcc’J Grete Frledmannal, valamint Bu

raiul Zsuzsival mérkőzik ineg.

i A versenyt ünnepi felvonulás nyitja meg, 
i amelyben u Wiener Atlilctiköport Club rep- 
írezantativ csapata, a Magyar Női Vívó Club 
i verseny-, minta- és r»v.i:esupat:i, u 

vlvóesaputn. az OMIKE és a Fodor-iskola 
kin’iokon kívül álló i; növendékei vesznek 
ré-bít.

A jiiitlűgen magyar részről Duraud Zsu- 
z.-i, Wollemumié, Fodornó és Engel Jí.ditLi, 

i osztrák részről Gretr v.iiv
HírschfeJd. Melitta K

| vesznek részt.
I A program, egyik kiemelkedő szúrna a Fo

dor Istváu vivómestír altul betanított ZO; 
nés vivó-revü, amelyet u Magyur Női Mvo 
Club tuffjat mutálnák be a párizsi olimpiai 

| induló ualltimárn.

jő Friedmann, 
Kern és Julu

El Í v 
Fürth

z Bécsi footbuiJorcdményck. Az I. osz
tályú labdarugóbajnokság őszi fordulója 
ma u következő eredményekkel befejezfi- 
diiít: Hako»li-BAC 1:J Í1:D. A dm Irat-Sport- 
kulb «:0 I3:«). Slnvan -WAC 3:2 (1:1).

A Fórum karácsonyi műsora
A könnyek és tapsok, a mosolygó és nedves szemek filmje:

AMERIKA
l NINCS EMBER 

u
u no emlékezzék na oro^z

„Kék madár** — Staniszlawszky 
produkcióira. Ezek ojovenednok meg n december lió 23-án először 

Dtcal mozi. megjelenő orosz filmekben. UrAnlu Csőitől.

ÚJSÁG I ZEM Bt. Budapest Vili., líökk Szilárd utca 9.

uszodájában, zajlottak le varúrnap a fő
iskolai úőzóbujnoksúgok küzdelmei. A fő
iskolai pontversenyben a Ludovika Ake- 
dciuíu győzött a BEAU és a MAI-’C elölt. 
A verseny keretében rendezett meghí
vóm számok közül kiemelkednek Jung 
Frigyesnek (NSC), a 200 méteres mell
úszásban elért 2 perc. 56.1 mp.-cs,. vala
mint Bank (UJ. kér.) a 10U méteres 
gyorsúszásban elért 1 p 0.5 uip.es ered
ményei. ,

X A MAC- súlyos vereséget szenvedett 
a 33FC-161.’ Ez az nmatőrljga vasárnapi 
eredménye. A MAC így lekerült egye
lőre a második helyről és helyét az FTC' 
foglalja el. Az érdekesebb eredmények a 
következők: 3.3FC--MAU 5:1. URAK— 
BB8Ö 3:1. Fojtás—-Zugló 4:1.. Törekvés - 
MTK 1:0. BSE-MÁV «;Q.

XA második profiligábau két mérkő
zés került c ldöntcsro vasárnap. Pest- 
orzsébet csapata 1:1 arányban döntetle
nül mérkőzött Somogy együttesével, míg, 
Soroksár 4:l-ro verte . a Kossuth csa
patot.
(A sportrovat folyt, a 6-ík oldalon.)

LÓSPORT
ButlaíJ&sitl 

ügetövepseriyeíi
f. futam: 1. Moiior (Tornán a pari). Sl Pa

tyolat (Castoliuí 2'j). Fin: Guszti. Ottlégy. 
10Ü8. Olasz J0;25. - JT. futam: |. Pali (Ma- 
Kék 8). 2. Adinir.il (Kovák 2?jl. 3. Gerlleo 
(ZvlllliiBcr 2hi). Fm: Gtshnra, Elláim, Vé
letlen, Izgató. Cserül. 10:5.1. 2(i, 23. 28. Olasz 
10:48. - III. futam: 1. páríns (Marschaf 4). 
2. Avanfl J. (Kovák Fj). 3. lluppy Pearl 
(Marék 4). Fin: Alabaster. Búim, Korcsimi- 
rorlió. Párisim Grill, Arabella. Bandi. 10:«7. 

,23. 21. 31. Olusz 10:4.1, - IV. futam: 1. H. I*. 
.(ZviIliDRer ]!_■). 2. T’.irabns (Maazúr S. 4).
.1. G. • Jóska (Maszűr F. 2’i). Fm: Burzsu, 
Vyiur, Peczkes, Fvalányu, Jobban. Rendet
len. 10-32, 15. 11. 11. Olasz 10:4(1. — V. futam: 
J. Balaton (Tonmnn l'jrrá). 2. Obsitos (No
vak 21 A. 3. Eltolj (Kovács 33). Fm: Job
bágy. Árpád, Salyr, Hanncrl, Kulluivg- 
dán. 10:20, 13, 11, .19. Olusz 10:43.
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