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Vasárnap kidobtak egy vizsgázó 
zsidó diákot a műegyetemről
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HUrsdiAK tanár kollokuálásra rendelte az Illetet, a baltársak 
azonban kivezették. — Klebelsberg miniszter nyilatkozata.

Bezárják a műegyetemet
1 A numerus clausus módosításának bonyodal
mai élénken foglalkoztatják a kormányzatot. 
Az egyetemi zavargások ugyanis — a kultusz
miniszternek a parlamentben tett erélyes kije
lentései ellenére — folytatódnak, sőt a jelek 
szerint komolyabb összetűzésektől is lehet tar
tani.

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
szombaton utolsó figyelmeztetésként az egyete
mek bezárásával fenyegette meg az ifjúságot. 
Ezzel a kijelentésével kapcsolatosan vasárnap 
beavatott politikai ‘körökben az a hír járta, 
hogy

Klebelsberg Kuni gróf kulluszmlnlsetee 
« Műegyetem bezárását már el Is hatá

rozta
íés még a mai nap folyamán megteszi a szük
séges lépéseket. Ezen az egyetemen ugyanis 
a le'gizgatottabb a hangulat.

Egyébként

Klebelsberg Kunő gróf kultuszminiszter 
vasárnap délelőtt megjelent hivatalában 
és az egyetemek rektoraival tanácskozáso

kot folytatott.

Mint a kormányhoz közelálló helyen a Hétfői 
Napló munkatársának kijelentették

a kormány legfeljebb két-három napig he
lyezkedik még a várakozás álláspontjára.

Súlyos inzultus a műegyetemen
\ Vasárnap nem voltak előadások az egye
temeken, ennek ellenére azonban

olyan súlyos inzultusra került sor, ami
lyenre eddigclé még nem volt példa.

'A súlyos inzultus ezúttal is a műegyetemen 
történt, ahol az ifjúság hangulata annyira 
túlfűtött, hogy a rendet itt csak az egyetem 
bezárásával lehet helyreállítani.

Vasárnap délelőtt a műegyetemen az tör
tént, hogy

egy zsidó műegyetemi hallgatót meg
akadályoztak a kollokválásban,

Kűrschák Károly dr. műegyetemi tanár 
ugyanis vasárnap délelőttre tizenhat hallga
tóját magához kérette a műegyetemen lévő 
előadótermébe, hogy a szokásos félévi kol
lokviumokat velük megtarthassa. A tizenhat 
diák között egy zsidó is volt, aki természe
tesen professzora felszólításának eleget tett. 
Amikor azonban tizenöt keresztény diák
társa vasárnap délelőtt kilenc órakor a pro
fesszor előadótermében őt megpillantotta, 

egyszerre kitört a botrány.
Miután a zsidó műegyetemi hallgató leve

Klebelsberg nyilatkozik a Hétfői Naplónak
Ezekről a hírekről vasárnap este beszél

tünk

Klebelsberg Kunó gróf
kultuszminiszterrel, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Az egyetemi zavargások ügyében 
ez időszerűit csak annyit jelenthetek ki, 
hogy

a rektorokat és dékánokat a legszi
gorúbb eljárásra utasítottam a vere
kedő egyetemi hallgatókkal szem

ben.
Akiket verekedésen fognak, azokat rög

Ha ma és holnap megismétlődnek az egyete
meken a turbulens jelenetek:

feltétlenül sor kerül az egyetemek bezárá
sára.

Tekintettel pedig arra a körülményre, hogy 
az egyetemi ifjúság hétfőre és keddre külön
böző tiltakozó gyűléseket hivott egybe, az 
egyetemek bezárása aligha lesz elkerülhető.

Teljesen beavatott kormánypárti képviselők 
körében sokat beszélnek mostanában a nu
merus clausus módosításáról szóló törvény
javaslat parlamenti tárgyalásának megfelelő 
„előkészítéséről". Kormánypárti körökben 
ugyanis attól tartanak, hogy a módosított nu
merus clausus parlamenti tárgyalásának ideje 
alatt kiélésednek az egyetemi zavargások. Épen 
ezért illetékes körökben már is elhatározták, 
hogy

az egyetemek ezúttal korábban, már de
cember másodikén vakációzni küldik hall
gatóikat, úgy hogy a numerus clausus ja
vaslat parlamenti tárgyalásainak ideje alatt 

az egyetemek zárva lesznek.

A kormány ugyanis úgy tervezi, hogy a nu
merus clausus módosításáról szóló törvény
javaslatot a népszövetségi ülésezésével egy- 
időben, tehát december első hetében tűzi ki a 
képviselőház napirendjére.

tette télikabátját cs helyet foglalt, hogu a 
professzorra várakozzék, társai ellenséges 
szemekkel mérték végig, majd közülök az 
egyik felszólította, hogy távozzék az épület
ből. A zsidó egyetemi hallgató vonakodott a 
felszólításnak eleget tenni és hivatkozott 
arra, hogy őt Kűrschák professzor kollokvá
lás céljából kérette fel a műegyetemre és ö 
csak kötelességének tett eleget azzal, hogy 
itt megjelent. Ez az indokolás azonban 
nem elégítette ki az inzultálót, aki erre

karonragadta zsidó hallgatótársát és 
erőszakkal levezette a lépcsőkön, majd 

az utcán távozásra kényszeritette.
Ez a súlyos inzultus példátlanul áll az 

egyetemi zavargások botrány krónikájában. 
Eddigelé a rendzavarók csak az előadások 
lúlugaiásában akadályoztak meg a zsidókat, 
arra azonban még nem volt eset, hogy vizs
gázásban, vagy kollokválásban is megaka
dályozni merészelték volna zsidó társaikat. 
Kűrschák professzor csak az inzultus után 
érkezett meg a Műegyetem épületébe és igy 
a zsidó egyetemi hallgató eltávolítását nem 
akadályozhatta meg.

tön kitiltják az egyetem épületéből. A 
műegyetemről már négy egyetemi hall
gatót ezen alapon kitiltott a rektor, ha 
pedig ez a büntetés sem riasztja vissza 
a hallgatókat a verekedések megismét
lésétől,

az egyetemi büntetéseknek foko
zatos folytatása lesz. Ha azután ez 
sem basznál, kénytelen leszek ma
gamat az egyetemek bezárására el

határozni.
A Hétfői Napló munkatársa szóvá tel te uzt 

a hírt is, amely szerint a kormány a mű

egyetem bezárását már elhatározta volna. 
Erre vonatkozóan Klebelsberg kultuszmi
niszter a következőket mondotta:

— Meglátjuk, hogy holnap miként vi
selkednek a műegyetem hallgatói. Néze
tem szerint semmit sem szabad elhamar
kodni. Ha én kezdetben mingyárt ide
geskedtem volna, azzal vádolhattak 
volna meg, hogy túlságosan szigorú el
járásommal a kedélyek felizgatásához 
járultam hozzá. Most azután, hogy ki
merítettem a békés kapacitálás eszkö
zeit, erélyes intézkedésekre kerül a sor.

A rendet az egyetemeken helyre fo
gom állítani

és ennek az elhatározásomnak a végre
hajtásánál nem riadok vissza a leg
szigorúbb eszközök igénybevételétől 
sem.

A Hétfői Napló munkatársa megemlí
tette Klcbclberg Kunó gróf kultuszmi
niszter előtt a műegyetemen vasárnap 
délelőtt lezajlott inzultust is, mire a mi- 
miszter a következőket mondotta:

— Erről az esetről még jelentést nem 
kaptam és igy a részletek hivatalos is
mertetése nélkül semmiféle kijelentést 
sem tehetek. A hétfői nap folyamán je
lentést kérek erről az esetről is.

A legújabb műegyetemi inzultus hírét 
vasárnap este közöltük a kormánypárt

Szegeden hétfőn nem engedik be az egye
temre a zsidó diákokat

Szeged, november 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szegedi 
egyetemi ifjúságnak az a része, amely az egye
temen legutóbb lezajlott eseményekben szere
pelt, vasárnap bizalmas tanácskozást tartott. A 
tanácskozáson kiszivárgott hirek szerint el
határozták, hogy hétfőn reggel a Budapesten 
tötént eseményekhez hasonlóan Szegeden is 
megakadályozzák, hogy a zsidó hallgatók bejut
hassanak az egyetemre. A terv szerint nem lesz 
igazoltatás, hanem

az egyetem kapujában és a tantermekben 
felszólítják a zsidó diákokat, bogy távoz

zanak.
Hogy az egyetemi hatóságoknak

Legitimisták ünnepelték Ottót 
tizenötödik születése napján

Mise a Bazilikában — Gróf Zichy János beszéde 
a Gellert szállóbeli lakomán

Díszes, előkelő közönség töltötte meg vasár
nap délelőtt a Bazilikát, hogy résztvegyen 
Ottó királyfi tizenötödik születésnapja alkal
mából rendezett ünnepi szentmisén. A meg
jelentek közölt volt Apponyi Albert gróf. And
rássy Gyula gróf, Wiassich Gyula báró, a felső
ház elnöke, Zichy János és Aladár grófok, 
Báréig István, Buiáth János alpolgármester, 

több tekintélyes tagjával, akik egyértel
műen annak a nézetüknek adtak kife
jezést, hogy a műegyetemet, amely a: 
egyetemi zavargások tűzfészke, be kell 
zárni. Teljesen beavatott kormánykörök
ben viszont úgy informálták a Hétfői 
Napló munkatársát, hogy a történtek 
után
a kormány nem térhet ki a műegyetem 

bezárása elől.
Vasárnap éjszaka konkrét formában be* 
széliek arról, hogy Klebelsberg Kunő 
gróf kultuszminiszter még ma bezárja a 
műegyetemet.

Pécsett a rendőrség eltávolí
totta az utcáról az egyetemi 

hallgatók plakátját
Pécs, november 20.

Pécsett a vasárnapra virradó éjszaka néhány 
egyetemi hallgató, az Ébredő Magyarok Egye
sületének tagjai, olyan tartalmú plakátokat 
ragasztottak ki a házak falaira, amelyeknek 
azonnali elkobzását rendelte el a pécsi állam
rendőrség. A keresztény társadalom — mondja 
a falragasz — minden erejével akadályozza 
meg a numerus clausus törvényének módosítá
sát, mert a numerus clausus az egyetlen fegyver 
az uralomra törő s a kereszténységet elnyomó 
zsidóság ellen. A plakátot, — amelyet Budapes
ten állítottak elő s amely hosszan fogllakozik a 
numerus clausus kérdésével — még az éjszakai 
órákban rendőrök lépték le.

ben mi lesz az álláspontja, arról hivatalosan nyi
latkozat nem hnngzott el. Egyetemi körökben 
utalnak Rcinhold Béla rektor legutóbbi hirdet
ményére, amelyben szigorú eljárást helyezett 
kilátásba a rendbontók ellen.

A szegedi ébredők különben vasárnapra nagy 
gyülé.st terveztek, amelyen megjelent Eckhardt 
Tibor, Lendvay István és mások. Az egyesület 
azonban úgy értesült, hogy a rendőrség az 
egyetemi események miatt előállt feszült han
gulatra való tekintettel

esetleg nem engedélyezné a gyűlést

és ezért elálltak tervüktől. így a gyűlés, amelyr© 
ezzel szem- nagy előkészületeket tet'ek. elmaradt

Eszterházy László. Móric és Andor grófok, 
Hazay Samu, Károlyi Józsof és György grófok, 
Sigray Antal gróf, Pallavichiny Gvörgv és Al
fonz őrgróf, Ugrón Gábor, Szterényi József 
báró, Homonnay Tivadar. Slrausz István, 
Karch Kristóf dékán. Angyal Pál egyetemi (a. 
nár, Ostenburg Gyula ezredes, azonkívül as 
arisztokrácia, politikai és társadalmi élet szá -1 
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mos lagja. Feltűnt, hogy a kormány részéről 
senki sem jelent meg.

Tizenegy órakor kezdődött az ünnepi miao. 
amit ülattfelder Gyula csanádi püspök celeb
rált nagy papi segédlettel. A saonlbeszódet dr 
Strnmmer Viktória O. S. B. föiekotaj igazgató 
mondotta, aki hangsúlyozta, hogy csak a ki
rály és a nemzet közős igyekezete szerezheti 
vissza az elvesztett országrészeket.

A mise egy óra után a Himnusz elének lésé- 
vei ért véget.

Ünnepi lakoma a (Miértben
Abból nz alkalomból, hogy Olló királyfi ma 

tölti be tizenötödik születésnapját, a Gcllért- 
szálló kupolacsarnokában

tárMu lakomára ült ömkm
a magyar legitimisták hatalmas tábora, hogy 
ünnepelje m királyfi ifjút és újból hüségfoga- 
dnlmat tegyen neki.

A harmadik fogás után szólásra emelkedett

Zichy János gróf,
hogy mint a vacsora egyedüli szónoka ünnepi 
beszédet mondjon. Beszéde elején utalt arra, 
hogy a világháborúban csak legyőzőitek ma
radtak, anélkül hogy bárki a hadat viselt álla
mok közül babérral övezhetné homlokát. Mi 
magyarok is elestünk, bűnhődtünk nemcsak a 
háború, a forradalmak és n bolsevizmus által, 
úgy hogy nemcsak határainkat vesztettük el, 
hanem képtelenek voltunk a magunk számára 
megmenteni a királyt. A magyar nemzetgyű
lés annakidején kényszerrel rábírható volt arra, 
hogy detronizálja * királyt. A király elvesz
tésével megszűnt a szent korona teljessége, 
azóta megbénult a nemzet szervezete. A nem
zet elvesztette királyát, mert nem volt méltó 
arra, hogy királya legyen.

— Nagytchctségü, mélységesen vallásos, kö- 
telességérzctében páratlan, egyenes jellemű, 
bálát, önfeláldozó és szép ifjú a király, llyen- 
inj^ncvelik a királyt, hála

■ *y bölcs és jóságos anya előrelátásának.
A társaslakoma közönsége e szavaknál felállt 

éa hosszasan lelkesen éljenzi Zita királynét.
— Néhány év múlva nagykorú lesz a király. 

Adja a gondviselés, hogy
addig a nemzet Ls nagykorú legyen

— Az immár gyermekből ifjúvá lelt kirá
lyunk születésnapján ujitsuk meg hűségünket 
és kiáltsuk szivünk egész melegével: é/jen a 
királyi

Zichy János beszédének utolsó mondatainál 
a lársnslukomón megjelentek fölálltak és viha
rosan éltették Ottó királyfit, majd telkesen ün
nepelték Zichyt.

■manHHanMaMMunmuaanunHHBiHUBumuuMnamu
A Gizella téren, majd & VvrfcaüüFty- 

tér 4. szám alatt

75 esztendő 
dia fennálló

Elfogták a toloncház csalóját, 
aki a belügyminisztérium nevében 

telefonon álutasitásokat adott

bor-, Ital- és csemegekUlUnleges 
ségl nagykereskedése

Jelenlegi helyiségeiből

a ház lebontása 
folytán 

november 15 én 
kiköltözni volt 

kénytelen
Addig is, mig uj helyiségeit ugyan
csak a Vttrosmnrty-téren megnyitja, 
tisztelettel arra kéri vovőközönsóget. hogy 
vásárlásait a most megnyílt fiók

üzletben

IV., Váci-utca 27.
sz. alatt (Plarlsta-alca sarkin)

eszközölni szíveskedjék.

A költözködés dacára a mélyen tisztelt 
vásárlóközönség által megszokott pontos 
kiszolgálás nem fog késedelmet szenvedni.

Telelönsaúm vAltoMtlan:

Teréz 235—79
Mkalmi veielekboi credo, peren* 

■xOd jegek. —•——•••- 
olcsói

-------- ....  ------------------.•* nmyrni 
•ztiDjrtfek, valamint antik bátorok 

olcsóbban mlut bárhol 

iMntlkark R.-T. 
(Sternberg Z. J.) 

VII., Bcb ucca 31. sx. 
ks/iq./v <i .---- • a

•rön’*«*•»*rt Cs ülik 
"Utoroké t n s g v írat •Ioc 1 UnI*

Sátoraljaújhely lakossága vasár
nap népes nagygyűlésen tiltakozott 

a trianoni béke ellen
Sátoraljaújhely, november 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) 
.Sátoraljaújhely lakossága vasárnap délelőtt

impozáns tiltakozó nagygyűlést tartott a 

trianoni bábé Igazságtalanságai ellen.
A tiltakozó nagygyűlésre, amely délelőtt 

órakpr kezdődött,

több mint 5000 ember gyűlt egybe

a sátoraljaújhelyi Kossuth-téren.
A népes gyűlés első szónoka Búza Béla dr. 

rámutatott arra, hogy Csonkamagyarország vég
városa SátoraljaujhNy, amelynek ütőerét szakí
tották cl a trianoni béke követ kéziében. Szirmay 
István, Zemplén vármegye főügyésze a trianoni 
béke által megcsonkított Zemplén vármegye 
helyzetéről beszélt s rámutatott arra, hogy sen-
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A gázoló autót nyomozza a rendőrség
Debrecen, november 20. 

debreceni Nagykörúton vasárnap dél- 
az elgázolások történetében szinte pél-

A 
előtt 
(látIonul álló eset történt.

Egy Ismeretlen budapesti autó a debre
ceni Nagykörúton öt munkást gázolt eL

Kovács Károly, Barna Mihály, Győri Sándor. 
Veres Gábor és Flrinyi Péter debreceni 
munkások ál akartak haladni az úttesten a 
körút egyik oldaláról a másikra. Nem vet
ték észre az arra jövő autót, amely vad ro- 
bogással közeledett.

A soffőr nem fékezett s valamennyi 
munkás az autó kerekei alá került,

szerencsére azonban csupán kisebb sérülé- 
seket szenvedtek. A mentők a sérülteket

Vasárnap reggel a főkapitányság intellektuá
lis osztályán egy veszedelmes szélhámosság 
ügyében kezdték meg a kihallgatásokat. Egy fő
városi ügyvédi iroda vezetője vakmerő módon 
a belügyminisztérium nevével visszaélve tele
fonon utasításokat adott a toloncügyosztálynak 
kliensei érdekében. A toloncház vezetőjének 
éberségén azonban meghiúsult a dolog és ár
talmatlanná telték a szélhámost, még mielőtt 
komolyabb következményei lettek volna a csa
lásnak.

Néhány nappal ezelőtt Nagy Károly előtt 
megjelent egy asszony, akinek húgát kitiltották 
Budapestről és az emberies érzéséről és jósá
gáról közismert fökapitányhclyetlesnéi húga 
sorsáról érdeklődött. Közben kiderült, hogy az 
asszony pénzt adott egy budapesti ügyvédi iro
da alkalmazottjának, aki elvállalta, hogy köz
benjár és

ji elintézi, hogy a kitiltást visszavonják.
A főkapitányhelyettes felháborodva hallgatta 
az előadást, mert nyilvánvaló volt, hogy a köz
benjárás ürügye afalt szélhámos csalta ki a 
pénzt. Azonnal intézkedett, hogy kutassák fal 
és tegyék ártalmatlanná. Az Örsi-csoport de- 
tektivjel hozzáfogtak a nyomozáshoz, amely 
csakhamar meglepő eredményre vezetett. Ki
derült, hogy egy Rottmann Nándor nevű fiatal
ember, aki Vajda Jenő dr. ügyvédi irodájában 
van alkalmazásban, úgy szerepelteti magút, 
hogy a

toloncház! és Illetőségi ügyekben mindent 
el tud intézni.

Tömegesen vállalt megbízatásokat toloncházi, 
kitiltás! és illetőségi ügyekben. „Klientúrája'* 
főként szegényebb sorsú emberek közül került 
ki és nagyon sok rendőrifelűgyelct alatt álló 
nő fordult hozzá, akik rendszerint sok munkát 
adnak a toloncháznak. Rottmann el is vállalta 
a megbízatásokat, különféle összeköttetésekre 
hivatkozva, mindent megígéri, első dolga azon
ban az volt, hogy

a „kijárásra- előleget vett fel.
Nem is sejtették, hogy ügyük minden köz

benjárás nélkül is rendeződött volna éa hogy 
közbenjárás egyáltalában nem is történt. Mikor 
a detektívek rájöttek a bűnös manipulációkra, 

figyelni kezdték Rottmann Nándort.
Közbüu azokban olyan esemény történt, amely Sági Pál

béke ellen
kinek sincs nagyobb oka a trianoni béke elleni 
tiltakozásra, a béke revíziójának követelésére, 
mint a megcsonkított Zemplén vármegyének.

Görgey István országgyűlési képviselő felszó
lalása után Farkas Andor nyugalmazott polgár
mester Irredenta költeményét adta elő, majd a 
népgyülés egyhangú lelkesedéssel határozati 
javaslatot fogadott el, mely szerint

a Népszövetségnél szorgalmazni fogja a 
trianoni békeszerződés revízióját

A sátoraljaújhelyi tiltakozó nagygyűlés alkal
mából a csehek a Sátoraljaújhelytől alig két
száz méternyire lévő

trianoni határi a vasárnap! napra lezárták, 
úgy hogy a halárzár következtében Sátoraljaúj
hely és a csehszlovák terület között közlekedni 
sem lehetett. A határzárt minden valószínűség 
szerint a hétfői uapon feloldják.

beszállították a debreceni klinikára, ahol 
ápolás alá vették ókat.

A gázoló autó, amelyről csak annyit lehe
tett megállapítani, hogy vasárnap érkezett 
Budapestről,

a gázolás után megállás nélkül tovább- 
rohgott

A vasárnap megejtett nyomozás nem tudta 
megállapítani, hogy a gázoló autó kinek a 
tulajdona és hogy ki vezette azt. Valószínű
nek tartják, hogy az autó sofőrje

réazeg volt
és igy történhetett a súlyos gázolás. A 
debreceni főkapitányság átiratára a buda
pesti főkapitányság elrendelte a nyomozást 
annak a megalapítására, hogy vasárnap 
melyik budapesti autó ment Debrecenbe.

után végleg sikerűit a szélhámos tleleplezni. 
Rottmann ugyanis pénzt vett fel olyan ügyekre 
is, amelyek nem intéződtek el sablónszerüep. 
Neki pedig természetesen semmi befolyása 
nem volt az elintézésre és ezért vakmerő és 
nagystilü eszközhöz folyamodott.

frlefónon felhívta a toloncházat, mint a bel
ügyminisztérium Illetékes ügyosztályának 
vezetője mutatkozott be és a saját klien
seire nézve kedvező utasítások végrehajtá

sáról intézkedett.

A belügyminisztériumból érkezett „határozato
kat" néhány iaben figyelembe is vették és a 
referens rendőrtisztviselők ennek értelmében 
akarták lefolytatni az eljárást. A szélhámos 
azonban kifelejtett valamit a játékból. Nagy 
Károly, aki alapos és kitűnő szakértője ennek 
a reszortnak, észrevette, hogy a minisztérium 
állitólagos intézkedései szabálytalanok. Erre a 
legközelebbi ilyen telefonbeszélgetés után

felhívta as Illetékes űgyesstfly vezetőjét, 
aki a legnagyobb meglepetéssel hallotta* 
hogy nevében valaki néhány perccel előbb 

utasításokat adott.
Erre beidézték azt az embert, akinek ügyében 
a belügyminiszteri álhatározat érkezett. Az il
lető hosszas faggatás után beismerte, hogy 
Rottmann Nándori bízta meg ügyének elinté
zésével. Most már nyilvánvaló volt, hogy

Rottmann aaokolt a minisztérium nevében 
telefonálok

Szombaton délután a detektívek előállították 
a Mosonyi-uteai toloncházba és megkezdték ki
hallgatását. Elsősorban tisztázták, hogy a sza
bálytalan dolgokat a saját szakállára követte 
el és főnökeinek erről természetesen semmi tu
domása sem volt. Megállapították a bűnügyi 
nyilvántartó hivatal adataiból, hogy Rottmann 
régebben már csalás miatt több évi [egyházra 
volt ítélve. Kihallgatása után szombaton dél
után

átkisérték a főkapitányságra és őrizetbe 
vették.

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon tovább 
nyomoztuk, hogy összeállítsák pontos bün- 
lajstromát.

Bangha páter Orosházán kikelt 
a destruktív lapok ellen

Orosháza, november 20. '
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelsiv 

lése.) Vasárnap katolikus nap volt Orosházám 
ahová ebből az alkalomból leutazotl Bangha 
jezsuita páter is. Bangha páter vasárnap dél
előtt misézett, délután pedig a Jézus Szive Sző. 
vétség zászlaját szentelte föl nagyobb beszéd 
kíséretében. A zászlószentelö beszéd éles ki
rohanás volt a „destruktív" lapok ellen, ame
lyek közölt Bangha páter

Ai Est, Pesti Napló, Pesti Hírlap és 
Népszava

című lapokat említette föl olyanokul, amelye
ket a keresztény társadalomnak nem szabad 
olvasni. __________________

DIXíöxmrNOK
VII., RÁKÓCZI-UT 74.

Trikókesztyü 
meleg, jó tartós minőségű, 
minden szám és szín.. ..

gyermek 1.SO

Bélelt trikókesztyü
csattos, minden szin és nőié 
szám............................ fér:

Nappa Móléit 
jó meleg béléssel, minden 
szám, garantált minőség

Nappa Móléit
kötött, gyapjubéléssel.. ..

gyermek B.oű 
női 7.80 

férfi 8.80

Angol meles harisnya i?n
reklám ára .. .. .. .. .« .. .. la IIIreklám ára

VU., RÁKÓCZI-UT 74.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

érdemes gazdasági

A Földhitelbank R. T. Igazgatósága 
fájdalomtól mélyen megrendülve ad hirt 

arról, hogy az intézet 
igazgatója

K12 órakor a kerepeaiutl temető halot- 

lasházából a ref. egyház szertartása sze
rint kisérték utolsó útjára.

A megboldogult éveken át állott az in
tézet szolgálatában és fáradhatatlan 

munkásságával, széleskörű tudásával és 
az intézettel szemben mindenkor tanúsí

tott nagy lelkiismeretességével és kitartó 
hőségével el nem múló érdemeket szer
zett

Budapest, 1927. nov; 19.

Emlékéi mindenkor hálás kegyeledel fog
juk megőrizni!
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Budapesten megkezdték 
a kihallgatásokat a kötvény 

hamisítás ügyében
A köivényhamisitás ügyében a párisi 

rendőrségnek már sikerüli a nagyszabású 
bűnszövetkezet tiz tagját ártalmatlanná 
tenni. A nyomozás sikeréhez nagyban hozzá
járultak a budapesti vizsgálat adatai, ame
lyeket Zdeborszky Oszkár főfelügyelő kö
zölt a franciákkal. Az eddigi nyomozás azon
ban még nem tárta fel ennek a szövevényes 
ügynek minden homályos, titokzatos rész
letét. A Hetényi Imre főkapitányhelyettes 
vezetésével irányított vizsgálat most már 
Budapesten is tényeket produkált. A főkapi
tányságra kérettek több tőzsdést, akiknek

Hetényi főkapitnnyhelyettes személyesen 
adott fel kérdéseket.

A kérdések az államadóssági kötvények
kel Budapesten régebben folytatott művele
tekre vonatkoztak. Ez azonban nem bűn
ügyi kihallgatás volt, hanem csak felvilágo
sítást célzó informatív jellegű kikérdezés. 
Valószínű, hogy ezek a felvilágosítások is 
hozzájárulnak a vzsgálat sikeréhez.

A nngyszabásu bűnügy legújabb adatairól 
a Hétfői Napló alábbi teljesen megbízható 
forrásból származó tudósítása számol be :

Hamis Mandzsu-vasut 
részvények

Páris, november 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A párisi 

nyomozás most már minden kétséget kizá
róan*' megállapította, hogy Blumensteinék 
nemcsak bélyegzőt mostak, hanem

teljes egészében is hamisítottak állam
adóssági kötvény nyomtatványokat.

Ezt azonban nemcsak államadóssági köt
vényekkel, hanem más értékpapírokkal is 
csinálták. Blumensteinék letétjében lefoglal
tak nagymennyiségű úgynevezett Mandzsu- 
vasut részvényt. A keletszibériai vasútvona
lat létesítő orosz-kínai vasúttársaság papír
jait nevezik a nemzetközi piacon mandzsu- 
vasutpapirnak. A részvényeket egy Angol
amerikai társaság bocsájtotta ki,

az óriási értékpapírok nagyrésze azon- 
| bán a japán piacon van elhelyezve.

rA vasútvonal nagyrésze a szovjet területén 
húzódik át. A párisi japán követség érdek
lődni kezdett a dolog után és ekkor kide
rült, hogy tókioi nagybankokben letétben 
vannak ugyanolyan sorszámú mandzsu
papírok, mint amelyeket Blumensteinék 
fafejében lefoglaltak. Nyilvánvalóvá lett te
hát hogy ezek a részvények hamisítványok. ,

Mivel az eddigi megállapítások szerint a két 
i'onbiní fivér összeköttetésben állt a szovjet
tel. valószínűnek látszik, hogy

a szovjet inspirálta a mandzsu vasutpapi- 
rok hamisítását Is,

hogy ezzel érzékenyen megkárosítsa a szov
jettel ellenséges japán pénzpiacot. A párisi 
japán nagykövetség értesítette erről a tókioi 
rendőrséget és most már a japán hatóságok 
is belekapcsolódnak ennek a nagyarányú 
csalási ügy vizsgálatába.

Párisban úgy tudják, hogy a magyar pénz
ügyi kormány annakidején lajstromot készí
tett n magántulajdonban lévő államadóssági 
kötvényekről. Most utánanéznek ennek a 
jegyzéknek, összehasonlítják a Blumen- 
steinéktöl lefoglalt kötvények számaival, 
amelyből majd kitűnik,

hogy a tilalom ellenére ki adott el kül
földre ilyen papírokat 

és az illetők ellen megindítják az eljárást

Korányi báró a vizsgálóbírónál
Páris, november 20.

Báró Korányi magyar követ a vizsgálóbírónál 
tegnap tett látogatása alkalmával kilátásba he
lyezte, hogy át fogja adni a Magyarországon 
lebélyegzett állam kötvények jegyzékét, amely
nek alapján kétséget kizáró módon meg lehel 
majd állapítani a.................................... ......
vényeket.

A titokzatos

Elemiískolások tolvajbandája
hamis felülbélyegzésü köt-

„X" letartóztatása
Paris, november hó. 

tudósítójának jelentése.) A(A Hétfői Napló , , ........... _ „
Journal hosszasabban foglalkozik azzal, hogy 
a magyar kötvények hamisításának gyanúja 
miatt ielartóztatott titokzatos férfiről, — aki
nek személyét a hatóság nem akarja megne
vezni — még mindig nincs pontos értesülés. 
Az illetőt a rendőrség fogházába, a Santé-ba 
szállították és sommás vizsgálatnak vetették 
alá. A fogház gondnoka a letartózttott férfi 
neve helyett.

a foglyok jegyzékébe csak egy X bctUt 
irt be.

Az illetőt egy zárkába vitték, ahol teljesen 
titkos és sziggry tprizet alatt^ tartják. A lap .pgy. 
•ejti, hogy magasflliásu tisztviselőről i-va'n szó. 
Több lap azon a véleményen van, hogy

régebben prefektus és az egyik volt pénz
ügyminiszter kabinetfőnöke volt

a Mát in viszont azt hiszi, hogy az illető egy 
jónevü párisi üzletember.

Kétentóert meg akart gyilkolni 
SátoroitaaíMgM a fővárositól 

megszSKOtt elmebeteg fiú
A főkapitányság bűnügyi osztályára vasár

nap távirat érkezett, a sátoraljaújhelyi rend
őrségtől, amelyben közlik, hogy Kon<?sek 
László 19 éves budapesti kereskedőtanonc 
kétrendbeli gyilkossági kísérletet követett 
el és megszökött. Kérik felkutatását.

A körözésnek rendkívül érdekes előzmé
nye? vannak. Koncsek László gyengelméjü- 
ségben szenved és a lipótmezei tébolydában 
ápolták. Állapota azonban annyira javult, 
hogy

kiadták házi ápolásra édesanyjának, 
Koncsek Gyulánénak, aki a Ráday-utca 41. 
számú házban lakik. Az elmebajos fiatal
ember nyugodtan viselkedett és heteken át 
semmi baj se mvolt vele. A múlt hét elején 
azonban hirtelen eltűnt édesanyja lakásá
ról. Mint most utólag kiderült, valahol pénzt 
szerzett és Sátoraljaújhelyre utazott. Az 
elmebeteg flu a városban felfogadott egy 
autótaxit és az egyik halármenti községbe vi
tette magát. Az autón Koncseken kívül a tu
lajdonos és a soffőr ült. A város határában 
Koncsek váratlanul mcgállitlntta az autót 
és kiszállt belőle. A taxitulajdonos és n 
soirör szintén leszálltak a kocsiról. Ebben a 
pillanatban

Koncsek rávetette magát a mitsem sejtő 
két emherre

és egv kezében előre elkészitett vasdorong- 
get ütlegelni kezdte őket.

Az autótulajdonos, mikor magához tért 
a meglepetésből, védekezni kezdett, rávetette 
magát Koncsckre és ki akarta csavarni ké
kéből a dorongot.

Koncsek azonban őrült erővel védekezett, 
tnajd hirtelen futásnak eredt

A soffőr sérülései életveszélyesek, gazdá
ját pedig ugyancsak súlyos sebesülések

kel ápolják a lakásán.
A sátoraljaújhelyi rendőrség — bár semmi 

kiindulópontja nem volt — bravúros nyomo- 
Hússal tegnapra megállnpitottn, hogy a mc

rénylö Koncsek László volt. Elrendelték a 
körözését és mivel valószínűnek látszott, 
hogy Budapestre menekült, értesítették az 
itteni rendőrséget is. A főkapitányságról de
tektívek mentek ki a városba, akik rövid 
nyomozás alapján megállapították hogy 
Koncsek László

a sátoraljaújhelyi kettős gyilkosságl kí
sérlet után visszajött Budapestre.

Édesanyjához ment, akinek nem szólt sem
mit borzalmas kalandjáról. Néhány napig 
otthon tartózkodott,

négy nappal ezelőtt azonban újra meg
szökött. j

Kilenc fiatal gyerek tolvajbandát alakított
A külső Váci-ut és a környékbeli mellék

utcák kereskedői és háztulajdonosai az el
múlt hetekben tömegesen tettek feljelentést 
ismeretlen tolvajok ellen, akik kisebb-na- 
gyobb lopásokat köveitek el.

A nyomozás szálai a Váci ut 67. szám 
alatti elemi iskola felé vezetlek. Az iskola 
igazgatója házi vizsgálatot indított, amely
nek során megdöbbentő dolog derűit ki. Az 
iskola egyik tanulója elmondotta, hogv 
barátjával együtt, akik közül a legfiatalabb 
hét, a legöregebb tizenkét éves, összeálltak, 

tolvajbandát alakítottak és már hóna
pok óta folytatták tolv ajtósaikat.

Lépcsőházi korlátok rézalkatrészeit lesze
relték, bemásztak raktárakba, padlásokra, 
összeszedték a holmikat és elvitték.

A tolvajbanda egyik trükkje az volt, hogy, 
esténként, amikor a Beszkárt Váci utón dol
gozó munkásai abbahnevták a villamossínek 
szerelését, összeszedték a szerszámaikat és 
ellopták. A Váci utón haladó teherkocsik 
rakományait menetközben megdézsmálták, 
azonkívül a Váci utat keresztező körvasút 
teherkocsijait is rendszeresen fosztogatták. 
Az összelopkodott holmikat a környékbeli 
ószereseknek eladták. A pénzt felosztották 
maguk között és

cigarettára, mozira kiütötték.

iskola igazgatósága minderről értesítette 
főkapitányságot. A rendőrség a tolvaj

Az 
a 
gyermekek ellen eljárást indított és az ügy 
iratait áttették a gvermekbirósághoz.

Nagyarányú vámpanama miatt

Egy vámtisztviselőt nyomban felfüggesztettek 
állásától

A budapesti fővámigazgatóság — egyelőre 
még csak saját hatáskörében — nagyszabású 
ügyben folytat szigorú fegyelmi vizsgálatot, 
amelynek sorár már egy vámtisztviselőt fel
függesztettek állásából.

Néhány nappal ezelőtt a fővámhivatal posta
osztályán megjelent Rédei Zsigmond szállítmá
nyozási vállalkozó, hogy a címére érkezett 
Külföldi postacsomagokat elvámoltassa. A vá
molásnál Csibi Sándor vámtisztviselő járt el. 
Rédei fontos elfoglnHságára hivatkozva kérte, 
hogy ügyét soronkivül intézzék el. Az elfogad
ható indok miatt a tisztviselő meg is tette ezt 
Mikor a munka befejeződött, Rédei a követ
kező kérdéssel fordult hozzá:

— Mivel tartozom a szívességért?
Csibi, aki Erdélyből menekült postamester, 

nagy megütközéssel hallgatta a különös kér
dést, mert furcsának találta, hogy hivatali kö
telessége ellátásáért valaki ajándékkal kínálja 
meg. Erélyesen visszautasította a kérdést és 
nyomban jelentést tett az esetről vitéz Lénárd 
Mátyás vámszaki főtanácsosnak, a fővámhiva
tal helyettes vezetőjének. Lénárt nyomban 
jegyzőkönyvileg kihallgatta Csibi Sándort,

majd Rédei Zsigmondot is. A szállító elmon
dotta, hogy tudomása szerint a fővámhivatal 
postai osztályának egyes tisztviselői

gyakran fogadnak el az ügyfelektől, fő
ként a szállítási vállalatok ulkaimazoltai- 

tól különböző szívességeket.

Rédei adatszerűén felsorolta a tisztviselők ne
vét, akik tudomása szerint ilyen ajándékokat 
fogadtak cl. A vallomás alapján Medici* Ká
roly miniszteri tanácsos, a vámhivatal vezetője, 
szigorú előzetes fegyelmi eljárási indított a 
megvádolt tisztviselők ellen. A vizsgálat során 
már

fel is függesztettek állásától egy tisztviselői, 
akinek nevét a nyomozás érdekében nem lehet 
közölni. A fegyelmi vizsgálat tovább folyik, 
hogy megállapítsák mi igaz a vádakból. Medi- 
cis Károly kijelentette, hogy a legszigorúbb el
járást indítja az esetleg bűnösnek talált em
berek ellcn: akik ilyen módon a fővámhivatal 
becsületes tisztviselőkarának tekintélyét alá
ássák.

minden dohányos
örömmel üdvözli a

120 lapos

SENHTOR
Forgalomba kerül 

holnap.

cigarettapapírt,
mert jó és gazdaságos!

í
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Egy jómódú kereskedő 
felesége leugrott az eme

letről és szörnyethalt
Vasárnap hajnali négy óra tájban tompa 

zuhanás majd elhaló sikoltozás zaja riasz
totta fel n Népszinház-utca 59. szám alatti 
ház lakóit. Riadtan rohantak ki a folyosókra 
és az udvarra, amelynek kőkockáin

ÖNiwroncsolt tagokkal vérében elterülve
találták

a ház második emeletén lakó Schossbergcr 
Károly kereskedő 43 éves feleségét. Azonnal 
értesítették a mentőket, akik pillanatok nlutt 
a helyszínre érkeztek, azonban már csak

a beállott halált 
konstatálhatták.

A család, amely teljesen érthetetlenöl áll 
nz öngyilkossággal szemben, kétségbeesetten 
zokogva vette körül a szerencsétlen asszony 
ÖMzeroncsolt holttestét.

Az öngyilkos úri asszony férjével és 4 
gyermekével

a legteljesebb harmóniában, rendezett 
anyagi viszonyok között élt 

’A szombati nap folyamán sem lehetett semmi 
változást tapasztalni Schossbergerné visel
kedésén, aki este a rendes időben férjével 
együtt nyugovóra tért. Hajnali 4 óra tájban 
a legnagyobb csöndben osonhatott ki a folyo
sóra, hogy végzetes tettót elkövesse. Való- 
srinű. hogy

pillanatnyi elmezavarában
sránta el magát az öngyilkosságra. Á holt
testet a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Kinek
van több érzéke ahhoz, hogy felismerje 
saját előnyét’ Annak, aki 1 20 pengőért 
(5 villamosjegy ára) vesz magának 1 pa
lack valódi Diana sősborszeszt, vagy pe
dig annak, nki ugyanannyiért — esetleg 
néhány fillérrel alcsóbban vesz magá
nak egy rendszerint hatástalan, értékte
len utánzatot?

van
olyan ember, aki évek óta használja n 
valódi Diana sósborszesz!, mint étvágy
gerjesztőt, cukorra cseppentve, mint fáj
dalomcsillapítót, bedörzsAlésre, mint fer
tőtlenítőt öblögetésre. Biztos, hogy ennek 
van

Igaza,
mert azt mondja, hogy: ami biztos, az 
biztosi

De
lehetnek még olyanok, akik esetleg kétel
kednek, akiknek még nem volt alkalmuk 
kipróbálni ezt a .pompás, világhírű házi
szert. Ezeknek csak azt mondhatjuk, 
hogy

kötet köszönőlevél Igazolja, hogy testi és 
szellemi munkások, tólerőltetett egyének, 
lábbadozó betegek szegények és gazda
gok, férfiak éa nők, ifjak és «ggok

páratlanul
elismerik a valód’ Diana sósborszesz 
bámulatosan gyors és erőteljes hatását. 

As égési országban mindenütt kapható.

M E D W A zongoratermeiben hrnevrt
■U E lu la H 1* zongorát, éK fis-.

•vmea. iwea no—7A MtageUa,

Házkutatást tartottak Petráss Sári lakásán 
is Litscheff bolgár ({konzul gyermekeit 

keresték, akiket édesanyjuk megszöktetett
A főkapitányságon tegnap óta feljelentés 

alapján rendkívüli bonyolult családi ügy 
foglalkoztatta, amely már eddig is több 
ízben szerepelt a nyilvánosság elölt. Tegnap 
este megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén PetrofT Szlojan Tschomaroff bu
dapesti bolgár ügyvivő társaságában Lit
scheff György bolgár követség! főkonzul és 
bizalmas természetű feljelentést tett. Elő
adta, hogy egy esztendővel ezelőtt elvált fe
leségétől. A wieni* belvárosi törvényszék 
jogerősen neki Ítélte a házasságukból szár
mazó két gyereküket, a tizenegyéves Mik
lóst és a hároméves Johannát.________

Felesége, akinek nevével annak idején 
a Zichy Tivadar gróf ellen Indított 
gondnokság alá helyezési perrel kap
csolatban sokat foglalkoztak, a külön
válás után magához vette a két gyer

meket és eltávozott velük Bécsböl.
Azóta mindenfelé kereste Őket. Most bizal
mas utón megtudta, hogy felesége a két 
gyermekkel Budapestre jött és álnéven az 
Akadémia-utca 18. szánni házban bérelt la
kást és itt rejtegeti a két gyermeket is.

A bejelentés alapján megindították a vizs
gálatot. Lovag Reichel László és báró Kaas 
Sándor detektívek az Akadémia-utca 18. 
számú házba siettek. Megállapították, hogy 
itt be van jelentve Wolff Ida néven egy nő, 
aki két gyermekével együtt

Petráss Sári lakásának egyrészét bérelte.
A detektívek a lakásba mentek, ahol azon
ban csak a házvezetőnőt találták, aki el
mondotta, hogy a lakás Mr. G. G. Crocker, 
a Times szerkesztőjének, Petráss Sári, a ki
tűnő színésznő férjének tulajdona. Mr. Cro
cker jelenleg betegen fekszik egy németor
szági szanatóriumban. Petráss Sári pedig 
szombaton elutazott férje meglátogatására. 
A házvezetőnő részletesen előadta azokat a 
dolgokat, amelyek Litscheff György beje
lentésével kapcsolatosnak látszanak. Elmon
dotta, hogy február tizenötödikén megjelent 
Petráss Sárinál egy elegáns hölgy, aki 
Wolff Ida néven mutatkozott be. Közölte, 
hogy két gyermekével együtt Budapesten 
szeretne letelepedni és hajlandó volna kibé
relni Petráss Sári elegánsan berendezett la
kásának egy részét A művésznő megálla
podott vele négymillió korona bérben.

Az állítólagos Wolff Ida, akt Litscheff

Polnay Péter, Polnay Jenő fia ellen 
köröző levelet bocsátott ki a bíróság

Párbaj vétsége miatt ellene megindított eljárás kapcsán keresi 
a törvényszék a Délamerikában lévő fiatalembert — 

A Hungária-bárbeli verekedés epilógusa
Á büntetőtörvényszék néhány nappal ez

előtt érdekes szcmélylcirás körözést adott 
ki.

Polnay Jenő fla, Polnay Péter ellen bo
csátották ki a kürözűlevelet, 

mert körülbelül egy esztendővel ezelőtt 
párbaft vívott s emiatt eljárás indult ellene. 
Néhány hónappal ezelőtt a törvényszék fő- 
lárgyaíást tűzött ki az ügyben. Polnay Pé
ter azonban nem jelent meg s igy született 
meg most a körözőlevél, amely arra kéri az 
összes hatóságokat, hogy a körözött feltalá
lása esetén azonnal értesítsék a budapesti 
kir. törvényszéket.

Körülbelül egy esztendővel ezelőtt, 1926 
októberében történt, hogy Polnay Péter egy

nagyobb társasággal mulatott a Hun

SINGER’» TIIIK.ITS 
(a legkisebb emberek legnagyobb revtije) 

utolsó 10 előadása
a

Royal Orfeumban 
Jegyek elővételi dij nélkül válthatók az összes előadásra, 

szombat d. u.ttU a Órakor GVERMEKELűhdüs 
Kezdete 8 órakor. olcsb helyarakkal Telelőn: J. 421-68

í Éllsl 2 arakor mar nyitva a
Hungária gőzfürdő

György felesége volt, 

áprilisban két gyermekével be is költözött a 
lakásba. A fiút egy fővárosi iskolába Íratta, 
majd az iskolaév befejezése után mindkét 
gyermekével eltávozott Budapestről. Távo
zásakor meghagyta, hogy ha keresik, mond
ják meg, hogy Romániába utazott és néhány 
hónap múlva visszatér. Augusztusban megint 
jelentkezett Wolff Ida, kifizette a házbért és 
újra beköltözött. Néhány nap múlva azon
ban ismét elment.

Néhány nappal ezelőtt, csütörtökön dél
után érkezett újból vissza. Csütörtöktől 
szombatig a lakásban töltötte az időt. Ez
alatt többször fogadott egy jómegjelenésü 
magas férfit, akinek a nevét a házbeliek nem 
tudják.

Wolff Ma éa látogatója között mindig 
heves szóváltás folyt le.

Petráss Sárinak is feltűnt a különös jqjen- 
ség. Érdeklődni is akart a dologról, jtom- 
haton azonban sürgönyt kapott, hogy férje 
állapota rosszabbra fordult és ezérjí a dél
utáni gyorsvonattal elutazott, még mielőtt 
beszélhetett volna Wolff Idával.

A detektívek az utasításhoz híven
házkutatást tartottak a lakásban,

ezt azonban csak formálisan folytatták le, 
mert nyilvánvaló volt, hogy Wolff Ida a két 
gyermeket már nem rejtegeti ott Vasárnap 
tovább folytatták a nyomozást és több tanút 
hallgattak ki. Megállapították, hogy Litscheff 
Györgyné egy évvel ezelőtt Diószeg község
ben tartózkodott és innen jött fel Buda
pestre. Holmiját Róna Béla szállítmányozási 
vállalkozó hozatta fel a fővárosba. Litscheff- 
né akkoriban nem egyedül érkezett

Vele volt Lan Mnrianne nevű barátnője, 
akit azonban a fővárosba való érkezése után 
többé nem láttak a társaságában.

A rendőrség most Róna Bélát <8 Lan 
Mariannel keresi,

mert tőlük várnak felvilágosítást arra vo
natkozóan, hogy hol tartózkodik Litscheffné 
és nem tartják kizártnak azt sem, hqgy Lan 
Marianne rejtegeti a főkonzul két gyer
mekét. X

Kólóra Jenő

gária szálló bárjában.
A fiatal Polnay meglehetősen i Iliim inált ál
lapotban volt már, amikor egy másik tár
saság tért be a bárba. Szóváltás támadt a 
fiatalemberek között s az ifjú Polnay Ösz- 
szeverekedett egy ipar-mágnás fiával.

Formális boxmeccset vívtak a fiatal
emberek 

s a boxmérkőzés eredménye az lett, hogy 
Polnay Péter szabályosan knokautolta ellen
felét. Másnap annak rendje és módja szerint 
összeültek a segédek s

kardpárbajban állapodtak meg.
A párbaj le is folyt komolyahb sebesülések 
nélkül. A kir. ügyészségen pedig megindult 
az eljárás a fiatalemberek ellen párviadal 
vétsége címén.

KM*
• terméntete* uéniavm

Mohai fignes-ulzet
parafndugós üvegekben.

PatentxAros üvegben. ozOnaawal telítve.
Fdlmkat: Török Jósáét Rt. ArzAny- 
vizosztAlya Budapest VI., KirAly-utca 12. 

Telefon: Llpót Mt-N.

Időközben Polnay Péter elfeledkezve g 
párbajról és tárgyalásról, ;

küllőidre utazott tanulmányainak I 
folytatására.

Állítólag Amerikában tartózkodik jelenleg 
és egy délamerikai vállalkozás szolgálatába 
lépett. A törvényszék ezért bocsátotta ki

körözőlevelét ’j
ellenev amely a következőkép szól:

,,Polnay Péter alaposan gyanúsítható az* 
zalv hogy Budapesten 1926 november 2 árt 
I>drviadal vétségét követte el. Személy-, 
leírása: Születési helye Budapest, állampoL 
gársága: magyar, születésének ideje: 1906 
március 8, nyelvismerete: magyar, vallásai 
róm. kath., családi állapota: nőtlen, foglal* 
kozása: joghallgató, atyjának neve: Polnajf 
Jenő, anyjának neve: Konrád Margit, utolsói 
lakhelye: Budapest, Fáik Miksa utca 20. 
I. em. (Állítólag Dél-Amerikába vándorolt! 
ki.) Egyéb adat nincs. 1927 B. XIII. 7896. 
sz. Budapest, 1927 október 24. Budapesti 
kir. büntetőtörvénysr.ék.

ADMIRAL
az aiokcio Miig taiamozoneiye

A házi jazz-band mellett
Bécs kedvelt zongorahumoristája

Magyar-utoa 5. Telefon: J. 454—49.

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

ered-

A vasárnapi ügetftversenyeket. miután már gaioi>p«er* 
senyék nincsenek, igen nagyszámú közönség nézte vé
gig. A nap főszámát, az őszí dijat, Grafftt (Katinka) 
nyerte erős küzdelem után Céllá és Horpaea ellen. A. 
közül Kallnka három versenyt nyárt. A részlete* ered
mény a következő: ,

I. tatami 1. Mikért (5) Kálinké, 2. Hifi CD Fta». H. 
Babus (J) Casolini. F. m.: Avanti I. Fiú. Pompadocr, 
Cukros. Satyr. Sári. 10: 83, 27, 25. 22. Olasz 10 : ffi.

II. tatami 1. Madár (5) Hass, 2. Irma (5) Raurk,,8. 
Kairó (6) Benkő. F. m : Patyolat, Igen ő. Véletlen, Mály
vákká, Balaton. 10 : 57, 29, 28. Olasz: 10:70.

III. Futam: 1. L’amoureuse (2 és fél) Zwlllngei. 2. 
Nada (2 és fél) Maszár, 3. Pogány (5) Bunkó. F «M 
Jancsika, Lihor, Blanka, Bazsalikom, Vincié, Pilger. Kin- 
dia. 10 : 29, 15. 15. 23. Olasz 10*49

IV. tatám: 1. Óvár (1 és fél) Kovács, 2. Almos (16) 
Kovács II, 3. Urának (3) Maszár. F m.: Viola. Jakab. 
ZlaWbár. Árnyas Aranka n. 10 : 29, 13, 27. 14. Olasz 
10:117.

V. tatami 1. Ottlégy (6) Kallnka, 2. Kalimegdán <1 és 
fél) Maszá, 3. Végre (8) Maszár I. F. m.: Cecília. Bandi 
10 : 49, 20. 15. Olasz 10 : 39.

VI. futam: 1. Grnfiit (3) Kallinka, 2. Cella (8) Ko
vács II, 3. Horpacs (pari) Maszár. F m.: Inciter, Vidor, 
Jeles, Hellcr, Tatalma, Miss Franciska. 10:47, 24, 45, 
19. Olasz 10; 107.

— A KMAC már összeállította az 1928. 
évi sportprogramot. Ezek szerint május 
20-án tartják meg a Totirist Trophyt, jtrtU 
16—17-én a Magyar Túra Utat, junius 29 én 
a 111. Gnggcrhegyi versenyt és szeptember 
30-án a IX. Svábhegyi versenyt. Rendezitek 
még Nyergestíjfnlu és Tat község között 
kiloinéterversenyt és előreláthatólag juliufi 
havában kerül sor ■ parádí hegyivnrsenyrq
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u hírek
— Időjárás. A Meteorológiai Intézel 

Vasárnap az időjárásról & következő je
lentést adta ki: Jobbá^j borult, vagy kö
dös idő várható, kisebb lecsapódásokkal 
és lényegiden Időváltozással, valószínűleg 
hősüllycdé.^L

-- Er^betvárosl búcsú. Vasárnap tartot
tak i>cg Erzsébetvárosban a szokásos évi 
«v.csut. Reggel a Szegényház-téri plébánia 
ünepi mise volt, amelyet dr. Bednárszky 
Véter celebrált. A búcsún a kedvezőtlen 
időjárás ellenére is nagy tömegek hullámoz
tak. ^volt vigság, kiabálás, trombitaszó a késő 
éjjeli órákig. Az árusok, akik a szokottnál 
is nagyobb területen állították fel sátorfái
kat, jó boltot csináltak, mert az emberek 
szívesen vették a különböző portékákat.

— A Budai Katolikus Kör huszonőteves 
jubileuma. Vasárnap délelőtt ünnepelte a 
Budai Katolikus Kör fennállásainak huszon
ötéves jubileumát. Tiz órakor a Battliyányi- 
téri plébániatemplomban ünnepi mise volt, 
melyet Molnár László plébános celebrált, 
nagy papi segédlettel. Ezután a Kör PálfTy- 
téri helységében ünnepi közgyűlés volt. A 
gyűlést Apponyi Albert gróf a Kör elnöke 
nyitotta meg nagyhatású beszéddel, majd 
Baránsky Gyula dr. ügyvezető aleínök is
mertette a Kör huszonötéves működését.

— A Peíőfl-Tírsaság Kossuth-illése. A Petőfi- 
Társaság vasárnap délelőtt az Újvárosházán 
ülést tartott, amit Kossuth Lajos emlékének 
szentelt. Pékár Gyula elnöki megnyitója után 
Petri Mór olvasott fel öt Kossuth-szonettct. 
Nagy sikert aratol Kis Menyhért „Ki volt 
Kossuth** cimü költeményével. Ezután Pintér 
Jenő dr. főigazgató „Kossuth Lajos a publicisti- 
kában“ cimmel tartott előadást. Sas Ede és 
Szathmáry István verseket. Lázár István novel
lát olvastak fel, végül Kiss Ferenc, a Magyar 

Szinház tagja verseket szavalt.
—- Emléktáblával jelölik meg Ady Endre 

debreceni lakóházát. Az Ady Endrc-Társaság 
Debrecenben szombat eslo tartott ülésén elha
tározta, hogy Ady Endrn debreceni, Darabos
utcai lakóházát díszes emléktáblával jelöli meg. 
A Társaság az emléktábla leleplezési ünnepélyt 
vasárnap fogja megtartani Babits Mihály, Szabó 
Lőrinc és más országos nevű írók részvétele 
mellett.

— Bánóczl József emlékünnep. Vasárnap dél
után az Esplanid szálló nagytermében tartották 
Bánóczl Józsefnek, az ize. Tanilőképezde tavaly 
elhunyt igazgatójának emlékünnepélyét. Az 
ünnepi megnyitó beszédet Gerő Ödön tartotta, 
majd Szemére Samu dr. a Tanilőképezde je
lenlegi igazgatója emlékezett meg az elhunyt 
nagyjelentőségű kulturális érdemeiről. Az ünne
pélyen nagy számban jelentek meg a néhai tu
dós barátai -és tisztelői, köztük Krieszháber 
Adolf dr., * budai izr. hitközség elnöke, Zöld 
Márton tábornok és még sokan mások.

— A KathoHkus Népszövetség gyűlése. Mint 
Egerből jelentik: a Katholikus Népszövetség 
egri csoportja vasárnap délelőtt népes gyűlést 
tartott. A gyűlés szónokai Hallét István és 
Trakk Géza voltak.

— Fenyves Jákó kiszabadult. Vasárnap 
léiben hét és fél esztendei fogvatartás után 
kiszabadult a Margit-köruti katonai fogház
ból Fenyves Jákó volt honvédőrnagy. Feny
ves, mint ismeretes, a háború alatt egy 
nagyarányú posztócsalásban szerepelt. A 
katonai bíróság annak idején lefokozta és 
tízévi börtönre ítélte. Fenyves hozzátartozói 
Gábor Gyula űr. tartalékos ömagy-hadbirö, 
u pesti izraelita hitközség ügyésze utján ke
gyelemért folyamodtak a kormányzóhoz. A 
kormányzó helyt adott a kegyelmi kér
vénynek és a börtönben példás magatartást 
tanúsító Fenyves Jákót hét és fél évi fog
ság után feltételesen szabadlábra helyez
ték. Az egykori Őrnagy vasárnap megjelent 
Gábor Gyulánál, könnyes szemmel köszönte 
meg a szabadulását és kijelentette, hogy 
igyekszik elhelyezkedni, hogy a levcxekelt 
büntetés után hasznos tagja legyen a társa
dalomnak.

— / thcológlnl akadémia Ifjsságának Kos- 
sutk-emlékünnepélye. A budapesti református 
theolőgiai akadémia ifjúságának Kálvin János 
Köre vasárnap délután « thcológia Ráday utcai 
dísztermében Kossulh-emlékünnepélyt rende
zett, amelyet dr. Victor János theológiai tanár 
nyitott meg. Dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár 
belugscge folytán az Ünnepéiről nem jelenhe
tett meg s Bcnke Tibor theológus olvasta fel 
Ballagi előadását. Beltagi előadásában arról a 
látogatásáról értekezett, amelyet annakidején 
Turinban tett Kossuth Lajosnál.

— Az veri vasárnapi ébredőgyülését nem en
gedélyezték. Egerből jelentik: Az Ébredő 
Megjárok Egyesülete vasárnap a numerus 
clausus mellett nagygyűlést akart rendezni. A 
gyűlésre Egerbe érkezett Bndaváry László és 
Aafca János, ekik a nagygyűlés szónokai lellek 
volna. Az egri rendőrség azonban értesítette 
a gyűlés vezetőségét, hogy a nagygyűlést nem 
engedflgczl, mert vnsárnnn Egerben több rnAs 
gyMMl tartanuk, ahová már kivezényelték ar 
összes ellenőrző rendűriiszlviselőkeL

— A Korvin Mátyás Egyesület ülése. A Korvin 
Sályás Magyar-Olasz Egyesület

ölt a Magyar Tudományos Akadémián ünnepi 
ülést tartott, Berzevicxy Albert elnöki meg
nyitójában köszönetét mondott Mussolininak a 
vissraajándékozolt két Corvinéért, majd Durini 
di Monza gróf, olasz követ fejtegette a magyar- 
szellemi cgviiltmuködés szükségességét. Ezután 
Klebelsberg' Kuné gróf kultuszminiszter ismer
tet le Mátyás király könyvtárának és a Corvin- 
kodeftek aorsát. Végül Fpgel Jőts«( szegedi 
•gyötörni tanár tartott előadást a Corvinák van* 
flotHLüHR.

Rágyultona a hazat lakóiara 
Cs ngrauon egy házién* 

siaisriaiis wrttM .w aiiiuai a sauliogaw
Szeged, november 20.

f A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
délelőtt a szegedi ügyészségre szállították 
Csongrádról Csernák Mihály ottani föld
birtokost, aki különös bűncselekmény miatt 
tartóztattak le.

Csernáknak Csongrádon több háza van. 
Egyikben Lakatos Mihály gazdálkodó lakik 
feleségével és négy gyermekével. Csernák 
felmondott lakójának, aki azonban nem fo
gadta el a felmondást. A háziúr erre elhatá
rozta, hogy lakóját, aki nem akar kimenni 
a lakásból, egyszerűen

kifüstöli a házból.
Á vasárnapra virradó éjszakán fellopódzott 
a padlásra egy égő papírdarabot do
bott a fölhalmozódott szalma és liin-lom 
közé, majd azután elmenekült a padlásból. 
A gj-ulékony holmi

az alvó Lakatos-család feje fölött

Kegyeletes ünnepség keretében 
avatták fel vasárnap a Vázsonyi 

síremléket és emlékserleget
Rassay és Baracs beszéde Vázsonyi Vilmosról

Kegyeletes ünnepség keretében avatták fel 
vasárnap délelőtt a Kerepesi-uti, régi izraelita 
temetőben Vázsonyi Vilmos síremlékét. A 
sir körüli kis térségre csak a meghívottak 
juthatlak be, a demokrata-szervezettek tag
jai és a nagyközönség százai az avatási ün
nepség befejezése ulán tekintették meg a 
hatalmas gyönyörű márványsiremléket, mely 
Marón Géza szobrászművész alkotása. A sír
emlék felirata :

Dr. VÁZSONYI VILMOS 
ügyvéd 

valóságos belső titkos tanácsos,- 
Magyarország igazság ügy minisztere 

186S—1926.

A siremlékavató ünnepségre nagy és elő
kelő közönség jött cl, hogy a kegyeletes meg
emlékezésnek adózzon az elhunyt iránt. Az 
igazságügyminiszter képviseletében dr. 
Szászy Béla igazságügyi államtitkár, a kép
viselőház képviseletében Huszár Károly al- 
elnök jelent meg. A Független Nemzeti De
mokratapártot Rassay Károly, a Magyar 
Demokratapártot Pakots József, az Egységes
pártot Rublnek István országgyűlési kép
viselők képviselték. A főváros részéről dr. 
Lamottc Károly, Berczell Jenő, Némethy 
Béla tanácsnokok és dr. Szabó Imre tiszti 
főügyész jelentek meg. Ripka Ferenc főpol
gármester, aki szombaton elutazott a fő
városból, meleghangú levélben mentette ki 
távolmaradását. Az országgyűlési képviselők 
közül ott láttuk még Sándor Pál, Brődy 
Ernő dr., Gál Jenő dr., Fábián Béla dr., 
Pakots József, Peidl Gyula, Farkas litván, 
Pcyer Károly és dr. Györki Imre képviselő
ket. A Községi Polgári Párt részéről Becsey 
Antal dr. orsz. r^’ül. képviselő jelent meg. 
Ott volt a Pesti Izr. Hitközség képviseleté
ben dr. Lederer Sándor elnök, az Orsz. Izr. 
Iroda részéről Eulenberg Salamon dr., az 
Izr. Szcntegylet részéröl Adter elnök és dr. 
Endrei igazgató.

A síremlék közvetlen közelében emelt 
szónoki emelvény mellett állott falóig 
gyászban Vázsonyi Vilmos özvegye, fia 
János és öccse Jenő.

A siremlékavató beszédet -u
Dr. BARACS MARCELL 

országgyűlési képviselő mondotta.
__  Vázsonyi Vilmos keltette politikai tu

datra Budapest népét, — mondotta — ö 
szervezte pártba a kispolgárok sokaságát. 
Az ötestamentum talajából sarjadt ki, a 
klasszikus kultúrán nevelkedett, de a hit
nek és emberi méltóságnak minden gondo
latát és hagyományát magyar lélekkel érezte 
át. Magyar lelkét a kisértés nem bírta meg- 
tántorítani. A magyar nemzeti demokráciá
nak uj bajvívója volt ő, akinek programja 
Budapest törvényhatóságában nagy részben 
mór valósággá is vált és aknrva-akaratlan. 
tudatosan, vagy önmaguknak számot sem 
adva nz általa megadott irányt követik azok 
is, akik ellenfelei.

Vázsonyinak útját Járják azok, akik 
tőle még egy utcát is megtagadnak.
. Vázsonyi, a politikus előbb egyedül, 

azután harmad-negyedmngával Ölt a régi 
T. Házban, de a törpe pártnak nagy vezére 
így is

jelentékeny tényezője
|lett a fmlitikwi köréMnek, jelentősebb, mint

azonnal tüzet fogott és

kigyulladt a tető.

A tüzet, amely már-már átterjedt a lakásra 
is, észrevették a szomszédok, berohanlak a 
házba és kimentették már-már életveszélyes 
helyzetükből Lakatosokat.

A csongrádi csendőrök nyomban megin
dították a nyomozást és csakhamar meg
állapították, hogy Csernák volt a gyújto
gató. A földbirtokos rövid kihallgatás után 
beismerő vallomást tett, mire letartóztatták 
és Szegedre kisérték.

Szeged területén még érvényben van a 
régebben kihirdetett slalárlálls rende

let,
ami a gyújtogatásra is vonatkozik és ezért 
Csernákot valószínűen rögtönitélö bíróság 
elé állítják 

nagyobb pórtoknak törpe vezéralakjai. A 
közéleti tisztaságért, a sajtószabadságért, es
küdtszékért, általános választójogért vívott 
harcai feledhetetlenek.

— Élete telve tragikummal. Amikor a 
bolsevizmus leverése ulán visszatért, neki, 
aki elsőnek ismerte fel a bolsevizmus ve
szedelmét és legkérlelhetellcnebbül küzdött 
ellene, ismét menekülnie kellett! Midőn új
ból hazatért, itthon már csak egy feladat 
várt reá: fogyatékossá vált fizikumának 
végső lerogyásáig helyt állani életének nagy 
igazságaiért meg nem alkuvó becsülettel.

— őrizzük híven Vázsonyinak örökét s 
ha magunk nem tudjuk megvalósítani, ad 
juk át csorbítatlanul a követő nemzedék 
nek, — fejezte be nagyhatású beszédét Ba
rack Marcell, aki után dr. Fischer Gyula fő
rabbi lépett a szónoki emelvényre és költői 
lendületű szavakban méltatta Vázsonyinak 
hazája és hite iránti lelkesedését.

A főrabbi beszéde után a különböző híva 
talos és társadalmi testületek koszoruzlák 
meg a síremléket. Elsőnk dr. Szászy Béla 
igazságügyi államtitkár az igazságügyminisz- 
terium koszorúját helyezte el a síremlékre. 
Utána dr. Lamottc Károly tanácsnok a szé
kesfőváros, Rassay Károly a Független Nem
zeti Demokrata Párt, dr. VVilheim Ede fő
városi bizottsági tag a központi Demokrata 
Párt, Pcyer Károly a Magyarországi Szociál
demokrata Párt, Lederer Sándor dr. a Pesti 
Izr. Hitközség, Papp József dr. az ügyvédi

Miért sietsz úgy? 
Messze az ut? 
Palma 

sárkos ha lesz 
cipőd, 

Mindenre 
jut elég időd.

Kamara elnöke az Ügyvédi Kamara koszo
rúját helyezte el a síremlékre, amelyet a 
Magyarországi Újságírók Egyesülete, az 
Otthon írók és Hírlapírók KÖr<* s valamennyi 
kerületi demokrata szervezetek, nőegyletek' 
és egyéb testületek is megkoszorúztak. Végül 
Vázsonyi barátai és tisztelői halmozták cl 
virággal a síremléket.

Serlegavató ünnep a Vigadóban
A Vigadó nagytermében több, mint ezer

öt száz ember gyűlt össze vasárnap este 9 óra
kor, hogy meghallgassa Rassay Károly Vd-> 
zsonyi-emlékserleg-avató beszédét. A nagyte
rem egyik oldalfalán Vázsonyi Vilmos hatalmas 
arcképe néz le az ünneplőkre.

A vacsora során Bródy Ernő rövid felszóla
lása után

RASSAY KÁROLY
szűnni nem akaró taps és éljenzés közben azl 
előadói emelvényre lépett

— Emlékezni jöttünk össze, — mondotta —- 
Vázsonyi Vilmosra. Árra a kérdésre, hogy ki 
volt Vázsonyi Vilmos, csak azzal felelhet, hogy 
„üssétek fel a magyar történelem utolsó három 
évtizedének lapjait és ott a felelet. Az ö ideája 
népállam, a haza a népé.

— Vázsonyi tudott az utca vezére lenni egy 
alkotmányos miniszter felelősségével. Mint 
miniszter, a plebejus önérzetével és a hatalom 
megvetésével el tudta donni pozícióját, amikor 
látta, hogy elveit elárulták: <u általános vá
lasztójogot megbuktatták. Vázsonyi harcolt a 
közélet tisztaságáért, harcolt az alkotmányért, 
l elke a magyar történelemből jött, a üocs- 
kíi’-nk, Rákóczink, Kossuthok leikéből.

Rassay beszédét hosszan tapsolta meg a 
hallgatóság. Fábián Béla országgyűlési kép
viselő mondott ezután beszédet a közönség 
előtt, amely a késő éjszakai órákig maradt 
együtt.

— öngyilkos lett, mert névnapi mnlatsá- 
gén összezördült vőlegényével. Szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka 1 óra tájt a 
mentők szálltak ki Zaharetz Erzsébet 23 
éves tisztviselőnő Rózsa-utca 52. szám alatti 
lakására, ahonnan Zaharetz Erzsébetet sú
lyos morfium-mérgezéssel a Rókus-kór- 

■házba szó Ili tolták. A kórházban gyomor
mosást alkalmaztak a feltűnően szép úri- 
lányon, aki vasárnap délelőtt visszanyerte 
eszméletét és igy ki is lehetett hallgatni. A 
fiatal leány a kihallgatásakor előadta, hogy, 
este, amikor társaságával nevenapját ünne
pelték, vőlegényével összezördült és emiatt 
nyúlt a méregpohárhoz. A fiatal urilány ál
lapotában egyébként javulás állott be. úgy, 
hogy a Rókusból egy-két napon belül tá
vozhat.
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Kormánypárti körökben nagy érdeklődés 
előzi meg a Népszövetség tanácsának decemberi 
ülésezését, amelynek napirendjén az erdélyi 
birtokpőrök ügye is szerepelni fog. A júniusi 
tanácsülésen tudvalévőén halasztó határozatot 
hoztak, és az érdemi döntésre most fog sor ke
rülni Éppen a kérdés jelentőségére való tekin
tettel híre jár, hogy

Magyarországot a Népszövetség decemberi 
ülésezésén maga Bethlen István gróf mi-

Bethlen miniszterelnök decemberben 
résztvesz a Népszövetség ülésén

niszterelnök fogja képviselni.

IHelékes helyen, ahol ebben az ügyben érdek
lődtünk, ezt a hirt nem cáfolták meg, ellenben 
azt a kijelentést tették, hogy

a magyar delegáció tagjainak névsora még 
nincs véglegesen megállapítva.

Kormánypárti képviselők úgy tudják, hogy 
Bethlen miniszterelnök minden körülmények 
közölt résztvesz a Népszövetség decemberi ülé
sezésén.

— Zailvay Tibor házelnök állapota. Zsit
vay Tibor a képviselőház elnöke, aki több 
mint két hónapja sulyos influenzában szen
ved visegrádi nyaralójában, tegnap fölkelt 
betegágyából. Ma visszaérkezik Budapestre 
és alapos orvosi vizsgálatnak veti alá magát. 
'A hét folyamán Zsitvay házelnök benéz a 
parlamentbe is, az elnökséget azonban előre
láthatóan még hosszabb ideig nem veheti át. 
Politikai és társadalmi körökben minden
felé részvétteljes érdeklődés nyilvánul meg 
Zsitvay Tibor házclnök állapota iránt.

— Eltemették Kökény Sándort, a Földhitel
bank igazgatóját. A részvét impozáns megnyil
vánulása mellett helyezték örök nyugalomra 
vasárnap délben a Kcrepcsi-uti temetőben 
Kökény Sándort, a Földhitelbank rt. hirtelen 
elhunyt igazgatóját. A temetésen megjelent tel
jes számban a Földhitelbank tisztviselői kara 
Paupera Ferenc dr. elnök, országgyűlési kép
viselő, Exncr Kornél dr. államtitkár s Zala La
jos kormónyfőlanácsos, ügyvezető igazgatók és 
Forral Ernő dr igazgató vezetésével. A temeté
sen a nagyszámú előkelő gyászoló közönség, 
közölt megjeleni Pápa városának polgármes
tere, Tcmpllnger is. A Földhitelbank nevében 
dr. Paupera Ferenc clnökvczérigazgató fájda
lomtól áthatott, megrendítő szép szavakban vett 
buesut az elhunyttól. Kökény igazgató—mon
dotta búcsúbeszédében Paupera — oly csende
sen és szerényen távozott az életből és telte be 
maga után azt a kaput, amelynek csak az in
nenső oldalról van kilincse, —amilyen csendes 
és szerény volt egész életében.

— Holton találtak eg.v házaspárt a szálló
ban. Bécsből jelentik: Vasárnap délben az 
egyik itteni szállóban holtan találtak egy 
férfit és egy asszonyt. A férfi Mondschein 
Jakab biztosítási tisztviselő, az asszony pe
dig válófélben lévő felesége. Valószínűnek 
tartják, hogy a férfi megmérgezte az asz- 
szonyt, azután pedig öngyilkossá lett. A 
rendőrség a nyomozást nieginditotta.

— A nyílt uteán megmérgezte magút. Mint 
Debrecenből jelenítik, Balog Károly kalonakö- 
tetcskoru, nngykállói kereskedő, aki eddig az 
clszakndt országrészben élt, megszökött a ro
mán területről s Debrecenbe szökött. Balogh, 
akit Romániában katonaszökevénynek nyilvá
nítottak, itt schogyscni tudott magának exisz- 
tenciál teremteni, álláshoz sem jutott és emiatti 
elkeseredésében vasárnap délelőtt a nyílt utcán 
megmérgcitc mayát. Állapota életveszélyes. A 
debreceni közkórházban ápolják.

— Motorkcrékpár-szcrencNélonsén Peslszent- 
lőrtnc haturúbun, Culyba Mt.iály 27 éves mo
torkezelőt vasárnap délután sulyos motorkerék
pár-szerencsétlenség érte,, amikor a pestszent
lőrinci országúton egy kanyarulatnál elvesztve, 
egyensúlyát, felborult. Culybdt a mentők sulyos 
agyrázkódással és zuzolt sérülésekkel a Rókus- 
kórházba szállitoták.

— Robbanás ■ nagytétényi tölténygyárban. 
Tegnap délután sulyos szerencsétlenség történt 
a nagytétényi vadász-löllénygyárban. A cso
magoló helyiségben dolgozott két munkásod, 
Billcs Péterné és Nagy Józsefné. Eddig még 
pontosan meg nem állapitolt okból egy rakéta
csomag felrobbant és a felcsapó lángok sulyo 
san összeégettek a két munkásnőt. A gyár or
vosa első segélyben részesítette őket, majd 
mindkettőjüket Budapestre hozták és a Szent 
István-kórházban helyezték el. A gyár vezető
cége azonnal megindította a vizsgálatot. Való- 
aziniinek tartják, hogy egy gondatlanul eldo
bott égő cignreltavéglől fogott lángot a rakéta 
csomag és igy történt a szerencsétlenség.

— Vlzrebocsájtolták a DGT. uj hajóját. Bécs- 
bői jelentik, hogy a Dunagőzhajózási Társaság 
uj vonlatógőzösét, az österrelchet ma bocsátot
ták vízre ünnepélyes keretek közölt. Az öster- 
relch n dunai hajók között a legnagyobb von- 
latőgőzös. A DGT. elnöke, majd SchüríT keres
kedelmi miniszter beszélt az ünnepélyen, azután 
nz österrcich rövid próbautra indult.

-----------------
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A templom egece 1i uraus a. sbszuv
a Vígszínházban

UilágszenzáclOl
A világhírű mulatt táncosnár
SER A ACHMED és BEN T1BER 
ma zfirűra 5 arakor a TABARlNBfiü

un.. Dohány-utca 54. szám (Akácfa-utca sarok]

Remek borok. Dréher sörök. Kitüoö konyha
A balatonfürediek kedvenc találkozóheljo

A képvíselőház munkarendje: büntetőnovella, 
valorizáció, numerus elausus módosítása

A Hétről Napló munkatársa a 
kormányhoz közelálló helyen

azt az információt kapta, hogy
a képviselőház munkaprogramja kará

csonyig végleg meg van állapítva.
Ezen a héten a hüntetőnovelia tárgyalása tölti 
ki a képviselőház munkarendjét. A büntető
novellánál nagyobb vitát nem vár n kormány, 
mert a javaslat méregfogait a bizottsági tár-

Eger, tíovember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délelölt sulyos kimenetelű véres kardpárbaj 
folyt le Egerben. Az ellenfelek Bajzáth Jó
zsef földbirtokos és vitéz Takács Elemér 
honvédszázados voltak. A párbajra az a 
sértő megjegyzés adott okot, amelyet Baj
záth József egy társaságban tett vitéz Ta
kács Elemér századosra. A párbaj az egri 
gyalogsági laktanyában folyt le sulyos fel
tételek mellett,

nehéz lovassági kardokkal, végkimerü
lésig.

A párbaj elé nagy érdeklődéssel néztek, mert 
az ellenfelek egyike, vitéz Takács Elemér,

Százados és földbirtokos 
véres kardpárbaja Egerben

— Életveszélyes sznrkálós n lakodalmon. 
Mint Egerből jelentik, vasárnap délelőtt véres 
szurkálás folyt 1c egy lakodalmon, amelyet 
Pártos Sándor földmüvesgazda házában tartot
tak. A lakodalmi vendégsereg tagjainak egyike, 
Krajcsovics István 23 éves földműves össze
szólalkozott Bárdos Sándor 23 éves fölműves
legénnyel. A vita hevében Krajcsovics kést 
rántott elő s mcllbeszurla Bárdos Sándort, aki
nek a kés tüdejét járta át. Bárdos Sándort 
életveszélyes állapotban az Irgalmas-rend egri 
kórházába szállították. Krajcsovics István ellen 
a rendőrség megindította az eljárást.

— Legyen óvatos, ha bundát vásárol. Ha feltétlen jó 
és kifogástalan bundát vagy bekecset óhajt venni, saját 
érdeke azt Fehér M. Miksa férflruhaáruházában besze
rezni, Károly-kftrut 16. E cégnél már háromszáz pengő
ért igen szép városi bunda kapható.

— Két vonatgúzolás. Bcnigni Lajos 24 éves 
tisztviselőt a kelenföldi pályaudvaron elgázolta 
egy lolalóinozdony. Sulyos sérüléseket szenve
dett. — A déli vasúti pályaudvaron ál akart 
szaladni egy tolalómozdony előtt Kovács István 
vasúti tisztviselő 22 éves felesége. A kerekek 
lekapták és mindkét lábát térdben levágták. A 
mentők a két baleset áldozatait a Rókus-kór
házba viték.

— Leszúrta a kedvesét. Bécsből jelentik. 
Tachingcr Oltó vasúti alkalmazott vasárnap je
lentkezett a bécsi rendőrigazgatóságon s be
vallotta. hogy verekedés közben megszűrte 
kedvesét, aki sérüléseibe belehalt. Tachingcrt 
letartóztatták.

— Borhegy! F. belvárosi közismert bor-, ital- és cse- 
mcgckülőnlcgcsségi cég, miután jelenlegi helyiségeiből a 
Vörősmarly-tér 4. számú házból, nz épület lebontása 
miatt november 15-én kiköltözködölt. ideiglenesen a Váci
utca 27. szám alntt, a Piarista-utca sarkán nyitotta meg 
uj üzletét. Telefonja a régi: Te.réz 235—79.

Mi a peheiypaDlan? —
küldünk haza

Egy modernizált dunyha! ' Kflzp. városié éplÜÍ^

mmobm.am^a^rf* . - — ------ ——

gyalás során már kihúzták. A rákövetkező hé
ten a valorizáció tárgyalása esedékes, amely
nek során már élénkebb vita várható. Ha ez a 
vita december első hetére is kiterjedne, a ja
vaslat tárgyalását félbeszakítják és a numerus 
elausus módosítását veszik elő. Annyi bizo
nyos, hogy a karócsonyi szünet az idén szo
katlanul későn, csak az ünnepek hetében kez
dődik meg. Januárban a vármegyei törvény
javaslat kerül a Ház napirendjére.

ismert kitűnő vivő, akit annakidején az 
olympiai vivómérkőzésekre is jelöltek.

A párbaj során az ellenfelek meglehetősen 
erős rohanással mentek egymásnak. Több 
összecsapás után az orvosok beszüntették a 
párbajt, mert vitéz Takács Elemér százados 
Bajzáth József bal felső karjára oly erős 
ülést mért, hogy

átvágta az Izomcsomót, amelyből vas
tagon töveit ki a vér

és meglehetősen mély sebet ejtett a földbir
tokos mellén is. Takács Elemér ugyancsak 
mellén sebesült meg jelentékielenebbül. A 
párbaj után Bajzáth Józsefet sulyos sérü
léseivel hazaszállították.

— Rablógyilkosság Bukarestben. Bukarest
ből jelentik: Bukarestben vasárnap meggyilkol
ták Crotcscu ismertnevü romániai nagyiparos 
özvegyét és házvezetőnőjét A gyilkosok ki 
akarták fosztani a gyilkosság elkövetése után 
a lakást, de tettükben megakadályozták őket. 
A rablógyilkosokat a rendőrség letartóztatta.

— A Gyakorló Gyorsírók Társaságának disz- 
gytllése. V’asárnap délelőtt tartotta a Gyakorló 
Gyorsírók Társasága a Lónyay-ulcai Ref. Gim
náziumban diszgyiilését, melyen Wolf Gyula 
dr., a Gy. Gy. T. főtitkára átnyújtotta a társa
ság Kónyi-Vándordiját a győztes Ref. Gimná
zium gyorsirókörének. A diszgyülésen részt- 
vett Havast László dr. ref. püspök, aki mint a 
ref. egyház gimnáziumi Igazgató-Tanácsának 
elnöke kösöötötlc az iskolát.

— Rcszvétlenség hiányában nem tarthatta 
meg tisztújító közgyűlését a miskolci ÉME. 
Vasárnap délelőtt 11 órára hirdette az 
Ébredő Magyarok Egyesülete miskolci cso
portja közgyűlését. A Miskolci Polgár Egy
let helyiségében tervezett ülésen azonban oly 
kevesen jelentek meg, hogy érdeklődés hiá
nyában a tisztújító közgyűlést nem tudták 
megtartani.

— Vasárnap: nyole {letűnt nő. Vasárnap a német-utcai 
Pátria szállóban aszpirinnel megmérgezte magát és bo
rotvával felvágta csuklóján az ereket Novotny Józsefné 
háztartási alkalmazott. — Kis Éva 22 éves varrónő gyufa
oldattal. Zaharni Erzsi 23 éves hivatalnoknő morfium
mal, Polde.ny Jozeíln 19 éves cseléd lugkőoldattnl meg- 
méigczte magát. — Major Jolán 15 éves varrólány a 
Tavaszmező-utca 5. számú ház első emeletéről leugrott.
— Szenti Kató 21 éves háztartásbeli leány a Hársfa-utcai 
fürdőben borotvával felvágta kezén az ereket. A mentők 
valamennyit súlyos állapotban vitték a Rókus-kórházba.
— Angyal Ilonka és Ordögh Katalin gyári munkáslányok 
eltűntek szüleik lakásáról. Attól tartanak, hogy mindket
ten öngyilkosok leltek. A rendőrség keresi őket.

__* Egy család gázmérgezése. A vasárh 
napra virradó éjszakán a Wekerletelepi Kál
mán kiháJy-'Ptca 36. számú ház lakói arra 
ébredtek, ' b^R.V Szepesi István villamos-, 
kalauz lakásá'.’tfl segélykiáltások hangzanak. 
Ijedten az udvarra siettek, dörömbölni 
kezdtek a lakás ajíaján, majd mikor nem 
nyílt ki, betörték az ablakot és a szomszéd 
dók közül néhányan bemásztak. A lakás
ban fojtó széngáz terjengett. Szepesi, a fele
sége és Malvin nevű nyolcéves' kislánya 
félig eszméletlen állapotban feküdtek az 
ágyban. Kiderült, hogy Szepesiék este 
lekvés előtt erősen megrakták a kályhát, 
éjszaka a kifejlődő széngáz szílvetette a 
csöveket és a kitóduló, gáz mindhármukat 
elkábitotla. Fuldokolva ébredtek föl és ae- 
gitüégért kiáltozlak. A lakók értesítették a 
mentőket, akik Szepesit feleségét £s kislá
nyát sulyos állapotban a Szent Istvá.n-k6r< 
házba vitték.

— A Magyar Kir. Osztálysorsjátéldbari 
résztvevők kéretnek, hogy ha az uj osztály
ban játszani akarnak, úgy a megújítási ös
szeget */í = 20 pengő, ’/s = 10 pengő, 'A-- 
5 pengő és az előirt 30 fillér költségei azon
nal fizessék meg, vagy pedig az előzékeny
ségből előzetes fizetés nélkül elküldött 2. 
osztályú sorsjegyeket küldjék vissza. Húzás 
már folyó hó 23. és 24-én.

—' Szőlészeti és borászati alkalmnzoltak gyűlése. A 
Szőlészeti és Borászati Alkalmazottak Országos Egyesü
lete vasárnap népes gyűlést tartott Kosinszky Viktor 
rí zdasági főtanácsos elnöki megnyitójában vázolta a szó*' 
lészei és borászati alkalmazottak helyzetét, majd a nagy». 
gyűlés határozatiba kimnodűtla. hogy akciót indítanak, 
hogy a szőlészeti alkalmazottak a cselédtörvény hatálya 
alól kivéltessenek. Ezután Baross Endre dr. és Farkas 
Béla tartottak beszámolót.

— Az uj Ossendowski. Eddigi könyvei után, 
melyek Kclct-Ázda rejtelmeinek feltárásával 
keltettek, világszenzációt, Osscndoivski, A sötét 
Kelet árnyéka cimü könyvében a háború és :• 
bolsevizmus előtti Oroszország lelki cs erkölcsi 
képét rajzolta meg. Több éven ál élt Orosz
országban, mint újságíró és tudós, bejárta w. 
roppant birodalmat nyugati határától a Csen
des-óceánig és könyvében megírja élményeit, 
melyekből az olvasó szcmeláttára alakul ki a. 
felbomló Oroszország lelki képe. Ossendovski 
az orosz forradalom és bolsevizmus drámai 
előzményeit irta meg uj könyvében, mondhatni 
érdek feszítőbb, arait eddig erről a témáról 
Írtak. A magyar kiadás fordítója, Balassa Jó
zsef stílusban tökéletes munkát végzett, » 
Franklin-Társulat pedig a régebbi Ossendowski 
könyvek kifogástalan Ízlésű kiállításában hozta 
a magyar könyvpiacra.

— A cservoncchanúsitási ügy. A Berlin
ben felfedezett szovjetpénzhamisitási ügyről 
érkezett külföldi jelentések, szerint Sadatier- 
usvilli, a letartóztatott georgiai tiszt azt 
állitja, hogy Budapesten is foglalkoztak a 
tettesek hamisítással. Berlinből jelentették 
még azt is, hogy az ügy másik letartóztatottja 
dr. Rakette udvari tanácsos valószínűen 
Budapest felé volt útban, amikor elfogták. 
Értesülésünk szerint Budapestre eddig meg 
nem küldött erről hivatalos értesítést a ber
lini rendőrség. ■ A magyar hatóságok azon-t 
bán a budapesti német követség utján kér« 
nek felvilágosítást, vagy közvetlenül a ber
lini rendőrfőnökséghez fordulnak, hogy 
amennyiben megfelelnek a valóságnak ezek 
a hirek, bekapcsolódhassanak a nyomot 
zásba, ha erre szükség lenne.

— Szer-s Fülöp kiállításának sikere. Budapest művé- 
szeti életének valóságos eseménye Szenes Béla gyűjte
ményes képkiállitása a Nemzeti Szalónban. A társaság 
legelőkelőbb rétegei éppúgy látogatják a termeket, mint 
a nagyközönség tömegei. Az egyhangú elismerés és a 
méltánylás őszintesége nyilvánul meg napről najra a rend, 
krvül gazdag tárlat egyes kiemelkedő darabja) előtt. A 
kiállítást az egyre fokozódó érdeklődésre való tekintettel 
november végéig nyitva tartják.

— Halálozás. Kerényt Lajos, a Pesti Tőzsde 
kiadóhivatali tisztviselője, aki a lap megalapí
tása .óta hü alkalmazottja volt a vállalatnak, 
szombaton hajnalban elhunyt. Temetése hét
főn, nvgyedháromkor lesz az uj izraelita rákos
keresztúri temetőben. Kerényt Lajos fia volt 
az országoshirii aradi főkántornak, Kohn 
Dávidnak, aki tavaly halt meg 91 éves korában..

— ;.A küzcledő Mikulás és Karácsony teszi 
aktuálissá H. Molnár Márta és Janovics Nóra 
kiálfftását: A gyermekszoba művészete, mely a 
..Mentor'* rendezésében hétfőn, november 
21-ikén nyílik meg Andrássy-ut 13. sz. alatta 
Nyitva naponta 9—6. Belépti dij nincsen.

— Olvasóink figyelmét felhívjuk a Caldcrara 4 Bank- 
mann jtipereszappangyár mai számunkban megjelenő hir. 
detésére. F^en cég. melynek készítményei a békeidőben 
dominálták a niacot, magyarországi telepet létesített s 
a legjobb készítményeit a legjobb minőségben és 111a- 
tosktásban hozza forgalomba. A cég kitűnő készítményei 
minden jobb szaküzletben és gyógyszertárban beszerel
hetők.
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Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, siombat, vasárnap

Hatvány Lili bárónő 1700 pengőre 
perelte a Belvárosi Színházat

TIED A SZIVEM...
A színházi köröket erősen foglalkoztatja 

a maga nemében egyedül álló per, amelyet 
Hatvány Lili bárónő inditott a Belvárosi 
Színház ellen.

A Belvárosi Szinház néhány hónappal ez
előtt mutatta be mérsékelt siker kíséreté
ben a bárónő „Első éjszaka" cimü darabját. 
A darab rövid pályafutása ulán lekerült a 
Belvárosi Szinház műsoráról. A szinház 
igazgatósága azonban a szerzőnek a darab 
előadása után járó tízszázalékos tantiémet 
még ma sem fizette meg.

Á bárónő, akinek nyilván nincs szüksége 
az aránylag csekély összegre, neheztelt a 
szinház vezetőségére, mert véleménye szerint

korán vették le a műsorról az „Első éjszaka" 
cimü darabját, amely szerinte hosszabb ideig 
is műsoron maradhatott volna. A szinház 
azonban eljárásának helyességét a kasszara- 
portokkal meggyőzően igazolta.

Ez a véleménykülönbség élesedett ki az
után abban a perben, amit Hatvány Lili 
bárónő Báthor István ügyvéd utján inditott

elmaradt 1700 pengő tantiémje
kifizetése miatt. Az ügyvéd csődöt is kért a 
szinház ellen, de a bíróság ezt mint alapta
lant elutasitotta és igy Hatvány Lili csupán 
polgári per utján érvényesítheti vélt anyagi 
követelését a Belvárosi Szinház ellen.

MArkn. Emília, Pécsi Blanka, Gózon, Delly 
Szerdán (50-edszer), vasárnap d. u. (mérsékelt helyár) 

Fedák Sári: a szomhatestt Mlgv
A sakkfátékos

Írójának Henry Dupuy Mazuclnek nevét nem
csak a könyvolvasó, de a moziközöuség is jól 
ismeri. Első nagy filmje a Farkasok csodája 
volt, amelynek babonásan lenyűgöző és meg
kapó ereje sokáig emlékezetessé telték ezt a 
filmet. A nagy francia iró A sakkjátékos cimü 
világhírű regényéből is filmet irt, amelynek 
rendezését a nagy Tristan Bemard fia Raymond 
Bemard teljesítette tökéletesen.

A sakkjátékos a magyar Kempelen Farkas 
tudós életének tragédiáját viszi vászonra.

Ennek a hallatlanul ügyes mechanikusnak fan-* 
láziáját először izgatta a gépemberek felfede
zésének gondolata és ö találta fel a sakkozó 
automatát, amellyel becsapta az egész világot, 
még Katalin cárnőt is.

Az izgalmas cselekménye, dekoratív tör- 
lénelmi hátterű sziizséből reprezentáns nagy 
ílliuct csináltak a franciák, amely ünnepi mű* 
sora lesz csütörtöktől az Omnia, Palace ét 
Radius moziknak.

Ma és holnap utolsó 2 előadás
HOTEL NAPÓLEON

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

PÁROS CSILLAG S..
este órakor FŐVÁROSI OFERETTSZINHÁZ

Budapest BegUrdekes

KÜLVÁROS
darabla

Magyar Szinház

Péchy Erzsi a Mersz-e Mary 
élén bevonul Bécsbe

SZÍNHÁZI napló

A Mersz-e Mary Király Színházi sikerének 
híre ugylátszik hamar eljutott Bécsbe, mert 
néhány nappal ezelőtt Pestre érkezeti a 
Johann Slrauss Theater igazgatója, Geyer, 
akinek első dolga volt a Király Szinház nagy 
revüoperettjét megnézni. Geyer az előadás 
után azonnal ajánlatot tett Péchy Erzsinek, 
Naály Ilonának és Bársony Rózsinak, hogy 
Mersz-e Mary cimü operettben nála a Johann 
Strauas Theaterben fellépjenek.

Péchy Erzsi amerikai angazsmánjai miatt 
• nagyon előnyős ajánlatra nem adhatott 
azonnal feleletet, hanem néhány napi gon
dolkozás! időt kért. Péchy Amerikába kábe
lezett, ahol beleegyeztek Pécsi vendégszerep
lésének újbóli eltolásába. így Péchy ma ér-

tesitette Geyert, hogy
ajánlatát elfogadja

és a Johann Strauss Theaterben a Mersz-e 
Mary budapesti előadása után eljátssza 
ugyanennek az operettnek főszerepét. Na
gyon érdekes, hogy Geyer ajálatot tett Ti
hanyi Vilmosnak is, a Mersz-e Mary főrende
zőjének, hogy Becsben azonos rendezéssel 
hozza ki a revüt.

Tihanyi, Vaály Ilona és Bársony Rózsi a 
bécsi ajánlatra egyelőre nem válaszolhatlak, 
mert őket éves szerződés köti a Király Szín
házhoz és egyelőre még nem nem tudni, hogy 
a Király Szinház legközelebbi darabjaiban 
milyen feladatot biz rájuk Lázár Ödön, a 
Király Színház igazgatója.

A „Tied a szivem" premierje a Belvárosi Szín
házban volt a hét egyetlen újdonsága, igy külső 
auspiciumok is kedveztek karrierje indulásá
nál. A premier nyereség-számlájára írjuk 
Márkus Emília fellépését és vígjátéki bemutat
kozását, amely uj oldaláról csillogtatta meg a 
nagy színésznő sokoldalú zsenijét. Valódi nye
reség azonban a régen nem foglalkoztatott 

Pécsi Blanka
színházi redivivája, csodálatos, hogy ez a meg
hatóan finom, intuitív művésznő nem kap több
ször hangot a magyar színpadokon. A „Tied a 
szivem" valószínűen Párisban egy olyan zsánerű 
kémikus kedvéért íródott, mint amilyet a mind
jobban elmélyülő müvészelü Gázon Gyula ala
kit. Delly, Czobor és Túrót/ Ida kitűnőek, vi
szont Horváth Magdának még sokat kell ta
nulni. A pompás vígjátékot a premier óta is 
minden este zsúfolt ház tapsolja végig.

A hét filmcseinényei közül messze kimagas
lik a prolongált Hetedik menyország, amelyet 
a Palace, Radius és Omnia perget változatlan 
érdeklődés mellett. A Star-inozik műsoráról 
azonban részben rosszat kell mondanunk Amit 
a Zoro és Hunival ezúttal javítottak, nagyon 
lerontják a Nyolcadik osztály ciinü zagyva né
met filmmel, amely nemcsak tartalmával, hanem 
hatásával is

ijesztően etikátlan
Egy kegyetlen evikkeres tanár-karikatúra miatt: 
először egy jóképű diákgyerck lesz öngyilkos, 
másodszor egy másik készül magától eldobni 
az életet, mig végül a film rendezője a nyolca
dik gimnazista diákhoz hozzáadja az ifjú diák
lány szerelmét, akivel megelőzően már szór-- 
galmasan randevuzott és csókolózott. Ez a 
film, amely alkalmas arra, hogy az úgyis lá
zongásra diszponált diákgyerekeket ilyen ta- 
nárkarrikaturákkal és igazságtalanságokkal el
keserítse, semmiesetre sem tesz jó szolgálatot 
a magyar ifjúság azon részének, amely vélet
lenül betéved a Star mozijaiba.

Ha már a S/ar-moziknál tartunk, nem me
hetünk el szó nélkül a nyolc jámborkinézésü 
Chevra Kadisa siratóira emlékeztető cilindere*, 
álszakállas férfiak menete mellett, akik szélet, 
sárga vállszallagokkal a Fekete kalóz című 
filmüket vannak hivatva reklamirozni. A Star 
mélyen tisztelt vezetősége úgy látszik nem jár 
gyalog az utcán, igy nem hallotta azokat a 
megjegyzéseket, amelyek elhangzottak a nyolc 
jámbor, cilinderes „Fekete kalóz" mögött. Kü
lönben sürgősen bevonná ezt az. ötlet leien, sze
gény reklámot a pesti utcáról. Szegény Douglas 
Fairbanksl...

Fővárosi Operettszinházban gyermekdaraK 
premier volt. Komor Gyula és Lajthay

Mackó urfi kalandjai
című gyermekdarabját mutatták be, omelyneK 
főszerepeiben Lészay Katót és Sarkadi Alá- 
dárt tapsolta sokáig az apró közönség. "

A Fővárosi Operettszinház pénteken mu
tatja be Bús Fekete László „Páros csillag" 
cimü játékát. Mit mond a szerző darabjáról:

öl nappal a premier előtt mit mondhat a 
szerző?

All a színház előtt a vasárnap délután szí
nes áradatában és farknsszemet néz a plakát
tal, amelyet most szögez ki a kapu homlokára 
az aranypaszomántos portás.

Páros csillag . . . játék négy felvonásban.
Fedők Sári felléptével!
És Fedákon túl Somogyi Erzsi, Törzs Jenő, 

Hegedűs Gyula, Kabos Gyula, Sarkadi Aladár 
és még negyvennehúny nagyszerű művész 
neve... Művészeké, akiknek — a szereplése 
egyesegyedül is kitüntetés minden magyar 
szerző számára.

És bent a színpadon Szabolcs Ernő fővezér- 
sége alatt festők, diszitők, asztalosok, tapétá
zók, kasirozók csapata dolgozik. A műhelyek
ben szabónők és szabók serege. A pénztárban 
egy komoly öreg ur és egy szép fiatal asz- 
szony. . jegyet árulnak. A pénztár előtt sor
ban emberek . .. Jegyre várnak ...

És mindez azért, mert egy magyar írónak 
egy nyári éjszakán eszébe jutott egy pincér- 
lány, egy király, egy jegyző, egy asztalos, egy 
árva kislány és egy mókás csa-poslegény vidám 
és könnyes históriája.

És most már minden hiába... tovább nem 
lehet halasztani. .. pénteken le kell feküdni az 
operációs asztalra ...

Nincs segítség . ..
A szerző áll a plakát előtt. Próbálja olvasni 

a sorokat, de az agya nem fog. A villamos csi
lingel, de a füle nem hallja. A járókelők ol
dalba lökdösik, de a szerző nem veszi észre.

All a plakát előtt és forog körülötte a világ. 

_________________________ Bús Fekete László.

UJ SZÍNHÁZ-m.

Olive Borden ruha nélkül!
A megbélyegzett Lilian Gish

Ritkán áll oly jól szerep valakinek, mint 
a Festő és a modell" cimü film főszerepe 
Olive Bordennek, a csodás hollywoodi film
sztárnak, aki egyébként arról is nevezetes, 
hogy a legjobb alak tulajdonosa az Újvilág
ban. A párducszerüen izgalmas zsüzséjü 
Olive Borden ebben a szerepében egy vidéki 
leányt játszik, akit szegénysége a nagyváros
ban modellnek, no igen ... ruhanélküli mo
dellnek kényszerít.

Az Ufa filmszínház tűzte műsorára ezt az 
érdekes képet csütörtöktől kezdve. A műsor 
nagy attrakciója

A skarlátbetü,
•melynek főszerepét Hollywood legjobb 
filmazinésznője. a szelíd szépségű Lilian 
Gish játssza. Lilian Gish • 200 év előtti pu
ritán angol világban bűnözik. Szeret vala
kit! Ez a bűnös szerelem azután a szenve
dések dagadó vizű zsilipjét nyitja rá. Lilian 
Gish ebben a szerepében érkezett el alakitő- 
müvészete horizontjára. A gyönyörű jelene
tek egész sora könnyeztél! meg a nézőt az 
anatémával sújtott,

jnegbélyegeett Lillan Gish 
alakján keresztül.

Csütörtökön premier 5
* Alpár Gitta hangversenye a Vigadóban

22-én, kedden este. Jegyek mér majdnem tel
jesen elfogytak. (Harmónia.)

Hfizzo meg

Táncgalota

az nnnressy-uti Színházban
HOIV KOZÁK MÓKUS

Avilág legnagyobb táncproduk- 
clőja. — A v. orosz cári udvari 
Opera 60 tagú balletegytttteeé- 

nek vendégjátéka.

Bwtí eredeti díszletek is jelmezei

Sztnbií pénztára és az 0Bsz.es 
íwrvlrodák — A tirltlltözönsíg kedvezményes jegyei ma héttőn ée 22-én kedden véli- 
halók ki a legypénztérnól. (Pénztári órák: d. e. ltf-l-lg, d.u. 4 fl-lg) November 20-én ' 8,1 A) bérleti, nov. 2l>-ón B) bérleti kedvezmény

bJ mttaorral - Vezényel: Sergo Járóit.
Ma, hétfőn este, kedd, csütörtök, péntek: 

bucauhangveraeny . 
Le.Sli?2-.Peng.ŐT. M. I

Jegyeket szerdától, november 23-tól árusít a Városi 
jegyirodák. - A MrlOKöZönseg kedvezményűé jegye

„városházi hacjátőK" 
.Fosson le engem Is Fülén' 

.Játék a untéban" 
„a hirtelen ember 

Kegyelmes ur nyakkendőié 
.Horgászás" 

stb. stb.

II
Kezdete fél 9-kor. Telefon' 265-54

=3

0Bsz.es
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Több adót nem bír el az automobilizmus, 
mondja Szelnár Aladár, a Kmac vezértitkára

A kereskedelmi miniszter autóadó tervezete 
Ülőnk érdeklődést keltett az autósok körében. 
Főként az úrvezetők foglalkoztak erősen a kér
déssel, mert a tervezet nyilvánosságra jutása 
Óta a legfantasztikusabb rémhírek keltek 
szárnyra. Most, hogy a rendelet teljes egészé
ben ismeretessé vált és pontos számadatokkal 
rendelkezünk, kérdési inléztünk a Királyi Ma
gyar Automobil Clubhoz, a magyar aulomobiliz- 
|nus sportfőhatóságáJíoz, ahol

Szelnár Aladár dr.

következőket mondotta: 
ideig a legnagyobb kétségek kö
de amióta a javaslat nyilvános-

vezértitkár a
— Hosszú

zött voltunk, ... .............   _
tágra jutott, amelyet természetesen a KMAC is 
megkapott, megnyugodva regisztráljuk a vál
tozóit körülményeket. Az autóadó jelenlegi

formájában, — ha nem is teljes mértékben — 
kielégíti a a várakozásunkat, mert az adó élet
belépésekor megszűnik az úgynevezett közleke
dési adó és a befolyó pénzt — teljes egészében 
— a magyar utak építésére, feljavítására, il’ 
lelve jókarbantartására fordítják.

Ki kell azonban jelentenünk, hogy
— több adót nem bír el a magyar automo

bilizmus.
Ezt az áldozatot még meghozza a magyar autó
tartó, de többet egy fillérrel sem képes vállalni, 
anélkül, hogy ezt az ipar és a kereskedelem 
meg ne sinylené.

— A szebb jövő reményében fizetünk és elvár
juk, hogy a befolyó pénzt

valóban az eredeti rendeltetésére fordítsák.

K. J.

Telelőn: Teréz 221-52.

üzemű teherszállító eszköze
a „viscoir

Diesel-vontatagea
Vontat: 200 mázsa terhet.

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj óralóerőnként 
Magyarországi eladás:

Általános műszaki. Üzemgazdasági és 
AiitotecnniHai Vállalat

Budapest, VI. kér.. Podmanlczkv-utca is.

— Magyarország autó-turakönyve. Szerkesz
tette dr. Szelnár Aladár. A Turakönyv 48 rész
leten, Csonka-Mogyarországot ismertető kitűnő 
térképet tartalmaz, pontos vasúti és közleke
dési úthálózatot, utak minőségét, községek 
közti távolságot ismerteti. — 26 túra a külföldi,

18 túra a külföldre való utazást szolgálja, meg
felelő átnézeti térképekkel A könyv 390 oldalon 
felöleli mindazt, amit az auiomobilistának úgy 
belföldön, mint külföldön tudnia kell. — Ara 
erős egészvászonkölésben 35 Pengő. Kapható a 
Királyi Magyar Automobil Clubban.

TEHERAU TÓK ÉS 
AUTÓBUSZOK

LAT1L gyártmányok
_ minden nagyságban és kivitelben raktáron. — Vezérképviselet:

ÉS TÁRSA VI Aróna llt 57 Telefon: L. 906 09, L. 916-17* Vf Automobil R.-t. II,, Hl ül!Q~Ul ul. városi mintaterem Nagymező-u. 19*

— Szárával fo|y a t'raga l’lccoló kiskocsi, mert az 
Ország minden részéből hallatlan érdeklődés nyilvánul 
meg a Nemzetközi Gépkereskedelmi B.-T. kitűnő és 
simajárásu kocsija iránt. Nemcsak a főváros kedvelte 
meg ezeket a kocsikat, hanem mát nincs vidéki város, 
község, ahol ne futna néhány l’raga Picrolo. Kereskedők- 
Prk. orvosoknak és utasoknak felette alkalmas a Praga 

icrolo, mert a rugózását speciálisan a magyar útviszo
nyoknak megfelelően szerkesztették.

MERAV
mindenben 

a légionnal nyúlna 
Motorkerékpár, 

tehermotorkerékpár, 
oldalkocsik, mindennemű 

felszerelési cikkek 

IV., Uáci-utca 13. 
Kérjen ajánlatot Telefon: 226-65.

— A Lati! teherautók osztatlan sikert arat
tak a piacon s ez a hírnév úgyszólván napról- 
Tuipra nő. inért a gyakorlat igazolja az elasz
tikus alváz páratlanságát, n motor nagy telje
sítményét és üzembiztonságát. És ami a leg
figyelemreméltóbb. a Lalii a piac legolcsóbb 
kocsija s ez a körülmény adja a magyarázatát 
annak, hogy a Róka és Társa-cég csak a leg
nagyobb nehézségek között tudja a tömeges 
megrendeléseket lebonyolítani.
4 — A KMAC sportbizottságának ülését novem- 

u khib helyiségében, 
dr. vezértitkár több 
elfogadták.

Is foglalkoztatta n 
amennyiben több ja- 
rendőrségen. így töb-

vidéki gazdák csengő helyett lámpával szerel
jék fel kocsijukat. Hasonló anomáliái tett szó
vá a KMAC, amikor arra kérte u főkapitányt, 
hogy a gyengén világított utcákon éjszaka a

Teher
szállító

Vezérképviselet:

APART AUTÓ RT VI. AHDRASSV UT37
rendőr ne az úttest közepén, hanem a járdán 
álljon. Kérte továbbá, hogy a kerékpárjárörök 
használjanak lámpát.

ber 16-án tartotta meg 
amelyen Src/ndr Aladár 
indítványát egyhangúlag

— A főkapitányságot
KMAC az elmúlt héten, 
vaslapot terjesztett be a ......... ........„............ nj ___
bek közölt kérték annak elrendelését, hogy a

GOOD PNEU a uerk"ztés4rl kiadásért telel- 
Dr El .EK HUGÓ 

Kisdia.
A Hétfői f.snok * r isógvathin

1 eiegán, AUTÚ ŰRVEZETtl ISKOLA
uOaOsHianTv-uTca sa. szám, telefoh- terez zis bo.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINI'EZEI K. 1. KÖRFDRüOtiÉ FElN, BUDAPEST, VL, AKAD) UuA - NYOMDAkÍaZüA iÖ''hAVAS M. ................. .

Magyarországon
csak

UlKTORia RUTO ORUEZETO ISKOLO. HUDHPEST KI.

SPORT 5

Az első profiliga vezető
csapatai fölényesen győztek

nálni. Pedig erre különösen a második félidő 
miskolci fölénye elegendő alkalmat nyújtott. A 
mérkőzés egyetlen gólját Szentmiklóssy lőtte, 
aki egy összefutás következtében harckép
telenné vált és a pálya elhagyására kényszerült. 
A Vasasok a második félidőt 10 emberrel ját
szották le, később Horváth sérülése folytán ki
állt és igy öt percig az Attila 9 emberrel állott 
szemben.

Nem lehet már behozni 
a Ferencvárost

Az őszi mérkőzéseit már befejezett Ferencváros —• mint 
azt alábbi táblázatunk mutatja — ét tiszta ponttal vezet 
a bajnokságban és így már az ősszel nem lehet utol
érni a zöld-fehéreket. A bajnokság vasárnap este igy áll;

1. Ferencváros 20 pont (40—11).
2. Sabaria 15 pont (24—10).
3. Újpest 13 pont (21—0).
4 Hungária 13 pont (29—17).
5. Bástya 8 pont (10-13).
6. Kispest 7 pont (19—27). n
7. Vasas 7 pont (16—21) .. ,i
8. Nemzeti 6 pont (13—20). ’
9. III. kér. FC 5 pont (13-20).

10. Bocskay 5 pont (12—20).
11. Budai 33-as 5 pont (5—27).
12. Attila 4 pont (10-17).

Rákosoalota győzelmével 
végződött a második liga 

derbimérkőzése
Mintegy 3000 főnyi közönség jelenlétében 

játszották le vasárnap a második profiliga 
nagyjelentőségű mérkőzését, amely könnyen a 
bajnokság sorsát is eldöntheti.

Rákospalota és Pesterzsébet harcából 
Rákospalota került ki győztesen, miután 

ellenfelét l:0-ra legyőzte.
A második liga vasárnapi mérkőzéseinek ese
ményei, hogy az eddig pont nélkül álló Városi 
AC 4:0-ra győzte le a Terézvárost, továbbá* 
hogy Somogy i:l-re verte a Bak FC-t. A többi 
eredmények: Húsos—Ékszerész 3:1, Soroksár—« 
Erzsébetváros 0:0, Turul—Kossuth 0:0.

A Józsefváros ellenfelének ottho
nában egy pontot elragadott 

a Kanizsától
Ez a második b) liga küzdelmeinek vasár

napi eseménye. Józsefváros csapata szép játék 
után 1:1 arányú döntetlent csikart ki Kanizsa 
csapatától és Így utóbbinak — bár továbbra is-ve- 
retienül vezet. — már 2 pont vesztesége van. 
De rossz napja volt tegnap a második b) liga 
többi vidéki csapatainak is, mert az Újpesti 
Törekvés 2:1-re verte Salgótarján proficsapatát, 
mig Pécs-Baranya együtteséből a Lipótváros 
vitt el egy pontot, miután az eredmény 2:2 
volt.

A Ferencváros és a Hungária egyaránt 6:l-re 
győzték le vasárnapi ellenfeleiket — Újpest 10 
emberrel is 5:3-ra győzött — Az első liga vidéki 

csapatai közül a Sabária és a Bástya győzött
A professzionista első liga vasárnapi küz

delmei a várakozásnak megfelelő eredmények
kel végződtek. Hogy a Hungária 6:l-re tudta 
legyőzni a Budai 33-asokat, azon senki sem 
csodálkozott, annál meglepőbb azonban, hogy 
a III. kerületiek hasonló nagy gólaránnyal 
szenvedtek vereséget a Ferencvárostól. Újpest 
saját otthonában 10 emberrel játszott a maso 
dik félidőben, de még igy is 5:3-ra tudta le
győzni Kispestet, 3:0-ra győzött a Sabaria a 
Nemzeti ellen, mig az Attlila a Vasasoktól, a 
Bocskay a Bástyától kapott ki minimális gól

különbséggel.

Ferencváros—111. kér. 6:1 (1:0)
A Ferencváros utolsó őszi bajnoki meccsét 

imponáló stílusban, fölényesen nyerte meg. El
lenfele csaknem az egész mérkőzésen védeke
zésre kényszerült. A gólok közül négyet a fel
javult Takács 11. rúgott, egvet-cgyet Szedlacsck 
és Kohut, mig az óbudaiak egyetlen gólját Tritz 
11-esből szerezte. A Ferencváros együttesében 
Takács l. és IL, Obltz, Szedlacsek voltak a leg
jobbak, a vesztes csapatban a közvetlen vé
delem végzett nagy munkát.

Sabaria - Nemzeti 3:0 (1:0)
Egyenrangú ellenfelek változatos küzdelme, 

amelyből a Sabaria határozott szerencsével ke
rült ki győztesként. A meccs rendkívül erős, 
sőt helyenként durva volt, a Sabaria hátvéd
jének, Nagynak a kezdeményezésére, aki az I. 
félidő 32. percében megboxolta Bartost, akit ki 
kelleti vinni a pályáról, s csak szünet utón 
tért vissza. A közönség ebből az esetből lu- 
folvóan az egész meccs tartama alatt élénken 
— s nem igazságtalanul — Jeteit Her*zka 
Pál biró ellen. A Sabaria góljai közül kettőt 
Mészáros rúgott, egyet Buresch tizenegyesből 
A győztes csapatban Tárnok és P‘*oonik ”°l[ 
a legjobb, a Nemzetiben Bartos, Biháml és Czé 
tényt.

Hungária — Budai 33-as 6:1 (2:1)
A Hungária nagyszerű csatárjátékkal fölé

nyesen győzte le a gyenge védelemmel rendel
kező 33-ast. A győztes csapatban a csatársor 

volt a legjobb, a halfsorban Schneider vált ki. 
A védelem sokszor hibázott. A Budai 33-asban 
a védelem nagyon gyatrán játszott. Zsák bete
gen állott a kapuban. Azonnal a Hungária tá
mad és a 4. percben már gólt is ér el Jeny re
vén. Utána a kék-fehér csatársor kicsit kényel
mesen játszott. A 34. percben védelmi hibából 

Krammer kiegyenlít. A 43. percben Opata meg
szerzi a vezetést. A második félidőben a Hun
gária erősen belefekszik és a 10. percben Haar 
gólt rúg. A 14. pereljen Hirzer, a 35. percben 
Skvarek és a 42. percben Hirzer rúgja a to

vábbi gólokat.

Bástya - Bocskay 1:0 (0:0)
Szeged, november 20.

A mérkőzés reális eredménye döntetlen lehe
tett volna. Az első félidőben változatos játék 
folyt. Mindkét csapat csatárai elügyetlenkcdték 
a legjobb gólhelyzeteket. A Bástya egyetlen, 
egyben győztes gólja a második félidő harmin
cadik percében esett Varga lövéséből.

Újpest-Kispest 5:3 (4:1)
Ujpert csapata már az első félidőben bebiz

tosította győzelmét jól játszó ellenfele ellen. 
Hogy ez helyes taktika volt, azt a második fél
idő eseményei bizonyítják. Ströck ugyanis a 
második félidő elején a Dénessel történt kol- 
lizió következtében súlyosan megsérült és igy 
Újpest a második félidőt 10 emberrel játszotta 
végig. Az első három gólt időrendi sorrendben 
Spitz, Fogj II. (tizenegyesből). Jakube lőtték, 
majd Kispest Szabó góljával kiegyelitett, mig 
a félidő utolsó újpesti gólját Wilhelm II. lőtte 
Szünet után Jcszmás rúgott gólt, majd a 
idő végén Bársony szabadrúgásból elért 
jóval állítja be Újpest a végeredményt.

Vasas —Attila 1:0 (1:0)
A két csapat egyenlő erejű ellenfélnek bízó 

nyúlt. Ellenére annak, hogy a Vasas a második 
félidőt 10. sőt helyenként 9 emberrel játszotta 
végig, z Attila képtelen volt az elég gyakran 
eredménnyel kecsegtető helyzeteket kihasz-

Vasárnapi sporthírek
x Az evezős-szövetség uj kasztllzó-helylságét 

vasárnap délelőtt avatták fel a József-utcában. 
ünnepi külsőségek között. A kultuszminisztert 
Schmöder Ervin helyettes államtitkár képvi
selte, aki Fellicides Román miniszteri tanácsos 
kíséretében jelent meg. mig az Országos Test
nevelési Tanácsot Szukováthy Imre dr. főtitkár 
és Zuber Ferenc alelnök képviselték. A Magvar 
Olimpiai Bizottság delegátusa Mártonffy dr., 
volt, Wulf Olaf sorhajókapitány pedig a hajó
zást képviselte. Perger Ferenc dr a szövetség 
elnöke köszöntötte a megjelenteket és az üd
vözlő-beszédekre a helyettes államtitkár vála
szolt.
..¥,*• ,*• ■* E?p or»«á<utl verwnye vasárnap
délelőtt folyt le a Népligetben. A 10 kilométeres első- 
osztályu egyéni győztese Majorosi (ESC). aki 33 p. 30.4 
mp. alatt futotta be a távot. Második Németh (MTF.) 34 
P- nH’',,JLn,r.n’1,dik Osuszth (MTE). Juniorversenyben első Járó (MTE) 34 p 2 nmp Már.odik Balogh (Vasas), 
harmadik Gégénv (ESC). A rsapntverse-i/t az MTÖ 
nyerte 23 ponttal az ESC. illetve a Vasas 59 illetve 60 pontjával szemben

x Bécsi futhalleredmények. (A Hétfői Napló 
tudósítójának telefonjelentése.) Floridsdorfer 
AC— Admira 3:2 (1:0). — Vienna—Rapid 4:1 
(0:1). — Hnkoah—WAC 3:1 (2:1). — Slovan— 
Simmering 2:1 (1:1).

X A Tesbénlség vereséget szenvedett a TTC t«1. El a 
meglepetése az amatőr futball tegnapi vasárnapjának. A 
TTC 2 :0-ra győzőit a Testvériség ellen, mig a Postái 
?rrí.-'re t,8VÖ u* le..a, BSE*’*. Meglepetésszámba megy U 
UTE-nek a Húsostól szenvedett 2 :5 arányú vareaéga te.

fél
gól

Dr. KO jpncsy,,
'Ilin ,fó*Ref«kiirat


