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PéMátiM botrányok, izgalmas jelenetek, 
rendőri beavatkozások ős szómegvonás 
a badikOicsOntuiajdonosok nagygyűlésén
Rlsztics Lázár rendörtanácsos többszöri figyelmeztetés után 
kénytelen ven megvonni a szót Horváth Kálmán gyárostól

Éles Beszédek a hadikfiicsönkérdés megoidésérűi
A hadikölcsöncimlettulajdonosok vasár

nap délelőtt a régi országház üléstermében 
országos nagygyűlést tartottak, amelyen a 
hadi kölcsön jegyzők oly nagyszámban jelen
tek meg, hogy nemcsak a padsorokat, ha
nem a karzatot is zsúfolásig megtöltötték. 
Az elnöklő Slezák Lajos volt országgyűlési 
képviselő nagy érdeklődés közepette nyi
totta meg az ülést. Majd dr. Paczner József 
a következő határozati javaslatot nyújtotta 
be a nagygyűlésnek:

„Hivatkozva alkotmányunk egyik alapelvére: 
■az egyenlő és arányos közteher viselés tőrvé- 
nyére, a gyűlés tiltakozik a hadikőlcsön kér
désnek minden olyan megoldási terve ellen, 
mely az eredetileg reális értékű vagyonok el
kobzását jelenti. Tiltakozik tehát a gyűlés a 
parlament előtt fekvő és idevonatkozó javasla
tok törvénybeiktatása ellen, amelyek közül az 
úgynevezett valorizációs törvényjavaslat a hadi- 
kölcsöncimletekbe invesztált vagyonok meg
semmisítését szándékozik kimondani, az úgy
nevezett karitatív segélyezést célzó javaslat pe
dig az adós és hitelező jogviszonyát a koldus 
és az adakozó viszonyával kívánja felcserélni. 
ami ellenkezik a magyar nemzet méltóságával 
cs sérti a cimlettulajdonosok önérzetét.

Az országos gyűlés mindezek megállapítása 
után felhívja az összes parlamenti pártokat és 
főképp azokat az országgyűlési képviselőket, 
akik programbeszédeikben a hadikölcsönök 
valorizációja mellett lekötötték magukat, s ez
által a cimlettulajdonosok szavazatait meg
nyerték, hogy a javaslatok parlamenti tárgya
lásakor minden erővel küzdjenek azok tör
vénybe iktatása ellen. Az országos gyűlés kö
veteli végül, hogy a kormány jogfosztó törvény
javaslatát vonja vissza és terjesszen a törvény- 
hozás elé mielőbb a jognak, igazság és a nem
zeti becsület követelményeinek megfelelő uj 
javaslatot."

Az első felszólaló

PAKOTS JÓZSEF

volt. Hangsúlyozta, hogy annakidején, ami
kor a külföldi kölcsönről tárgyaltak a kor
mány kőtelező ígéretet tett a hadikölcsönök 
kérdésének megnyugtató megoldására. A 
kölcsön folyósítása után azonban a kor
mány ezt a kérdést nem oldotta meg és an
nak ellenére, hogy a külföldi címleteket 32 
százalékig valorizálta, a belső kötvények 
kamatszolgál tatásp sajnálatosan szünetel. 
Amikor Pakots József beszédében azt a ki
jelentést telte, hogy a kormánynak van 
pénze és ha Rómában és Berlinben Collc- 
gium Hungaricumokat tud felállítani, akkor 
találjon módot a hadíkölcsönprobléma meg
oldására is, — a közönség percekig tartó 
éljenzésben tört ki. Pakots József azzal fe
jezte be beszédét, hogy a kormány gazda
sági politikája elhibázott, a hadikölcsöncim- 
letek megfizetése az állam becsületbeli kö
telessége.

Pakots József beszéde további során rá
mutatott azokra a negyedévenként meg
jelenő pénzügyi jelentésekre, amelyekből 
kiderül, hogy

legutóbb Is három hónap alatt huszon
hét és fél millió pengő felesleg mutat

kozott adóbevételekből.

A kormány egy egészséges tízszázalékos 
konverzióval pengőértékre átszámított uj 
kötvények kibocsájtásával öt százalékos 
kamatfizetést kezdhetnek meg, ami mind

össze húsz millió pengő évi kamattehernek 
a költségvetésbe való beállítását jelentené.

— Ha a kormány — mondotta Pakots 
— képtelen arra, hogy ezt a kérdést, 
amelynek megoldása a nemzeti becsület 
kérdése — megoldja, akkor .

hagyja el a helyéL
A tömeg tomboló éljenzésben tört ki erre 

a kijelentésre.
Az izgalom a teremben egyre foko

zódott, 
mire Pakots József azzal fejezte be beszé
dét, hogy megkísérli mérséklettel képviselni 
a hadikölcsöntulajdonosok ügyét, a kor
mánynak azonban a nemzeti társadalom 
megmentésére kell sietnie.

A következő felszólaló példátlanul éles 
izgalmakat váltott ki a közönségben. 
Példátlan botrányok, izgalmas jelene
tek váltogatták egymást, sőt többszöri 
rendőri beavatkozásra Is sor került. 

Horváth Kálmán gyáros volt ugyanis a kö
vetkező szónok, akinek rendkívül szenvedé-

Seitz merénylőbe tagja volt 
a frontharcosok szövetségének

————gnpi<—

Névtelen fenyegetőlevelek miatt újabb kísérlettől 
tartanak. — A merénylőt a fogházba kísérték

Bécs, november 27.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Az osztrák 

főváros vasárnap a Seitz polgármester ellen el
követett merénylet izgalmainak hatása alatt 
állt. A rendörigazgatóság épülete környékén 
már a kora reggeli órákban ötös-tízes csopor
tokban ácsorogva várakoztak az emberek a 
merényletről kiszivárgó hírekre. A várakozók 
között feltűnően sok volt a szocialista párt
jelvényeket viselő fiatalember, nagyrészt a 
szocialista Schutzbund kötelékébe tartozó 
emberek.

A rendőrigazgatóságon először a detektívek 
és bűnügyi tisztviselők faggatták Strebinger 
Richardot, a huszonhárom esztendős merénylőt. 
A fiatalember állandóan azt hangoztatta, hogy

nincsenek bűntársai,
nem is akarta megölni a polgármestert, csak 
a merénylet elkövetését akarta felhivni az 
ausztriai hatalmi tényezők és a külföld figyel
mét saját nyomorúságára és általában az oszt
rák munkásság helyzetére.

A vallatás után Wahl tanácsos, a bűnügyi 
osztály főnöke elé kísérték. Strebinger itt 
részletes vallomást tett. Elmondotta, hogy már 
régen foglalkozott azzal a gondolattal, hogy

valami nagyot fog elkövetni, 
ezzel magára irányítja az egész világ figyelmét 
és ez nz alkalom jó lesz arra, hogy napvilágra 
kerüljöu Ausztria nyomorúságos helyzete. Min 
dig az volt o véleménye, hogy

a vezető politikusok semmit sem lesznek 
a nép nyomorúságának enyhítésére,

ők ellenben autón járnak, elegánsan öltöznek 
és fényesen berendezett lakásokbnn élnek. 
Seitz polgármestert tartotta ebben a legna
gyobb vétkesnek. Hosszas tépdődés után arra 

lyes kiszólásait előbb derültséggel fogadták, 
majd amikor holmi Bakonyt és Rózsa Sán
dorokat emlegetett,

Rlsztics Lázár rendőrtanácsos kényte
len volt beavatkozni. A rendörtanácsos 
többször figyelmeztette a szónokot, oki 
azonban erősen belemelegedett felszóla
lásába és a Rózsa Sándorra való cél
zást többször megismételte, mire Risz- 
tics Lázár rendőrtanácsos megvonta a 

szót.
A rendőri beavatkozásokat a közönség élénk 
izgalommal fogadta.

GÁL JENŐ
országgyűlési képviselő a pénzügyminiszter 
politikáját bírálta és felolvasta az akkori 
kormánynak az ötödik hadikőlcsön jegyzé
sére való felhívását, amelyben kifejezetten 
kimondták, hogy a hadikölcsöncimletekct 
adófizetésre is fel lehet használni. Ez sem 
következett be. Kéri a kormányt a rend és 
nyugalom érdekében, hogy a hadikölcsön- 
kötvény valorizációját teljes egészében vi
gye keresztül.

az elhatározásra jutott, hogy Seitz polgármes
terrel radikálisan megérteti, hogy ez igy nem 
mehet tovább. A merénylet gondolata csak 
akkor érlelődött meg benne, mikor tizenhét 
silling munkanélküli segélyét megvonták. 
Wahl tanácsos előtt többször hangoztatta, 
hogy nem volt szándékában megölni a pol
gármestert, csuk emlékeztető jelet akart neki 
adni. Ezért nem is célzott se a fejére, se a 
szivére, hanem a karja irányába. Azt állítja, 
hogy három lövése közűi csak egyszer célzott, 
kétszer pedig vaktában sütötte el a revolverét. 
Ismét hangoztatta, hogy nem voltak bűntársai 
és nem előre elkészitett megszervezett me
rényletről van szó.

A rendőrség jegyzőkönyvbe foglalta Strebin
ger Richard vallomását, akinek a rendőrség 
kikutatta előéletét is és kiderült, hogy

tagja volt a frontharcosok szövetségének.
A délutáni órákban befejezték kihallgatását, 
letartóztatták és átszállították az országos tör
vényszék fogházába.

A rendőrség azonban még nem tartja befeje
zettnek a nyomozást. Seitz polgármester az

A frontharcosok vezetői elitélik 
a merényletet

A nyomozás során megállapították, 
Strebinger álláskeresés közben 1925-ben

Magyarországon és cseh megszállott terüle
ten Is járt

Megfordult Budapesten, Vácott, Esztergomban, 
Veszprémben, Pozsonyban, Dunaszerdahelycn, 
azonban sehol sem kapott állást. Ekkor vissza
tért Bécsbe, majd Salzburgba utazott és az ot
tani városi színtársulat kóristájn lelt Szeptem
berig a kórusban énekelt. Mióta innfin elbocsá-

Zala Zsigmond törvényhatósági bizottsági 
tag beszéde után a nagygyűlés

felállva esküdött meg,
hogy a legközelebbi képviselőválasztás al
kalmával csakis olyanokra adják szavazatu
kat, akik a hadikölcsörikötvény valorizációs 
törvényjavaslat parlamenti tárgyalásakor 
nyíltan az ö álláspontjuk mellett vallanak 
szint. Somló Gyula, a Magántisztviselők 
Szövetsége ügyvezető titkára és Nagy Béla 
ügyvéd beszéde után a határozati javaslatot 
a nagygyűlés élénk helyesléssel szavazta 
meg, majd elhatározták, hogy a hadiköl- 
csönkcrdésről készített memorandumot az 
illetékes miniszterek elé terjesztik.

.4 gyűlés befejezése után a tömeg rend
kívül izgatott hangulatban

tüntető felvonulást akart rendezni.
Többen azt indítványozták, hogy nem kell 
szétoszlani, hanem végig kell vonulni Bu
dapest utcáin. Pakots József erre nyuga
lomra intette a közönséget, amely a csilla
pító szavak hatása alatt végül is szétoszlott.

utóbbi napokban többször kapott névtelen le* 
velőket, amelyek merénylettel fenyegették. 
Seitz eleinte nem tulajdonított fontosságot a 
dolognak, később azonban, mikor egyre szapo
rodtak a fenyegető levelek, elküldöttc a rendőr. 
igazgatóságra. Megállapították, hogy

az összes levelek egy kéztől származnak.

Miután komoly veszedelemtől kelleti tartani, 
két detektívet rendeltek Seitz mellé, akik állan
dóan körülötte tartózkodtak és személyi biz
tonságán őrködtek Most előkeresik ezeket a 
leveleket, megállapítják, vájjon Strebinger Ri
chard irta-e azokat, vagy pedig idegen kéztől 
származnak mert ebben az esetben

attól lehel tartunl, hogy Strebinger kísérte- 
Idén felbátorodva u névtelen levelek írója 
Is merényletet követ el a polgármester ellen.

A frontharcosok szövetségével kapcsolatban 
nyilvánosságra került hírek nagy izgalmat 
okoztak a szociáldemokrata munkásság között. 
Bonyodalmaktól azonban egyáltalában nem kell 
tartani és eltekintve a merénylet által okozott 
izgalomtól Bécs teljesen nyugodt és csendes.

hogy [tolták, kereset nélkül állt és a munkanélküli 
'segélyből élt. Ismerősei különcnek taitották s 
tudták róla, hogy lefekvésnél tő.főtt revolvert 
szokott maga mellé tenni az ágyba.

A frontharcosok egyesületének vezetősége ré
széről Strebinger Richardot meghibbant el
méjű embernek tartják. A vezetőség kijelentette, 
hogy a merénylet kísérletét, mint általában 
bármiféle terrorlsztikus cselekményt, a legéle
sebben elítélik,
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Gróf Appíinyi Albérlőé 
a nöenye ölelek gyűlésén 
sürgette az anyavédelmi 

törvény meghozást
A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége 

vasárnap délelőtt tiz órakor gróf Apponyi Al
berlné clnöklésc nlalj a Vármegyeház díszter
mében tovább folytatta szombaton megkez
dett közgyűlését.

Az elnöki megnyitó beszéd után Geöcze Sa
rolta számolt Ih* n nők nemzetközi világszövet
ségének genfi üléséről A beszámoló szerint a 
világszövetség sürgeti ■ női tanerők fokozot
tabb mértékű alkalmaztatását, a pornográfia 
elleni halhatósabb küzdelmet és súlyos bünte
tés életbeléptetését olyan férfiak ellen, akik a 
prostituált nők keresetéből élnek. Sebesta Ko
losáé ugyancsak a világszövctségi ülésről szá
molt he. Közölte, hogy

a világszövetség kérést Intézett a nemze
tek szövetségéhez annak a kimondására, 
hogy »»« háború kezdeményezését nemzeti 

bűnténnyé minősítsék.**
Víg Alberlné a gycrmek-magnacarta felállítá
sáról beszélt, majd Apponyi Albert grófné Is
mertette a végrehnjtóbizottság működését. 
Hangoztatta, hogy a Népszövetségben minden 
állás nyitva áll a nők számára, tehát arra kell 
törekedniük, hogy minél több alkalmas nő 
kapcsolódjék bele ebbe a munkába.

Anyavédelmi törvény meghozatalát sür
gette,

mert az anyák elhalálozási száma még min
dig nagyon nagy. Utána ismertette a szövet
ségnek n kultuszminiszterhez intézendő fel- 
terjesztéeben, A felterjesztésben kérik, hogy 
külföldi mintára filmek bemutatásával egészítsék 
ki a tantervét. Kérik azt is, hogy

a fllmccnztira bizottságba nőket Is dele
gáljanak.

Végül felhívta i hatóságok figyelmét a plaká
tok szertelen Ízléstelenségére, amely a gyer
mekek lelkét megmételyezi.

A részvét impozáns megnyilatkozása 
mellett temették el Rippl-Rónay Józsefet

.mely ma mi, nem felel me« egy nagy «A*oa

Sándor, az egyesület főtitkára azólolt hozzá, 
majd ntána

Ez Karácsonyi 
vásárunk az

oicsősag (egyeben megkezdődött 
SzOueiatnli naw lOmeatnek laisoro- 
lása leneioiian teuán. utalunk az alant 
laiaomit esvnananv alánnak cMlaira 

aianinato cwkUnkra:

Knpoevár, november 27.
(A Hitfői Napló tudósítójától.) A részvét 

impozáns megnyilatkozása melleit temették el 
ma Kaposvárott fílppl-Rórtay József festő
művészt A város egész arculatán látni lehe
tett. hogy a város egvlh nagy fiát, az ország 
hírneves emberét, kisérik utolsó útjára. Azon 
az útvonalon, ahol a temetési menet elhaladt, 
minden házon gyástlohogót lengetett a szil s 
az utcai vUlaniilámpákat fekete ggdszfátyoUal 
vonták be.

Félhárom óráig, a temetés időpontjáig, a 
lakosság ezrei is ezrei zarándokoltak a nagy 
művész holttestéhez, amelyet a Városháza dísz
termében ravataloztak fel.

Délben érkezett meg Budapestről a művész 
barátainak és tisztelőinek nngv csoportja, Lg ka 
Károly a Képzőművészeti Főiskola, Csók Ist
ván, Jeszenszky Károly és Gárda* Aladár, a 
Szirmyey-Merao Társaság. Petrovcs Elek, a 
kultuszkormánv, n Szépművészeti Muzeum és 
a Szlnnyev Társaság. Márffy Ödön és Rózsa 
Miklós a KÚT, Paur Géza dr. a Képzőművé
szeti Társaság, Horváti János, a Nemzett Sza
lon képviseletében, Stróbl István szobrászmű
vész, Rrnst Endre, az Emst-Muzenm igazga
tója, valamint Móricz Zsigmond iró. A vendé
geket a pályaudvaron Vétek György dr., pol
gármester, Tallián Andor alispán, a városi ta
nács és a megyei közigazgatási bizottság tagjai 
fogadták.

A temetési gyászszertartás — amelyen több 
mint háromezer ember vett részt — a Kossuth- 
szobor előtti téren folyt le, ahol a díszes kőfa
laikon elhelyezett koporsót beborították a 
Mtinkácsy-lepellel. amelyet Paur Géza dr., a 
Képzőművészeti Társaság főtitkára hozott ma
gával Budapestről. A koporsón helyezték el az 
özvegy koszorúját, a kultoszminiszterium 
nemzeliszinö szalagos babérkoszorúját, vala
mint Kaposvármegyc hatalmas koszorúját. A 
koporsót a koszorúk egész tömege borította 
be.

A gyászszertartást dr. Posch Misei apáfplé- 
bános végezte nagy segédlettel, amely után 
Petrovlch Elek a kultuszminisztérium és a 
Szinnuci Merse Társaság nevében búcsúztatta 
a halottat:

— Ez a magyar művész, — mondotta, — míg 
a lélek nem szállt cl belőle, művészetével életet

adott egy egész világnak. Az ő figyelő ’“mc 
szüntelenül fürkészte az élet szépségéit, hogy 
alapot adjon annak, amit szemével oly csoda 
san látott meg és leikével dolgozott fel. A vi
lág, amelyet ő teremtett, tovább él. magával 
viszi alkotóját a halhatatlanságba.

Vétek György dr. polgármester ezután Ka
posvár város és Kaposvár megye közönsége 
nevében mondott búcsúbeszédet, amelyet ezzel 

fejezett be: , _ _
— Most, amikor e város és vármegye közön

ségének könnyei kopogtatják koporsódat, az 
örök hála és a soha el nem múló hálás szere
tet érzésével búcsúzunk tőled, drága Józsink, 
Isten vcledl __

Márffy Ödön festőművész a KU1 nevében,-- 
amelynek az elhuny elnöke volt, — mondott 
búcsúztató beszédet:

— Eljöttünk végtelen szomorúsággal, hogy 
búcsút vegyünk tőled. A KÚT nevében vagyunk 
itt, akiknek elnöke voltál, akiknek legtöbbet 
adtál, megtanítva bennünket arra, hogy hogyan 
kell töretlen, tiszta hittel meggyőződésünket 
diadalra vinni. Visszahívni tál a magyar földbe, 
amelyből születtél. Sorsod a nagy magyar sors 
tragédiája volt: tűnő csillag életed delelöjén. 
Elmentél, hogy tovább élj az örökkévalóság, a 
halhatatlanság nagyságában.

Paur Géza dr. főtitkár, az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat, Horvay János, a 
Nemzeti Szalón, Csók István pedig a Szinnyey 
Merse Társaság képviseletében búcsúztatta a 
nagy halottat.

— Amikor lánglclked olt áll Teremtőd előtt, 
— mondotta Csók István, — s ha elszámolod a 
sok-sok kincset, amelyet pazar kézzel széjjel
szórtál, azt a sok kincset, amelyet hazádnak 
és ennek az elárvult magyar földnek hagytál, 
bűneid pehelysúlyúvá válnak. Fáradt test, pi
henj, örök szellem élj az emlék és a halhatat
lanság fényességében!

Gárdos Aladár a Benczúr Társaság és a Mu- 
teremház nevéljen búcsúzott Rippl-Rónay Jó
zseftől, akinek koporsóját ezután a halottas
kocsira emelték s a gyászmenct megindult a 
városon végig a keleti temető felé. A2 útvona
lon mindenütt sorfalat állt a gyászoló lakosság. 
A temetőben a befejező gyászszertartás után a 
városi dalárda gyászdalokat énekelt, majd a 
koporsót elhelyezték a város által adományo
zott díszsírhelyen.

préhr Imre munkaügyi állam

elhangzottakra. A maga részéről
..  .....ínll..   hntfvreflektált ui elhangzó lakra, A maga 

mrg van győződve arról. —

„ piaci árusokrlofnlk rendelésivel ebben o kérdésben nofW 
lépéssel halad! a mepoUá. lelt éa megígérik 
hogy a kisemberek támogatáséi minden vonaton 
s,em eláll tárttá.

Drehr Imre beszédét ezzé) fejezte be.
— Jól tudom, hogy
a kisembereknek sokéig kell küldeniük ad- 
dlg, amíg jogos panaszaikat meghallgatják.

Én azonban Ígérem, hogy
nálam felekezeti, falt és társadalmi különb
be való tekintet nélkül minden kisember 

nyílott ajtóra talál, 

mert „érintem kttrétell /érflunnk kalSnMíet 
csupán a becsületes é, becstelen magpar ember 
között szabad tennie.

A nagy tetszéssel és zajos tapssal fogadott be
széd után Bittner János kormányfőtanácsos, a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alel- 
nöke a hatósági üzemek működését kritizálta. 
Nagy Béla dr., a Mezőgazdasági Hitelintézet ve
zérigazgatójának és Deutsch Mór fővárosi bi
zottsági tagnak hozzászólása után a nagygyűlés 

végétért.
A régi képviselőház nagytermét ez alkalom

mal zsúfolásig tölötlék meg az érdeklődők.

mosűvolle
kb. 1000 vég, 78 cm. széles 
jó! mosható...........................P .89

A numerus clausus módosítása 
a jövő héten napirendre kerül?

Kockás marokánKockás marokén
100 cm. széles, bámulatosan 
olcsó ..................................... P
100 cm. szőlős, bámulatosan
olcsó P l

A kultuszminiszter sürgeti a javaslat parlamenti, tárgya
lását — December 20.-án kezdődik a Ház karácsonyi szünete

A képviselőház kedden folytatja a bűn- 
tetőnovella tárgyalását. ~Tekintettel arra,

mállássá velour
háltál színtartó minőség p 4.50

hogy a bizottsági vita során a javaslat mé
regfogait kihúzták, az ellenzék részéről —
az előzetes tárgyalások során elért eredmé
nyek következtében — különösebb vita nem

szóló törvényjavaslat letárgyalását is sür
gősnek minősíti, egyelőre nem történt még 
döntés, hogy a három törvény javaslat közül 
melyik kap elsőbbséget. 4 kultuszminiszter 
környezetében azt beszélik, hogy

Megalakult a fizetésképtelen 
soproni Klaber-cég hitelezői 

bizottsága
Sopron, november 27.

Mind szélesebb méreteket ölt a soproni Kla- 
bér bomagykereskedö cég fizetésképtelenségi 
Ügye. Az óriási fizetésképtelenség ügyébe csak 
3—4 hét múltán lehet majd tiszta képet alkotni 
a likvidáció előkészítése után.

Bécsben most megalakult az inzolvenciával 
kapcsolatban a hitelezői bizottság, melynek az 
Oesterreichische Krcdilanstalt, a Gebrüder Gutl- 
mann s a Gotzlcr & Co. cégek képviselői a tag
jai,elnöke pedig Maximillian Kösslet dr.

A lefolytatott tárgyalások után, n zavarosan 
vezetett üzleti könyvek ellenére vasárnap sike
rült a tiszta vagyoni helyzetet megállapítani. 
Kitűnt az is, hogy a vevők állal adott fedezeti 
váltókat a Klaber-cég számos esetben

jóval nagyobb fedezeti összegről állította 
ki, mint amennyivel ügyfelei valóban tar

toztak.
A bizottságnak első teendője az volt, hogy at 
adósokkal megállapodjék a fiktiv váltókra vo
natkozólag. A helyzet most az. hogy a Klaber- 
cég által felajánlott 39 százalékos egyesség a 
legnagyobb hitelezőknek lehetővé teszi, hogy, 
nagy csendben likvidálják a céget. 

Francia tiszta gyapjú
crepeita 100cm8z.mindon 
Idényre alkalmas ruhaanyag P 6.50

várható. A kormány köreiben úgy számíta
nak hogy a biintetönovella tárgyalása ezen
a hvten befejeződik és legföljebb a részletes
tárgyalás fog álhuzódni
napjaira.

a jövő hét első

a büntetőnovella letárgyalása után mln-
gyárt a numerus clausus módosításáról
szóló törvényjavaslat fog következni,
vagyis ezzel a kényes kérdéssel a Ház

mosolyom 78 cm. széles
jól mosható, gyönyörű min
tázásokban és ízléses bordü-

. rökkcl P 3.45
Á képviselőház az idén szokatlanul későn

ugyanazokban a napokban fog foglal

kezdi karácsonyi vakációját. A kormány
ugyanis még decemberben tető alá ‘akarja
hozni a valorizációs favaslatot. valamint az
országos földbirtokrendező biróság meg

kozni, amikor Genfben a magyar ügy
tárgyalása lesz napirenden.

4 különböző zavarok

Népszerű osztályunkban 
a felemeleten

a már ősszel hirdetett formában, n szezon 
legjobb és legdivatosabb őszi és téli 

kabátszövetef.nk visszamaradt részét

karácsonyi vásárunkkal

4 árcsoporira fel' 
osztva dohjuk piacra

Ezen árcsoportok szerint
ezelőt 25-től 89 pengőig árusított leyflno- 
snahM őszi és téli kabát ás 
kosztümkoimek 8,10,12,

15 pengőén kaphatok.
mintákat nidákro Mrmantue 

kászsftggnt hindiink.

CőgUnkelua: „Olcsó arak 
mellett, figyelem Os eiö- 

zekenyságr

karácsonyi vásárunkkal 
párhuzamosanpárhuzamosan

szüntetéséről szóló javaslatot is. Tekintettel
azonban arra, hogy a kormány — éppen a
népszövetség decemberi ülésezése alkalmá
ból — a numerus clausus módosításáról

imami, iv„
Pauii mnor-utca w-16

erre az időre
elkerülése céljából

bezárják az egyetemeket,
amennyiben az ifjúságot már december má-
sodikán hazaküldik karácsonyi vakációra.
.4 képviselőhúz karácsonyi szünete
láthatóan december húszadikán

előre
kezdődik.

A vásárcsarnoki piaci árusok nagy
gyűlésen tárták fel sérelmeiket

Tiltakoztak a hatósági üzemek konkurrenciája ellen
A Vásárcsarnoki és Piaci Árusok Országos 

Egyesülete vasánnap délutánra nagygyűlést hí
vott össze, amelyen megtárgya’ta mindazokat a 
sérelmeket, amelyek az árusokat az utóbbi idő
ben érték Tertsch Béla megnyitóbeszédé után 
dr. Csányi Miklós, az egyesület ügyésze ismer
tette a piaci árusok sérelmét, majd

határozati javaslatot
terjesztett a nagygyűlés elé, amelyet egyhangú
lag elfogadták.

A határozati javaslatban kérik a piaci árusok, 
hogy a hatóságok az őstermelői igazolványt 
fényképpel lássák el, kérik továbbá a főváros 
tanácsát, hogy a helybél eket vegye revízió alá

és állítsa vissza a hdboruelőtti osztályokat. 
Kéri a nagygyűlés a földmivelésügyi miniszteri 
és a székesfőváros tanácsát, hogy a tej és tej
termékek árusításánál preventív intézkedéseket 
tegyen. hogy az a hyglénla szempontjainak 
minden tekintetben megfeleljen.

Kéri továbbá a gyűlés a kormányt, hogy 1928 
tavaszán szervezze meg a centrális idényptacot, 
amely nélkül olyan nagy város, mint Budapest, 
nem lehet el. Felhívja a kormány figyelmét a 
hatósági üzemek jogtalan konkurenciájára és 
kéri, hogy nocsak a piaci árusok, hannem n 
fogyasztók özöneég érdekében is a hatósági üze
meket szüntesse meg. Végül vegye revízió alá 
a hetipiacokat szabályozó fővárosi rendeletet,

BÜTORo.„»..CORVIN

Részletre olcsón! Dohány-u 39.
A közalkalmazottak bevásárlás forrása.
■> K n Ml fk £ zongoratermeiben arnsves 
SS JE SS Eu M ■■ marKAju zongorák éis ntan

” nók legolcsóbban kaphatók
Vin Teréz-kör ut 48b. Készletre is - Javítás

Telaton: Taráz 250—70 hangolás

Dr.8C4JP^CSY szakorvos
■■(■■■■■■■■■■■■■■■■■I rendel 10-4 éa 7-S-iy
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Eltemették Bratianut
A gyászünnepség rendzavarás nélkül folyt le

Bukarest, november 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

temették országos pompával Bratianut. A 
temetésre tömegesen érkeztek a román fő
városba a különféle vidéki hatóságok, köz
ségek, városok, társadalmi egyesületek, po
litikai pártok küldöttségei. A gyászünnepség 
méltóságát és nyugodtságát semmi lényege
sebb esemény nem zavarta meg.

A csend azonban csak látszólagos, a nyu
galom alatt Románia belpolitikai élete 

valósággal forrong.

Az uj miniszterelnök körül még nem jege- 
cesedett ki megfelelő hatalmat és kormány
zási lehetőséget biztositó párt. Közvetlen a 
haláleset után aktuálissá váltak már olyan 
problémák, melyeknek megoldása Bratlanu 
személyéhez fűződött. A pártok mintegy 
hallgatólagosan kikapcsolták néhány napra 
ezeket az égető kérdéseket bizonyos azon
ban, hogy most, amikor már a temetés meg
történt, újra előtérbe lépnek és

Románia nagyjelentőségű események 
küszöbén áll.

Bratianu temetésének nemzeti gyászünne
pére a vidéki küldöttségek valósággal ellep

Lugkőoldatos merényletet 
követtek el vasárnap egy 

katona ellen, aki fájdalmában 
víz helyett mérget ivott

A rendőrség keresi az ismeretlen, vakmerő merénylőt
Vasárnap délután súlyos külső sérülé

sekkel és mérgezéssel a mentők a II. számú 
tüzérségi kórházba szállították Révész Béla 
18 éves tüzérkatonát.

Révész vasárnap az Andrássy-laktanya 
mellett elterülő réteken sétált, amikor egy 
ismeretlen ember hirtelen elébe állt és

a kezében lévő üveg tartalmát Révész 
arcába öntötte.

Révész abban a pillanatban, amikor a 
folyadék végigömlött az arcán, borzalmas 
fájdalmat érzett és elájult. Mire magához 
tért, a merénylő eltűnt már és Révész, aki 
arcán irtózatos maró fájdalmakat érzett, 
miután senki sem jött a segítségére,

egyedül bevánszorgott a laktanyába.
'A szobájába érve, ott az ablakban egy fo
lyadékkal telt üveget vett észre és azt hí
vén, hogy abban viz van, rettenetes fájdal
mában 

Tunkl Tamás báróné 
gyermekrablás miatt fel

jelentette elvált férjét
Férje és mostohafivére elvitték Baross-utcai 

lakásáról négyéves kisfiát
Vasárnap reggel a főkapitányság sérülési 

osztályán nyomozást indítottak egy felje
lentés ügyében, amelyben egy földbirtokos 
báró elvált felesége gycrmekrablással vá

ték Bukarestet. A gyász jeléül kigyulladtak 
az összes ivlámpák, amelyeket fekete fá
tyollal vontak be. A városban mindenütt fe
kete zászlók lengtek az ablakokból.

A gyászünnepség délelőtt kilenc órakor 
gyászistentisztelettel kezdődött, amelyen az 
elhunyt családjának tagjai, a királyi csa 
Iád, a régenstanács, a méltóságok és a diplo
mácia kar vettek részt. Gyászbeszédeket 
Anghclescu közoktatásügyi miniszter a kor
mány nevében, Nicolajescu a szenátus ne
vében, Savcano a kamara, Vajda a nemzeti 
parasztpárt, Coanda a néppárt, Tasca a 
nemzeti párt, Borcea a parasztpárt, Lape- 
dato, Inculec, Nistor Cosma az uj területek 
nevében, Mosoiu a frontharcosok és FZo- 
rescu Bukarest nevében mondtak. Ezután 
a halotti menet megindító csend közepette 
a Victoria- és a Grivice-utcákon át az 
Északi pályaudvarra ért. A koporsót, ame
lyet ágyu-lafettán szállítottak, a gyászoló 
család, a papság, a kormány , a törvény
hozó testületek, a hivatalok képviselői, to
vábbá a liberális párt nagyszámú vidéki 
követei kisérték. Három különvonat szállí
totta a gyászmenet tagjait Floricába, ahol 
a királyi vonat megérkezése után a holttes
tet a családi sírboltban helyezték el.

az egész üveg tartalmát egyszerre 
kiitta.

A következő pillanatban hangos sikollyal 
összeesett és eszméletlenül terült el a föl
dön.

A hangos kiáltozásra elősiettek bajtársai, 
akik, amikor a földön fetrengve találták 
Révészt, sürgősen segítségül hívták a men
tőket. Révészt azonnal beszállították a tü
zérségi kórházba, ahol megállapították,, 
hogy a szerencsétlen embernek lugkőoída- 
tot öntöttek az arcába, amelyet a maró fo
lyadék

a fellsmcrhetetlcnséglg eltorzított
Révész ezután az üvegből hipermangánt 
ivott, amit a szobák fertőtlenítésére szoktak 
használni és ettől még külön súlyos és élet
veszélyes belső sérüléseket szenvedett. A 
kórházban Révészt azonnal kezelés alá vet
ték, a rendőrség pedig a merénylő kézre- 
keritésére megindította a nyomozást.

dolta meg férjét Családi viszálykodás áll a 
nem mindennapi feljelentés hátterében, 
amelynek tisztázásán már dolgozik a rend
őrség.

Báró Tunkl Tamásné, született Erdélyi 
Erzsébet megjelent a főkapitányságon és 
előadta, hogy elvált férje tegnap mostoha
fivére, Erdélyi Endre autókereskedő társa
ságában megjelent a Baross-utca 75. számú 
házban lévő lakásán és

erőszakkal elvitte a lakásból négyéves 
Tamás uevü kisfiát, akit ■ bíróság jog

erősen neki ítélt
Tunkl báróné, Erdélyt Mihály földbirtokos 
nevelt leánya, négy esztendővel ezelőtt ment 
férjhez báró Tunkl Tamáshoz. A házaspár 
Erdélyi Mihálynak a fehérmegyei tornya- 
pusztai négyezcrholdas birtokán élt. Néhány 
hónappal ezelőtt elváltak és a bíróság a fia
tal asszonynak ítélte négyéves kisfiúkat A 
báróné a válás után Budapestre költözött 
nevelőapja lakására. Férje tovább is Tor- 
nyapusztán maradt Időközben a fiatal bá
rónét tűlyos gyomorbaja miatt orvosok ke
zelték és egyizben Budapesten, egyizben 
pedig

Purkcrsdorfban töltött hosszabb időt 
szanatóriumban, ahová családja azzal 
az indokolással helyezte el, hogy állító
lagos súlyos Idegességét gyógy kezeltes

sék.
Az utóbbi időben a báróné újból nevelő-

Igyál
KATHREINER-féle

KNE1PP 
malátakávét

Ha ezt igazán finoman akarod 
elkészíteni, alkalmazkodj az 
eredeti csomag hátlapján levő 
főzési utasításhoz és tartsd 

ezt be pontosan

apjánál lakott. A bárónénak azonban diffe
renciái támadtak hozzátartozóival, ame
lyeknek szerinte anyagi természetű háttere 
van. A család gondnokság alá helyezési ke
resetet indított Tunkl Tamás báróné ellen 
és ebben állítólagos költekezése és ideg
betegsége miatt kérte gondnokság alá helye- 
zését. Az ügyben a bíróságon folyik az el 
járás s november harmincadikára tűzték ki 
a tárgyalást. Erdélyi Erzsébet azonban tel
jesen

Indokolatlannak minősíti a gondnokság 
alá helyezést 

és erélyesen tiltakozik ellene. A báróné, mi
után nézete szerint méltatlanul bántak vele, 
három nappal ezelőtt eltávozott nevelőapja 
lakásáról. Kis gyermekével együtt egy 
hölgyismerősének — egyik előkelő társa
dalmi egyesület közismert tagjának — Ba
ross-utca 75. számú házban lévő lakására 
költözött. Tegnap éppen ebédnél ült kis
fiával, mikor becsöngettek a lakásba. A 
szobalány ajtót nyitott A kisgyermek ne

A rendőrség vasárnap a román 
határra tett egy fiatalembert, 
aki magyar létére nem akart 
a románoknál katonáskodni

Részben a saját túlbuzgóságának és rend
szereidének az áldozata lett egy F. Ferenc 
nevű fiatalember, aki szokatlan körülmé
nyek között került a budapesti toloncházba, 
honnan szombaton útnak indítottak Románia 
felé és vasárnap hajnalban áttették a ma
gyar határon. Ügyének aktái a főkapitány
ság idegen ellenőrző hivatalában feküsznek 
55.305/1927. szám alatt.

F. Ferenc Kolozsvár mellett éJt egy kis 
városban, mint magántsiztviselő. Egy napon 
besorozták a román hadseregbe.

F. azonban nem akart szolgálni a ro
mán hadseregben

és ezért elhatározta, hogy átszökik Magyar
országra és itt helyezkedik el valamilyen 
állásba. Természetesen útlevelet nem kapha
tott a románoktól, mire határátlépési iga
zolvánnyal Biharpüspökinél át tudott jutni 
magyar területre. Nyomban Budapestre 
jött, ahol fölkereste nagynénjét, aki har
minc éve lakik a fővárosban és akivel kö
zölte. hogy magyar ember akar lenni és 
Magyarországon akar egzisztenciát terem
teni magának.

Az idegeneket ellenőrző rendelet szerint 
a Budapestre érkezett idegen kéthónapi itt 
tartózkodás után tartozik csak jelentkezni. 
F. Ferenc azonban nagyon lelkiismeretes 
ember lévén, nem várta meg a kéthónapos 
terminus lejártát, hanem

másnap elment jelentkezni az ide
geneket ellenőrző hivatalba,

ahol elmondotta, hogy nem akart a román 
hadseregben szolgálni, mert a régi Magyar
országon született ö is, apja is, nagyapja is 
és igy minden vágya az, hogy itt a magya
rok között élhessen és magyar állampolgár 
legyen.

Nagy meglepetésére az idegen ellenőrző 
hivatalban a fennálló törvényes intézkedé
sek értelmében

nyomban letartóztatták s minden kö
nyörgése ellenére klvitlék a toloncházba, 
ahol az előírások szerint haját Is le- 

nyírták.
A szerencsétlen Halalember nagynehezen 
tudta én witeni Budapesten lakó előkelő

velőnője állt az ajtóban, mögötte pedig két 
ur, mint utólag kiderült, Tunkl Tamás 
báró és elvált feleségének mostohafivére, 
Erdélyi Endre. A szobalány gyanútlanul 
beengedte ökot. A szobában Tunkl báró 
felszólította a feleségét, hogy a kisgyerme
ket adja át, mert nevelőapjához akarja 
vinni. A bárónő tiltakozott ez ellen, de 
hasztalan volt minden tiltakozása. A báró 
félrelökte á kétségbeesetten tiltakozó anyát,

karjára emelte uz izgalomtól síró kis
gyermeket és kabát, kalup nélkül, 
úgy ahogy az ebédtől felkelt, a neve- 
lönö is Erdélyi társaságában cMHe a 

lakásból.

Tunkl bárónő ezután a főkapitányságra 
ment és gyermekrablás miatt feljelentést 
tett férje ellen. Feljelentésében előadta, 
hogy férje, aki jogtalanul vitte el a gyerme
ket. valószínűen a tornyapusztai birtokra 

lofffe a kisfiút.

Sági PáL

rokonságát, amely azóta Erdélyből értesítést 
kapott arról, hogy

F. Ferencet, mint katonaszökevényt 
keresi a román csendőrség, 

tehát semmi körülmények között se jöjjön 
vissza.

A levelet bemutatták az idegen ellenőrző 
hivatal tisztviselőinek, de itt az érvényben 
lévő törvényekre való hivatkozással minden 
tárgyalás elől ridegen elzárkóztak, mire F. 
Ferenc rokonai a belügyminisztérium ki- 
utasitási osztályának a főnökét keresték 
föl. aki azonban szintén kijelentette, hogy 
az ügyben senkit sem fogad.

Közben a toloncházban ülő F. Ferenc 
ügyében határozatot hozlak, amely szerint 

egyszer és mindenkorra kitiltják az or
szág területéről

és elrendelik a román határra való kitételét. 
Az országból való kitoloncolást fellebbezésre 
való tekintet nélkül, azonnal végrehajtan- 
dónak mondták ki, aminek az lett a követ
kezménye, hogy szombaton útnak indítot
ták F. Ferencet és vasárnap reggel áttették 
Biharkeresztesnél román területre.

F. Ferencre most már, azok véleménye 
szerint, akik a romániai törvényeket és bí
rósági gyakorlatot ismerik, cselekedetért 

legkevesebb tízévi súlyos börtön vár 
Romániában, amelynek nem akart katonája 
lenni. ______________

Ne fépelödj, 
meglesz vágyad, 
Palma 
sarok védi lábad, 
Idegeid, drága 

cipőd, fcp Sálig fogy 
el 1-2 pengőd.
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„Biztos vagyok 
uram ártatlanságában !“

Beszélgetés a letartóztatott dr. Zakariás rendőrfanácsos feleségével
A Conti-utcai, nyolcadik kerületi rendőr

kapitányság első emeletén, a hetes számú hi
vatali helyiség ajtajún, közvetlenül a kapitány
ság vezetőjének szobája melleit, — mint min
den hivatalszoba ajtaján is, — nyomtatóit kar- 
tontapon a következő figyelmeztetés All:

A tárgyalás aluli a terembe lépői 
nem azabad!

A hivrtalhclyiség ajtaján friss, rózsaszínű 
névtábla hirdeti dr. Markovtch Tibor rendőr
kapitány nevét, amely felelt jól látható egy név
táblának a helye.

A megvesztegetés bűntettével gyanúsított és 
letartóztatásba helyezett dr. Zakariás Dé
nes rendőrtonácMfi bivatalszobája ajtajá

ról már a névtáblát Is levették.

A rendőrtanácsos az ügyészség foglya.
A kínos szenzócióju letartóztatás ügye nagy 

érdeklődést váltott ki a közvéleményben s az 
érdeklődés teljes erővel fordult dr. Zakariás 
reridőrtnnácsos személye felé.

Dr. Zakariás rendőrtanácsos családos ember. 
Künn, a Mexikói-ulon, rozoga külvárosi házak 
között egy háromemeletes bérházban lakott. 
A Hétfői Napló tudósítója

vasárnap látogatást tett dr. Zakariás Dénes 
rendőrtanácsos othonában,

• Mexikói-ut 52., harmndik emelet 14. 
lakásban.

Egyszerű, polgári módon berendezett 
szobás lakás ez, az ablakok egy kopár kertre 
nyílnak. A konyhában a ruhaszárító kötél tele

alatti

két-

aggatva nedves fehérneművel. Egy kis cseléd
leány éppen takarít. Pár percnyi várakozás 
utón csinos, geiztenyebarna hajú, egyszerűen 
öltözőit urlasszong lép be a lakásba:

dr. Zakariás Déncsné.

Arcán látni, hogy a legutóbbi nanok izgalmai 
megviselték.

Vontatottan indul meg a beszélgetés. Zaka- 
riásné minden szaván érezni, hogy a történlek 
lényét mennyire feldúlták.

— Biztos vagyok az uram ártatlanságá
ban! —

mondogatja többször, mereven maga elé nézve 
a messzeségbe. Az első percben sem hittem és 
most sem akarom hinni, hogy bűncselekményi 
követett volna el.

Ki kell derülnie az Igazságnak a ezzel a fér
jem ártatlanságának;

ellene nagyarányú hajsza folyik ö ennek az dl- 
dozata s még korán sincs lezárva az ügy, amely 
férjét ebbe a kínos helyzetbe kerqette

Elmondja, hogy nyolc éve házasok, két gyer
mekük van, egy öt és egy hatéves kisfiú. Bol
dog házaséletet éltek. Életmódjuk mindig egy
szerű és szerény volt, mértéken túl sohasem 
költekeztek.

Ennyit mond Zakariásné Besélgetésünk után 
veszi télikabátját, kis csomagot keres, elmegy 
hazulról. Édesanyjához, Kispestre. A férjével 
történtek óta ott tartózkodik gyermekeivel 
együtt. Nem tudja elviselni az egyedüllétet. Nőm 
tud otthoinmaradni.

Román Kálmán.
a

autónapló
MotoriwréKitár, motorcsúoaM es aviatika
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A vámhivatal súlyos intézkedése az 
autókereskedelem ellen

Előre kell lefizetni a vámot vagy
Az autókereskedők körében nagy felzúdulást 

keltett a pénzügyminisztérium legújabb intézke
dése, amely rendkívül nagymértékben megnehe
zíti a kereskedők helyzetét. Ez a különös és je
len esetben

Indokolatlan rendszerváltozás kiszámíthatat
lan károkat fog okozni

s ezért — értesülésünk szerint — az érdekelt 
felek kollektív fogják illetékes helyen sérelmü
ket szóválenni.

Az automobilkereskedők ugyani* eddig az 
úgynevezett ellenvázas vámraktár kedvezményt 
élveztek, ami abból áWl, hogy a külföldről be
hozott kocsik után nem kellett a vámilletékes 
nyomban levonniok, hanem a kocsikat — bár 
leplombálták — mintatermeikben állíthatták ki 
és mutathatták be a vásárló közönségnek. A 
vámilletéket mindenkor az eladás után kellett 
kifizetniük.

Körülbelül két héttel ezelőtt a vámigazgatóság 
az autókereskedőknek nyújtott ezt a kedvez
ményt részben módosította és elrendelte, hogy 

a kocsikat a kiállítás helyén vámzsinórral 
a helység padozatához kell erősíteni.

A kereskedők meglepetten vettek tudománst 
vámhatóság rendelkezéséről, amelyet külön-

a vámházban tárolják a kocsikat
ben a gyakorlatban nem is lehetett volna ke
resztülvinni. amikor néhány nappal később 
ttjabb váratlan meglepetés ér'.e őket.

Medits Károly miniszteri tanácsos, központi 
vámigazgató ugyanis az elmúlt héten még ezt a 
kedvezményt is haláivon kívül helyezte és az 
autóknak a vámilleték lefizetéséig

a vámraktárakban való tárolását rendelte 
el.

Ezen intézkedéssel egyidejűleg a vámhivatal 
tisztviselői végigjárták az egyes cégeket és fel
hívták őket, hogy

vagy vámoltassák el kocsijaikat, vagy szál
lítsák azokat be a vámraktárakba.

A kereskedők ezzel az ukázszerü eljárással ret
tenetes dilemma elé kerültek, mert ha beszállít
ják autóikat a vámraktárakba ezáltal azokat 
„eltüntetik** a vevőközönség elöl, mig a vám
dijak lefizetése a vállalatok oly súlyos megterhe
lését jelentené, amely esetleg azok teljes üzlet
vitelére katasztrofális kihatással járhatna.

Az autókereskedők éppen ezért mozgalmat 
indítottak a veszedelmes intézkedés sürgős 
hatályon kívül helyezése céljából

K. J.

Hamis okiratokkal 
helyhatósági bizonyítványt akart szerezni 
a kommunista Weinberger Zoltánnak egy 

ismeretlen ügyvéd
Néhány nappal ezelőtt a IX. kerületi elöljáró

ság Bakács-téri épületében megjelent egy fiatal
ember, aki

ügyvédnek mondotta magát
és a szükséges iratok bemutatásával szabály- 
seeröen helyhatósági bizonyítványt kért Wein
berger Zoliim kereskedő részére. A kérőlaphoz 
különféle okiratokat csatolt, amelyek szerint 
Weinberger Zoltán évek óta a Ráday-utca 19. 
számú házban lakik, állandó lakása van és jö
vedelme van, amiből családját és gyermekeit cl 
tudja tartani. Ennek igazolására azért volt 
szükség, mert a székesfőváros csak ebben az 
esetben ad ki helyhatósági bizonyítványt. A 
kérvényt kiosztották az elöljáróság egyik tiszt
viselőjének, aki kölelességszcriien eljárt és el
lenőrizni akarta nz adatokat. Eljárása közben 
meglepetve állapit olt» meg, hogy

■ helyhatósági bizonyítványt kérő Weinber- |

Az elhagyott feleség és a térj éjszakai 
találkozása egy körúti mulatóban

A feleség nem köteles kenyeret keresni - állapította meg a bíróság
Ormos Attila, egy gyári vállalat fő'Isrt viselője, 

néhány héttel ezelőtt, nyolcévi házasság után, 
váratlanul elhagyta a feleségét. Az asszony 
megtudta, hogy a férje egy vidéki városba uta
zott, ahonnan három hét múlva érkezett vissza 
Budapestre. Értesülést szerzett arról is, hogy 
időközben megismerkedett ogy fialni leánnyal, 
•_£l_aknr_válni tőle és a leányt akarja feleségül
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ger nem más, mint ■ kommunista Wtnper 
egyik szereplője.

Megállapította azt is, hogy Weinberger sohasem 
lakolt a Ráday-utca 19. számú házban.

A tisztviselő nyomban jelentést telt az esetről 
a kerületi elöljáróság vezeőjének, aki arra uta
sította öt, hogy a helyhatósági bizonyítványért 
jelentkező ügyvédtől kérjen felvilágosítást és 
szükség esetén esetleg igazoltassa is le az ügy
védet. Másnap valóban jelentkezett az állítóla
gos ügyvéd, akit a tisztviselő igazolásra szólí
tott fel. A fiatalember a váratlan felhívásra 
még mielőtt bárki is megakadályozhatta volna,

elrohant az elöljáróság épületéből
A kerületi elöljáróság vezetője erre az iratokat 
átküldte a főkapitányságra és a rendőrség va- 

I sárnap nyomozási indított az ismeretlen ügy
véd személyazonosságának megállapítására.

venni. Az elhagyott asszony mindenütt kereste 
a férjét és amikor megállapította, hogy Buda
pesten, a Vilmos császár-uton lakik, felment a 
Inkásába, ahol a szobalány kötötte vele, hogy 
férje egy körúti mulatóban lesz éjszaka. Or- 
mosná erre elment a mulatóba, ahol valóban

egy hölgy társaságában találta a férjét
A házaslársnk találkozása izgalmas jelenetek 
között játszódott le Végül is azonban az asz- 
szony, aki el akarta kerülni a botrányt, eltávo
zott. Néhány nappal később ügyvédje, Altorjay 
Sándor dr. utján ideiglenes nölartás iránt kere
setet inditotl a férje ellen. A járásbíróság sür
gősen le is tárgyalta az ügyet amelyben nagyon 
érdekes elvi jelentőségű döntést hozott, A férj 
ugyanis megtagadta az ideiglenes nőtartást az
zal az indokolással, hogy

feleségének megfelelő állás kínálkozik.
A Kereskedelmi Bankban felveszik tlszviselő- 
nőnek havi két millió ötszázezer korona fizetés
sel, ez az összeg pedig elég ahhoz, hogy fenn- 
tarsa magát és igy nincs szüksége nőtarlAsi 
dijra. Néyyessy járásbiró azonban megítélte az 
ideiglenes nötartási, még pedig olyan módon, 
hogy a férj havi fizetésének felét az asszonynak 
köteles adni A bíróság indokolása szerint

a feleség nem köteles eltartani magát,
nem kell állásba mennie, mert a feleség eltar
tása a férj kötelessége.

GOOD AR PNEU

A istenkor legolcsóbb llzemu teherszállító eszköze 
a „viscor* 

Diesel-vomatűgep
Vontat: 200 mázsa terhet 

Fogyasztása 220 gr. nyersolaj óralóerőnként 
Magyarországi eladás:

AltaMnos moszahi.üzemoazdasaglta AuláleciiRiiiai Uállalat
Buflapast, Ul. kér.. PoamaniczRy-utca 1».Telefon: Teréz 221-52.

Steyer, az osztrák autóipar dicsősége verhe
tetlennek bizonyult Európában. Mert nemcsak 
kitűnő minőségénél és megbízhatóságánál, ha
nem olcsóságánál fogva is utőlérhetetlen. Ép
pen a nagy kereslet mialt Rock István, a Steyer- 
müvek budapesti vezérképviseletének igazga
tója kedves karácsonyi meglepetéssel szolgál a 
vevőközőnségnek, amikor uj és leszállított árak 
mellett hozza forgalomba a nagy elterjedésnek 
örvendő kocsikat. Ezek szerint a „Type XIT 
6—30 HP, 6 hengeres 5 üléses 9.220 P. felső
részei 10.200 P, a „Type VIP 12—50 HP, 
6 hengeres, 0 üléses 14.985 P, Coupe 17.185 
pengőbe kerül, természetesen sebességmérővel, 
órával, villamoskürttel, üvegtörlővel és két 
lökhárítóval. A „Type XIT' 6—30 HP, 6 henge
res teheralváz 7600 P, a peato kocsi pedig 
8800 pengőbe kerül.

Az Atlantié látja el Közép- és Keleteurőpa 
piacát pneuvaL Ezzel kapcsolatban kérdést in
téztünk Rotter László, a vállalat igazgatójához, 
aki nem régiben tért vissza Amerikából és a 
következőket mondotta:

— Cégünk összeköttetésbe lépett az amerikai 
Malcolm Tyre Co-val és igy sikerüli elérni, 
hogy Közép- és Keleteurőpa piacát olcsó és jő 
gumival láthatjuk el. Malcolmék ugyanis az 
amerikai gyárak lulprodukciőját vásárolják 
össze és „second" jelzéssel hozzák forgalomba. 
Ez a túltermelés azért állott elő Amerikában, 
mert a nagy üzemekre berendezett gyárak kény
telenek munkásaik ezreit foglalkoztatni és a 
lekötött nyers anyagot is le kell hivndok. Al
máig dr.-nak, a cég tulajdonosának sikerült 
Csehszlovákiával és Romániával megállapodni 
és jelenség tárgyalásába, vagyunk Ausztriával és 
Lengyelországgal és igy napok kérdése, hogy 
az „Atlantié" lássa el ezeket a piacokat is ki
tűnő és olcsó gumival. Jelenleg raktáron tar
tunk Federal Fisk, Hood, Miller, Empire, Am 
Michelin, Kelig, Springfleld és más second jel
zésű, de hangsúlyozom, kitűnő kvalitású árut. 
Bárkinek szívesen adok ennél a second árunál 
is ugyanolyan garanciát, mint bármilyen mds, 
príma árut hirdető cég.

A Viscor D|esel motor jelentős haladást je
lent a motorépilés torén, mert lehetővé tette 
ezeknek a legbiztosabb s legolcsóbb Üzemű 
motoroknak a mezőgazdaságban való alkalma
zását, úgy lokomobilok, mint traktorok alakjá
ban. A Viscor traktorokat nz Általános Műszaki, 
üzemgazdasági és Autótechnikai Vállalat (Bu
dapest, VI., Podmaniczky-ulca 13) hozza Ma
gyarországon forgalomba. Mint halljuk, Buda

pesten egy teherszállítási vállalat van alakuló
ban, mely nagy teherrakományoknak igen olcsó 
díj mellett való fuvarozásával óhajt foglalkozni. 
Erre a célra kizárólag Viscor gumiszalagos, her- 
n^ós^raktore^at^fogi^akJasniAln^^^^^^^^^

az amerikai

autűpneu 
ipar büszkeségei 

„SECOND** 
MILLER 
EMPIRE
AM. MICHELIN

FEDERAL 
FISK
HOOD
KELLY 8PRIKQFIELD

»n>.
Európában meg nem 

tetézett 
ölese Órádon

A nswyorM Malcolm Tyre Co 
vezOrKOpviselete:

ATLANTIC
AUTÓ-ÉS PNEUHERESNEDELMI 

VÁLLALAT
Budapest, V., Bálvány ucca 8.

Telefon: LipM A0I-8A.

vagyont takarít, ha mag 
tekinti raktárainkat!

1AUT0 ORUEZETG ISKOLA '»»»«•»»•» ovyéntlea, kivAnoAvn szerinti Időben, lóg- 
modernebb autókon, legrégibb. legmegbízhatóbb lótvényszéklleír bejegyzett oá*, 

állandó i e l » # l r i e k
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Titokzatos gyilkosság Debrecenben
Az Áldozatot cukorspárgával a kilincsre akasztottak

Debrecen, november 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Rejtélyes 

gyilkosság tartja izgalomban Debrecen vá
ros lakosságát. Az izgalmat fokozza az a 
körülmény, hogy az utóbbi hetekben már

r< negyedik gyilkosságot követték el 
hasonló módon,

anélkül, hogy a tettest felderíteni, vagy e te
kintetűn a leghalványabb támpontot sze
rezni sikerűit volna a debreceni rendőrség
nek.

Vasárnap a kora reggeli órákban Fe
renczi Zoltán dr. Piac-tér 2. szóm alatti la 
kásában halva találták Kis Gáborné 43 éves 
szakácsnőt.

A szakácsnőt a bezárt lakáa kilincsére 
akasztották fel cukorspárgával, 

úgyhogy a házbeliek, akik a gyilkosságot 
fölfedezték, azt hitték, hogy a szakácsnő 
öngyilkosságot követett el. A helyszínre ki

Fegyveres rablók sortiizzel 
megállítottak egy vonatot

Szófia, november 27-
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

egy vidéki kisközségből vonaton vasra- 
verve szállították Szófia felé Moeff híres 
rablóvezért A megláncolt banditát két 
csendőr kisérte. Lovecs és Levszky között

Moeff bandájának hét felfegyverzett 
tagja állta el a vasúti pályatestet és 
valóságos gyorstüzelés alá vette a vo

natok
'A mozdonyvezető rémülten fékezett. A bán 
diták Moeff nevét kiabálták, mire a meg- 
Jáncolt rablóvezér rátámadt a csendőrökre.

Becsben nyomoznak 
a kötvényhamisítás ügyében
A Párisban leleplezett kötvényhamisitás ügye 

egyre jobban bonyolódik. Zdeborszky Oszkár 
detcktivföfehlgyelö, aki eddig Párisban dolgo
zott a francia hatóságokkal karöltve, két fran
cia bűnügyi tisztviselővel együtt Bécsbe érke
zett és az oltani hatóságokkal együtt folytatja 
a puhalolódzást a hamisítás Bécs felé vezető 
szálai érdekében. Zdeborszky főfelügyelő a ki
szivárgott hírek szerint

ma telefőnon jelentést tett az ottani nyo
mozás eredményéről Hetényi Imre főkapi- 

tányhelyettesnek,
a politikai osztály vezetőjének A jelentésben 
foglalt adatokból arra lehet következtetni, hogy 
már a legközelebbi órákban valószínűen

njabb érdekes intézkedések történnek

Véres összeütközés az egyetemi 
diákság és a rendőrség között 

Zágrábban
Zágráb, november 27.

Ma, vasárnap este a városban az egye
temi ifjúság tüntetett s a tüntetés során 
Összeütközött a rendőrséggel. Az összeütkö
zésnek

szállt rendőri bizottság azonban nyomban 
megállapította, hogy Kis Gábomét minden 
valószínűség szerint .

meggyilkolták.
A holttesten ugyanis külerőszak nyomai 
látszottak, a fejen súlyos zuzódás, az arcon 
karín olás látszott —

a bal mellen pedig egy rendkívül éles 
harapás nyomait fedesték föl.

A rendőrség megindította a nyomozást 
melynek során megállapítást nyert, hogy a 
tettes a hol*testet — hogy öngyilkosság lát 
szatát keltse — spárgával a kilincsre akasz 
tóttá, majd a lakás ajtaját belülről bezárva 
a lépcsőházra nyíló ablakon át menekült el 
a helyszínről.

A rendőrség a gyilkosság felderítése után 
erélyes nyomozást indított a gyilkos felku 
tatására, ez azonban eddig nem járt ered 
ménnyel.

az egyiket megsebesítette, majd a tumultus 
bán leugrott a vonatról és futásnak eredt 
A másik csendőr utána lőtt A golyó ko 
ponyájába fúródott és

megölte a menekülő banditát
A lövöldözés zajára a közeh községből autón 
csendőrök robogtak a vasúti vonalra és ptiska- 
tilzbe bocsájtkoztak a rablókkal. Mikor Moeff 
cinkosai látták, hogy vezérük már meghalt, 
abbahagyták a küzdelmet éa elmenekültek. A 
vonat utasai között a fegyveres harc alatt ré
mült pánik uralkodott. Mikor a tüzelés meg
szűnt, sikerült megnyugtatni őket és a vonat 
tovább indult Szófia felé.

a közben fölmerült momentumok alapján.
Párisban egyébként nagy apparátussal folyik 

tovább a vizsgálat, amelynek újabb eseményei
ről alábbi tudósításunk számol be:

Párts, november 27.
Glard vizsgálóbírónak a bankban a magyar 

címletek lebélyegzése és kicserélése dolgában 
folytatott vizsgálata annak megállapítására ve
zetett, hogy

Debryére nem tanúsította a szükséges 
óvatosságot,

hogy meggyőződjék a lebélyegzés végett ma
gyar címleteket átnyújtó felek személyazonos
ságáról.

Bruck iratait jelenlétében rendőrtisztviselők 
a pecsétek eltávolítása után megvizsgálták.

sok súlyos sebesültje vnn, 
mert a rendőrség

gumibotokkal és kardlappal 
verte azét a tűntető diákokat, akik csak ak
kor oszlottak szét, amikor a rendőrség ve
zetője a kivonult rendőrségnek

•őrtüzet
vezényelt

A nagyarányú tüntetésre a zágrábi egye
temi segélyegytet tisztikarának megválasz
tása adott okot.

A politikai pártállás szerint megszervezett 
zágrábi egyetemi hallgatók ugyanis ma vá
lasztották meg az egyetemi segélyegytet 
tisztikarát. A mai választáson a horvát 
blokkpárt néhány szavazatta! kisebbségben 
maradt a jugoszláv blokkal azemben. mert 
n belügyminiszter a horvát blokkhoz tar-

toző teológiai hallgatókat — 120 — 150 diá 
kot — eltiltott a szavazásban való részvé
teltől.

A szavazás eredményének kihirdetése 
után a diákok az egyetem előtt csoporto
sultuk éb

tüntettek.
\ kivonult rendőrség azonban mintegy egy 
órai munka után az utcai rendet helyre
állította A tűnt ető l et szét kergették. Az 
egyetemi hallgatók azonban a Nemzeti 
Színház előtti téren csoportosultak és ott a 

rendőrség ellen tüntettek.
A rendőrség it« már a feloszlatásnak ellen
szegülő diákokkal szemben erélyesebb esz 
közöket haazndtt Előbb

gumibotokkal Igyekezett a térség meg- 
tlsztltdsára, majd amikor a diákok 
kőzáport zúdítottak a rendőrségre, 

kardlappr.l támadtak reájuk.
A tüntető egyetemi hallgatók még ekkor 
sem hátráltak meg, hanem szembeszálltak 
a rendőrséggel amelyek vezetője ekkor 
parancsot adott a kivonult rendőrségnek, 
hogy _________

Boszorkányok égetése őseinknél
A gonosz öregasszony, aki ismerte a füve

ket és a mérges növények főzetével örökre 
el tudla altatni ellenségeit. — aki meg tudta 
szabadítani a szerelmes, rossz asszonyt gyű 
lölt urától s el tudta lenni láb alól az Öre
geket, akik benn üllek a vagyonban, el tudta 
hajtax>i az alkalmatlan időben jelentkező 
magzatot, vagy — ha már megszületett — 
tudta a módját, hogyan lehet elküldeni a 
másvilágra, anélkül, hogy a gyermek testén 
látszanék bármily áruló nyom is. — őslípusa 
.innak a szerzetnek, aki sohasem élt a való 
ságban. mégis története van, hosszú, szomorú 
és az egész emberiségre szégyenletes törté
nete. dokumentuma az emberi tökéletlen 
ségnek, az emberi ész sötét butaságának és 
az ember gonoszságának. A gonosz öreg
asszonyból misztikus szörnyeteg lett, s mivel 
olyan csodadolgokat tudott produkálni, ami
lyeneket Isten szolgái nem, megállapították 
róla, hogy talán a másik, szintén nagy hatal
masság szolgálatában áll: az Anlikrisztut, a 
Sátán szolgálatában. Az egész középkoron ál 
szilárdul tartotta magát ez a szörnyű babona 
és később már ' nemcsak öregasszonyokat, 
hanem fiatal leányokat, férfiakat, gyerkőcö
ket is boszorkányoknak tartottak s ha egy
néhány tanú hajlandó volt megesküdni rá. 
hogy a vádlott boszorkány, a bíróság jó lelki
ismerettel megégettette. Két Domokos-rendű 
inquisitor, a Malleus Maleficorum cimü 
□kkultista könyv szerzői: Sprenger és Insli- 
toris öt év alatt 48 boszorkányt égettettek 
meg (1486 körül) Quedlimburgban 1589-ben 
egy nap alatt 133, Lotharingiában 15 év alatt 
800 s Franciaország egyes vidékein pár év 
alatt több ezer boszorkány került máglyára. 
Nincs tehát külön okunk a szégyenkezésre, 
hogy nálunk is égettek boszorkányokat. Ez 
volt akkoriban a nyugati államok divatos 
szórakozása s mi a boszorkányhittel és ége
téssel egyszerűen belekapcsolódtunk a nyu
gat-európai szellemi áramlatokba.

Gyakran halljuk meggondolatlanul óbégató 
emberektől a régi jó tilág, a régi szép idők 
dicséretét. Hát igazán gonoszság tőlünk, ha 
azt kívánjuk nekik, hogy teljesedjék óhaj
tásuk, s valami módon, talán a Wells idő
gépén jussanak vissza abba az időbe, amikor 
még a boszorkányokat égették, mert amint 
kilépnének az időgépből, rögtön lefülelnék 
őket, mint boszorkányokat, akadnának ta
nuk, akik megesküdnének rá, hogy már az
előtt is látták őket seprűnyélen lovagolni, 
aztán — hogy az egyik fekete kutya képé
ben megmarta a gyermekét, a másik fekete 
lóvá változtatta a szomszédját, felkantározta 
és tüskén-bokron át száguldott rajta, — 
boszorkány vádlott-társai megesküdnének 
rá, hogy táncoltak együtt a Gellért-hegyen 
h ezek alapján bizony úgy járnának, mint 
többi boszorkánytársaik — Magyarországon 
számszerint 169-en —, akiket a cigányokkal 
megégettettek.

Trócsányi Zoltán, a magyar múlt rajongó 
búvára, a boszorkány-irodalom alapján nagy 
tanulmányt közöl e boszorkánypörökről Ma
gyar Régiségek és Furcsaságok című mun 
kájának most megjelenő köteteiben De nem 
csak a boszorkányokat támasztja fői, — föl 
támasztja az egész magyar múltat, sötét ba
bonáival, ördögeivel, táltosaival, különféle 
démonjaival, az emberbe bújt élő állataival,

A mohai Ágnes-forrás az általam legszívesebben 
rendelt ásványvizek közé tartozik, mert rend
kívül előnyös vegyi összetételeinek a legkülön
bözőbb bajoknál, de különösen az omé>al4- 
Mzervek hurutén bántntmalnál már régtől fogva 
fe'ülmulhatatlan sikereket köszönhetek Slam- 
borszky Lajos dr, MÁV orvosi tanácsadója éa 
kir fogházorvos, Szombathely.

•őrtüzet adjon a diákságra.
Erre azonban nem került sor. mert a diá
kok a revolvert rántó rendörök elől

megfutottak.
A véres tüntetésnek több Igen aulgoa se

besültje van. A rendőrség a tüntető diákok 
közül

huszonhatot letartóztatott
és nyomozást inditott annak mvr’állapitá- 
sára, hogy a vérei tüntetésnek kik voltak a 
rendezői éa kik az értelmi azerzői.

bűvös szavaival; íöltámasztja a régj magyar
nak életét, — de nemcsak a királyok, had
vezérek. püspökök és főurak életét, hanem 
a kunyhók, szegény viskók, falusi paraszt
házak, harangozók, papok, tanítók, mesterek 
és mesteriegények életét is, az olvasó együtt 
ebédelhet, vacsorálhat velük, bepillanthat a 
hálószobájukba, hallhatja keserves pana
szaikat és nevethet anekdotáikon, melyek 
olykor sziporkázónk, olykor vaskosak és ne
hézkesek, de jellemzőek, mert a régi magyar 
szellemességből fakadtak s francia ember 
talán meg sem értene őket. Négy új kötele 
• kettő már a mull években megjeleni) szel
lemidézés, a régi magyarokkal való társal
gás, látjuk őket örömeikben, bánataikban, 
hálószobájukban és halálos ágyukon, falu
ban és városban, viskóban és kastélyban, 
szépítés nélkül, igaz valóságukban.

A Dante Könyvkiadó Vállalat pompás öt, 
Icte e szenzációs sorozni kapcsán föltámasz
totta az immár feledésbe ment komáromi 
tulipános ládát, az újdonsült menyecske be
rendezésének nevető bútordarabját Szebb 
ajándékot magyar ember számára el se lehet 
képzelni ennél a kis tulipános ládánál, amely 
a régi magyar élet drága ékszereit s apró 
csecsebecséit foglalja mabában.

Románia 
tárgyal a szovjettel

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Jól infor
mált helyről értesülünk, hogy Bécsben fon
tos tárgyalások folynak Szovjetoroszország 
és Románia között a két állam között fen- 
forgó vitás kérdésekről. A tárgyalások fő 
tárgya a besszarábiai kérdés, amelyben

Románia hajlandóságot árult el bizo
nyos területi engedményekre.

A tárgyalásokat a két állam bécsi képviselői 
folytatják

A létért uaié 
küzdelem

mostani súlyos napjaiban csak a fiatalos 
erő, az acélos izomzat, a nyugodt, ki
egyensúlyozott idegrendszer képesít ben
nünket arra, hogy megálljuk a helyünket. 

*1 Az élctküzdelcm fegyvertárát egyesíti 
nngában a valódi

DIANA
sűsnorszesz.

Ha testűnket s különösen serdülő 
gyermekeink testét esténkint lefekvés 
elölt és reggelenkint a napi robot meg
kezdése előtt Diana sósborszeszszel be
dörzsöljük. rugalmasságra, frissességre és 
bámulatosan erélyes tetterőre teszünk 
szert, mely a munkához kitartást és 
buzgó életkedvet kölcsönöz.

Kísérelje meg mindenki, aki bágvadt. 
könnyen fáradó, lehangolt, kedélybeteg, 
mert csodát fog látni

DIANA
sűsnorszesz

az egész országban mindenütt kapható és 
az ára olyan méltányosan van megszabva, 
hogy ilven próbát bárki minden anyagi 
megerőltetés nélkül végezhet önmagán 

Minden palacknak plombáivá kell lennie

1 aratfan paláén ara i.to r
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Időjárás. A Meteorológiai Intézet 

vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Egyelőre hideg és 
többnyire ködös idő várható.

— Kállay Tibor beteg, Kállay Tibor dr., 
volt pénzügyminiszter, országgyűlési képvi
selő influenzában megbetegedett. Magas 
láza van és igy kénytelen néhány napig 
ágyban maradni. A volt pénzügyminiszter 
állapota aggodalomra nem ad okot.

— Székely Ágoston dr. temelése. Impo
záns reszvt(megnyilvánulás mellett temet
ték cl vasárnap délelőtt a kerepesi-úti te
metőben ádámosi Székely Ágoston egyetemi 
tanári, a Magyarországi Orvosegyesület el
nökét és a Fedcration Amerícana oszlopos 
tagját. A nagyszámú gyászoló közönség so
raiban megjelent dr. Kéthly László dékán
nal az élén az orvosegyetem tanári kara, 
valamint tudományos és társadalmi életünk 
számos kitűnősége. Az Operaház kórusának 
éneke után dr. Pagács Antal plébános vé
gezte nagy segédlettel az egyházi szertar
tást, majd a Magyarországi Orvosegycsület 
részéről Tanárky Árpád dr., tanártársai ne
vében Vámossy Zoltán dr., a Budapesti Or
vosszövetség nevében Gerlóczy Zsigmond 
búcsúztatták az elhunytat, a I?ederation 
Amerícana részvétét fíadványi Kálmán tol- 
mócsolla. Ezután örök nyugalomra helyez
ték nz elhunytat, kinek sírját elbontotta a 
koszorúk tömege.

— Ady Endrc-emléklábla leleplezés Deb
recenben. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
a debreceni Ady Endre Társaság fényes ün
nepség keretében emléktáblát helyezett el a 
Darabos-utca 33. számú ház falán. Ebben n 
házban lakott ugyanis Ady Endre debreceni 
ujságiráskodása alatt. Az ünnepségre le
utaztak Budapestről Babits Mihály és Szabó 
Lőrinc, Szegedről pedig Juhász Gyula. Dél
után a Városi Zenede dísztermében kitűnő 
erők közreműködésével Ady-estélyt ren
deztek

— öngyilkos tisztviselőnő. Vasárnap délután
Spilz Erzsébet 20 éves magúntisztvíselönö Do
hány-utca 51. szám alatti lakásán nagymennyi
ségű luminállal megmérgezle magát. Állapota 
súlyos. z

— Kaszinóverseny a Dunapaloiábau. Va
sárnap nem mindennapos kárlyatoma zaj
lott le baráti körben a Dunapalotában. 
Friedmann Ernő dr. műegyetemi tanár lak
osztályában a házigazdával együtt nyolc ki
tűnő kaszinójátékos mérkőzött a zöld asz
talnál. A kaszinóverseny arénájában össze
sen tizenegy személy volt: nyolc játékos, 
kél biró és egy néző. Az utóbbi szerepel 
Somlay Artúr, a kitűnő szinmüvész ját-1 
szollá, bírók pedig Práger Pál, a Ganz-Da- 
nubius igazgatója és Szalay Kálmán taná
csos voltak. Az izgalmas mérkőzés első he
lyezettje Friedmann Ernő dr. lett. Mögötte 
a következő sorrendben jöttek a játékosok: 
2. Borbély Sándor, a közgazdasági hírlap
író, 3. Jetiinek Aurél dr., 4. Faludg Sári 
színésznő, 5. Hegedűs Gyula, a Magyarság 
szerkesztője, 
szerkesztője. Utolsóelőtti Tarján Vilmos lett, 
a nyolcadik pedig egy ismert nagykarimás 
molctt ügyvéd- Valamennyi játékos igen ér
tékes tárgyat nyert díjként.

— Helyreigazító*. A Magyar-Szlovák Bank 
és Kereskedelmi R. T.-ról a Hétfői Napló 
1927 március 10-iki számában irt cikkemre 
vonatkozólag kijelentem, hogy az abban 
foglaltak tévedésen alapulnak, miután azo
kat helytelen információ alapján irtani meg. 
Jávor Imre.

Választási agitáció a zsidó hitközségben. 
A közelgő zsidó hitközségi választásokkal kap
csolatban vasárnap délelőtt impozáns nagy
gyűlést tartottak az Erzsébetvárosi Körben 
Vértes Emil elnöklete alatt. A gyűlésen Zöldi 
Márton tábornok, Szabolcsi Lajos, FleiscIl
mán n Tivadar, Leszlauer Lajos után Dési Géza 
országgyűlési képviselő szólalt fel, aki lelkes 
szavakban hívta fel a zsidóságot a tömörü
lésre.

— Útközben kifosztottak egy kocsit. Va
sárnap délután megjelent a rendőrségen Ko
vács Sándor és Társa fémáhigyár vezetője és 
bcjelcnclte, hogy a gyár kocsiját, amelyik több 
száz pengő értékű áruval a Ilungária-uton ha
ladt, ismeretlen tettesek útközben kifosztották. 
A rendőrség a nyomozást megindította.

A Glóbus Torna Club estéire. A Glóbus nyomdai 
muinléz.'t személyzetének sportkftre szc.rláralapja gyaru- 
jűi.^óra tánrcsiélyt rendez december 4-én a budai VI- 
«-"’ó léiméiben. A táncmulatságot icen nívós tnOsor 
eléri meg. Móra Fetenc, a kiváló Író. bevezető előadást 
tart, Pécsi Blankn Ady-verscket mond el. Somogyi Er
zsi. Vidor Ferike, ttodnál Erzsi, lészay Kató. Pajor 
ldi, dr. Szedő Miklós. Erczkóvy László, Komlói Pál 
szerepelnek ezenkívül a műsoron, ■ •
Kálmán ki'ér konferánsszal. A 
zenekara szolgáltatja, f. 
élénk érdeklődés mutatkozik.

6. Salusinszky Imre, Az Est

melyet StentivAnyi
-------  .. táncmuzsikát Kóczé 
A gazdag müsoru estély iránt

Ma délelőtt foglalkozik 
a főváros tanácsa a Talbot-íígygyel

Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter, 
mint Ismeretes, két hét előtt leküldte a Város- 
házára a Talbot-féle elektromos centrálé épí
tésére vonatkozó alternatív terveket és ráros 
határidőn belül — december 10-ig — kérte a 
főváros hozzászólását, illetőleg döntését a vá
ros állásfoglalása ügyében. A terjedelmes ter
vezetet Buzáth János alpolgármester, Borven
dig Ferenc tanácsnok és Dcutsch Lajos elek
tromos üzemi vezérignzgató vették tanulmá
nyozás alá és kél hétig tartó tanácskozás után 

elkészültek jelentésükkel, 

amelyet a tanács elé terjesztenek. Szombaton 
délelőtt 10 órára össze is hívták a rendkívüli 
tanácsülést, hogy a jelentést letárgyalják, 
azonban a tanácsülés elmaradt, mert Sipőcz 
Jenő polgármester betegsége miatt nem jelen
hetett meg, már pedig súlyt helyezett arra, 
hogy ennek a nagyfontosságu kérdésnek a 
tárgyalásán ő elnökölhessen. Folkusházy La 
jós alpolgármester közölte a teljes számban 
megjelent tanácstagokkal, hogy a polgármes
ter hétfőn okvetlenül bejön hivatalába s ezért 
a szombatra tervezett

rendkívüli tanácsülést, ma, hétfőn dél
előtt 10 órakor a polgármester elnöklése 

alatt fogják megtartani.

A tanács elé terjesztendő jelentés tartalmá
ról nem szivárgott ki semmi a nyilvánosságra. 
A tanács igyekszik az előirt határidőt ponto
san betartani s december 10-ig &z összes bi
zottságokkal és a közgyűléssel is letárgyaltatni 
a centrálé javaslatot. Nem bizonyos azonban, 
hogy a rendelkezésre szóló rövid két hét alatt 
a törvényhatósági bizottság meg tudjon bir
kózni ezzel a hatalmas problémával.

A közgyűlés két pártra szakadt a centrálé 
kérdésben Az egyik csoport a kormány állás
pontját támogatja, mig a másik párt a buda
pesti megoldás mellett van. Újabban

a Wolff-párt is a kormány ellen fordult ■ 

a eentráié-ügyben.

Wolff Károly jelentette ki a költségvetés tár
gyalása során, hogy „a Talbot-ügyben a fő
város nem fog fejjel neki menni a falnak . Ez 
a bejelentés tehát azt jelenti, hogv a wolff- 
párt a centrálé-kérdésben nem fogja a feltét
len kormánytámogató szerepét játszani, ha
nem komoly megfontolás tárgyává teszi hatá
rozatát. Politikai és gazdasági körökben egy
aránt nagy érdeklődéssel várják a tanács mai 
állásfoglalását, ami kétségtelenül nagy kiha
tással lesz a centrálé ügyének eldölésére.

Bonyodalmak a tizennégyéves 
Fehér Livia eltűnése körül

Néhány nappal ezelőtt, mint ismeretes, eltűnt 
Fehér László fűszeres tizennégyéves Livia 
nevű leánya a Dandár-u. 17. számú házban 
lévő lakásáról Huszonnégyórai távoliét után 
megkerült a kisleány, ezzel azonban még nem 
fejeződött be az ügy. Édesapja panaszt emelt 
a rendőrségen zongoratanárnője, Ohr Jánosné 
ellen. Panaszában előadta, hogy

Ohr Jánosné édesapja ellen izgatta a kis
leányt és neki tulajdonítható, hogy a leány 

eltávozott hazulról.

Panaszt emelt azon a címen is, hogy mikor 
Ohr Jánosnénál kereste leányát, a tanárnő 
csak nagyobb összeg ellenében volt hajlandó 
visszahozni. A különösen hangzó feljelentés 
ügyében a Hétfői Napló munkatársa felkereste 
Ohr Jánosnál, aki az alábbiakban világította 
meg szerepéi:

— Fehér Livia három hónap óta jár hozzám 
zongoragyakorlatokra. A kislány — mondotta 
— sokszor sirva panaszkodott arról, hogy 
édesapja durván bánik vele és gyakran súlyo
san bántalmazza Én vigasztaltam és megbékí
teni igyekeztem. Az elmúlt héten, hétfő dél
után, ismét kétségbeesve panaszkodott arról, 
hogy édesapja megverte,

nem akart többé visszamenni a lakására és 
inkább öngyilkos lesz.

Megsajnáltam a kislányt, igyekeztem rábe
szélni, hogy térjen haza, ő azonban hallani 
sem akart róla Attól féltem, hogy öngyilkos 
lesz és ezért elvitlem a Katolikus Háziasszo
nyok Szövetségének menhelyére, hogy ideigle
nesen fedél alá jusson. A kislány ilt

Lingauer Erzsébet titkárnő előtt is 
lentette, hogy nem akar visszatérni 

hoz, mire otthagytam.

Mikor Fehér nálam kereste a leányát, jó 
leckének tartottam, hogy csak másnap mond
jam meg, hol van. Másnap meg is mondtam és 
visszavittem hozzá. Valótlan, hogy én költség
megtérítés fejében pénzt kértem volna. Külön
ben már

klje- 
apjá-

önként megjelentem a rendőrségen

és vizsgálatot kértem magam ellen, hogy minél 
előbb tisztázzam a dolgot.

Felkerestük a Katolikus Háziasszonyok Szö
vetségének titkárnőjét, Lingauer Erzsébetet is, 
aki megerősítette Ohrné állításait.

— Nekünk kötelességünk —■ mondotta — 
hogy ilyen esetekben megvédelmezzük a gyer
mekeket. Most is csak ezt tettük.

így lett egy mindennapos eltűnési esetből 
feltűnést keltő ügy, amelynek következő állo
másai a rendőrség és a bíróság lesznek.

— Fölvágta az ereit a Conti-utcal kapi
tányságon. Lúd esz Antal 20 éves kőműves 
vasárnap délelőtt a Conti-utcal kapitánysá
gon öngyilkossági szándékból felvágt mind
két karján az ereit. A mentők haldokolva 
szállították a Rókus-kórházba.

— A MFTR az előrehaladott évadra való te
kintettel a Budapestről 8.30 órakor Esztergom
ba és Esztergomból 16 órakor Budapestre ese
dékes hajójáratot mindkét irányban, november 
20-án megszünteti, azonban a Budapestről 14.20 
órakor, illetve Esztergomból 4 órakor esedékes 
másik kisdunai járatot változatlanul továbbra 
is fcnlartja. Beszünteti továbbá a Szolnok— 
Csongrád és Csongrád—Szeged közötti tiszai 
hajójáratot, mindkét viszonylatban és mindkét 
irányban ugyancsak november 30-án.

— Hirtelen halál a vonaton. Bokodi Ala
jos harmincéves kőműves, rákoscsabai la
kos, a gödöllői helyiérdekű vonaton igye
kezett Pestre Mikor a vonat befutott a ke
leti pályaudvar mellett lévő végállomásra, 
Bokodi hirtelen összeesett és meghalt. Holt
testét a törvényszéki bonctani intézetbe 
szállították.

— Halálozás. Komor Amoldné szül. Baracs 
Júlia, Komor Arnold ny. min. tanácsosnak, a 
szolnoki államépitészeti hivatal volt főnöké
nek felesége, Szolnokon meghall. Temetése 
kedden délben lesz Budapesten, a rákoskeresz
túri izr. temetőben, ahol hősi halált halt fia is 
nyugszik.

— Az elszászi iparosok és a francia bankok. 
Parisból jelentik, hogy Mühlhausenben, Col
marban és Strassburgban házkutatást tartottak 
az elszászi iparosegyesület autonomista vezérei
nek lakásán. Az illetőket azzal vádolják, hogy 
lebeszélni igyekeztek a lakosságot arról, hogy 
francia takarékpénztárnál betéteket helyezzenek 
el. Az autonomista vezérek ellen folyik az el
járás.

— Megváltozik a cseh devizabeszerzés. A Cseh 
Nemzeti Bank a devizabeszerzés eddigi módját 
megszüntette. Ez év december elsejétől kezdve 
a Nemzeti Bank további intézkedésig devizákat 
már nem fog vásárolni, hanem csakis határidő
üzleti szokásnak megfelelően, olyan árfolya
mon, amely a világpiacnak felel meg.

— Baleset mankaközben. Rendkívül súlyos 
baleset történt vasárnap délelőtt a Római fürdő 
gépházában, ahol munkaközben egyemelet ma
gasságból leesett Molnár József 36 éves mun
kás, aki súlyos zuzódásokon kívül agyrázkódást 
kapott. A mentők a Rókusba szállították

—A dunántúli keresztény szakszervezetek 
kongresszusa Pápán. Tegnap tartották a dunán
túli keresztény szakszervezetek a pápai város
háza nagytermében első kongresszusukat. A 
kongresszuson — melyen az összes dunántúli 
szakszervezetek képviselve voltak — Komócsy 
István dr. pécsi kanonok elnökölt. Az elnök 
megnyitóbeszéde után Tóbler János orsz. kép
viselő, országos elnök, Frühwirth Mátyás, Csík 
József orsz. képviselők, valamint Szalay Lajos, 
Lillin József és Rlpolé Endre dr. beszéltek az 
aktuális politikai és szociális problémákról.

Ellel 2 érakor mar nyitva a
Hungária gőzfürdő íi. , -;

Gyerek,

csokoládét eszik!

itt vannak a

—- Atlétáink győzlek Genovában. (A Hét
főt Napló távirata. Érkezeti 1 óra 30 perc
kor.) Genovában vendégszerepelt mindhá
rom atlétánk győzött. 800 méteren Barsi 
ideje 1 p. 58 mp. Egri sulydobása 1324 cm. 
Somfai hármasugrása 1375 cm.

— Jótékony célú kézimunka-kiállítás a Gél- 
lért-szállóban. Szép anyagi sikerrel zárult va
sárnap az Angol Gyermekmentő Akció Munka
iskoláinak Gellért-szállóban tartott kézimunka
kiállítása. A művészi becsű kiállított tárgyak a 
megjelent közönség körében osztatlan tetszésre 
találtak A kiállítás sikere Miss Tborntomnak 
és Colvile Barkley nagykövetnek köszönhető, 
akiknek páratlan áldozatkészsége fejlesztette 
ezt a jótékony intézményt oly fokra, hogy a 
siker lehetővé vált.

— Könyvek. Most hagyta el a sajtót Weltner 
Jakab könyve, a ,,Mtlljók egy miatt'. Küzdelem
ben eltöltött évtizedek emlékei, az árvaházi 
évektől a Népszava szerkesztői székéig. Egy 
finom és minden érzésre rezonáló lélek papírra 
vetett érzései. Emlékek, amelyeken keresztül 
évtizedek viharzó eseményeit a saját érzése és 
nézőszőge világából vetiti elénk és aki más 
nézőszögből látja a dolgokat, az sem térhet ki 
a való életet ábrázoló irás lenyűgöző hatása 
alól. Weltner Jakab könyve nem egyszerű em
lékirat. Túl azon, hogy érdekes korszakok ér
dekes eseményein keresztül vezet, kiváló irói 
munka. — Csergő Hugó, a magyar újságírásnak 
kitűnő tagja, harminceszlendei munkásságának 
gyümölcseit, válogatott munkáit most rendezik 
diszkiadásban. A kétkötetes gyűjteményre 
Aréna-ut 80., III em 1 szám alatt lehet elő
fizetni, a Csergő-félé gyűjtemény kiadóhivatalá
ban.

— Elégett kis leány. Megrendítő szeren
csétlenség történt vasárnap délután Szege
den. Jaksy Kálmánná gyermekével, a két
éves Veronkával lakásán a konyhájában 
tartózkodott, ahol ebédet főzött. Jaksyné 
pár pillanatra kiment a konyhából, a kis 
leány egyedül maradt, játszadozni kezdett 
a kályha körül, majd kinyitotta a kályha 
ajtaját és oly közel hajolt a tűzhöz, hogy 
haja lángragyulladt. A szerencsétlen gyerek 
sikoltozni kezdett, mire azonban anyja erre 
figyelmes lett és berohant a konyhába, két
ségbeesve látta, hogy leánykája testének 
nagyrésze már szénné égett A kihívott 
mentők még élve szállították Jaksy Verőn
két a kórházba, ahol azonban rettenetes 
kínok közt kiszenvedett. A tragikus eset 
Szegeden nagy megdöbbenést keltett

— Az országos mentőügyi értekezlet vasár* 
napja. Az országos mentőügyi értekezlet részt* 
vevői vasárnap megtekintették az Országos Köz
egészségügyi Intézetet. Utána az önkéntes Mén- 
töegyesület Markó-utca palotájába látogatlak 
el. Körmöczg Emil dr., a mentők igazgató-főor
vosa, előadó magyarázatokat tartott a mentő- 
felszereléskröl. Paullkovics Elemér dr. a vár
megyék és városok egyesületének igazgató-főor
vosa tartott ezután előadást egy uj találmánya 
betegszállítási eszközrö’, maid a látogatók vil
lásreggelin vettek részt.

— Műkincset fedeztek fel egy olasz ko
lostorban. A délolaszországi Orvetióból je
lentik, hogy a St. Andrea kolostorban foly
tatott restaurálási munkálatoknál egy első 
pillantásra is szemmelláthatóan nagybecsű 
falfestményt fedeztek fel. A művészeti 
szakértők megállapították, hogy a falfest
mény Michelangelo egyik előhírnökének, 
Luca Slgnorellinek alkotása.

— Háromszáz áldozata van az algíri ár
víznek. Pártából jelentik, hogy az algíri ár-< 
víznek több mint háromszáz ember esett 
áldozatul. Peregeantból még idejekorán el
menekült a lakosság, a város azonban telje
sen víz alá került és csak itt-ott látszik ki 
a házak teteje a vízből. Négy vasúti hidat 
elsodort az ár és óriási területeken megsza
kadt a közlekedés.

— A Löwensköld-lány. A Franklin-Társulat 
most már 10 kötetre rugó Lagorlöf-sorozatában 
uj kötet jelent meg: a Lötvensköld-lány cimü 
regény. Egy svéd esperes árvalány rokonának, 
Löwensköld Charlottenak édes-bus története ez, 
a női hűség és a megalázott szerelmes him
nusza. Lagcrlöf Zelma olyan finom kézzel bon
togatja elénk ennek a gazdag női kedélynek a 
szépségeit, mint egy kényes virág szirmait. 
Nem idealizálja légiessé az alakot, sőt egészen 
reális, majdnem vaskos vonásokat is visz bele 
s ezzel eléri, hogy Charlotte alakja csaknem 
kilép a regény kereteiből a való életbe. Az asz- 
szonyi lélek titkának feltárásában még Láger
ig művészete sem jutott sehol másutt oly cso
dás kifejlődésre, mint a Löwensköld-lány-b&n. 
A regényt Svédországban élő irónk, Lefíler Béla 
fordította magyarra.
. ~ iSlKfíAndrá® pestszentlőrinci !a- 

te 3 Na e. . ?z.a' kuszonhatéves takarítónő Maglódi-ut 18. szám alatti lakásán lumináUal megmér- 
S. ’JtílMuk. "='n,<,k • Bókra-kór-

~ Megtámadták aa utcán. Bodor Imre napszámost a 
szombatról vasárnapra virradó éjjel a Vörösmarty-utcá- 
,b’n. L,.me.re*’“ Wének megtámadták és vazdornnggal 
többszőr fejbesujtották. A mentők a súlyosan sérült em
bert a Telep-utcai kórházba szállították,
..7Z. , Zflin«ky harmincévesMÁV alkalmazottat a keleti pályaudvaron tolatás közben 
egy mozdony elgázolta és a ballábát levágta

TILLER GÖRLÖK
csütörtöktől személyesen taiifipnek a FÓRUM filmszínházban
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A Komédia nem kap sztárszinésznőt!
A színigazgatók nem engedik íellépni primadonnáikat 
ott, ahol előadás után asztalok mellett konzumálnak 

a hölgyek — Egy színházi affér kulisszatitkaiból
Ott kezdődik a história, hogy a Komédia, 

amelynek szüksége van egy olyan sztár színész
nőre. aki miatt bejön a közönség, körülnézett a 
pesti színházi körökben, hogy hol talál egy pri
madonnát, akt erre a szerepre alkalmas. Először 
az úgyis szabad Somogyi Nusira gondoltuk, 
akiiek azonban Lázár Ödön, a Király Színház 
igazgatója megtagadta a vendégszereplési enge
délyt. A kudarc után Rótt Ferenc igazgató, aki 
édesapját, Rótt Sándort, a kitűnő kómikust „ve
zérigazgatói rangja" alapján röviden „vezér
nek" titulálja, Honthy Hanna ajtaján kopogta
tott.

„A papám, a vezérnek" azonban pechje volt, 
mer az úgyis szabad Honlhy Hanna Beöthy 
tilalma miatt nem vállalhatta el a Komédiában 
kinált mellékkeresetet. Ezután a „papám, a ve
zér" Fejes Teri ajtaján zörgelett és most — cso
dák csodája — a visszautasítás tetejében

magyarázatot Is kapott
Faludy Sándor igazgatótól. Ebből a magyará
zatból származott azután az az affér, amely 
végre világosságot vet arra a rendszerre, amely 
eddig sans-géne kalózkodott a színházak sztár
jai és ezeknek pcndlikészsége közölt.

Faludy Sándor igazgató, miután Fejes Teri 
vendégszereplési engedélykéréssel állt elő, a 
művésznőnek állítólag a következőket mondta:

— Nézd, Teri, nem szívesen engedlek ott pri
madonnának fellépni, ahol előadás után kon- 
zumdámák szórakoztatják az urakat Nem neked 
való hely ez, ennek a szereplésednek valami 
bántó mellékize lenne.

Ez a baráti figyelmeztetés, amely csak a 
primadonnának szólott, eljutott a Komédia 
igazgatójához is, aki megsértődött és affért csi
nált az ügyből. A nyilatkozatot bejelentette a 
Színigazgatók Szövetségének.

Faludy Sándor igazgató erről a következőket 
mondotta:

1. Tapintatlanság egy hat lépésre fekvő kaba
rénak azt a primadonnámat kölcsönkérni, aki
nek évi gázsirizikójál én viselőm. 2. A 
Komédia a Színigazgatók Egyesületének hatá
rozata ellenére, az

én megkerülésemmel és hátam mögött 
először a hozzám szerződött taggal tárgyalt, 
őt próbálta elcsalni és csak azután fordult hoz
zám vendégszerepiési engedély megadása iránt. 
3. Végül én nem a Komédiának neveltem Fejes 
Terit, hanem az én színházamnak. A Komédiá- 
diának módja és alkalma van sztár-színésznőt 
nevelni, méllóztassék időt, fáradságot és talán 
anyagjukat is áldozni az ügyre, nem az én és 
színigazgató társaim bőrén sztárokat hirdetni.

Egy másik szinigazgató igy magyarázza az 
ügyet:

— A Kdtnédia anyagi okokból — ezt láttuk 
— nem szerződtetett a többi kabarék és színhá
zak módjára nagy, rendes, éves társulatot, ha
nem, a színészet legnagyobb átkára, a sokat 
foglalkoztatott színészek pcndllzésére alapítja 
műsorát. Ezt teszi pedig kötelezettség nélkül és 
szembeni a többi igazgató nagy társulatának 
nagy büdzséjével, egy-egy műsorra szerződtet 
színészeket. Rengeteg színész és színésznő van 
szerződés nélkül, ezek hiába várnak egy kis 
kenyérre, mert például a Komédia is

más színházak sikerével kapcsolatosan már 
Jól bercklnmlrozott sztárok segítségével 

akar utat találni a közönséghez. Ezt a színház
vezetési rendszert nem tűrhetik a színigazgatók 
és nagyon helyesen adták tudtára a Komédiá
nak, hogy ninca sztár részére. .

Stób Zoltán.

2.

KÜLVÁROS
MAGVAK SZIMIÁZ

A jó házassághoz 
nem kell hozomány, 
csak egy rípszgarnitura és hat üveg lekvár 

— mondja Gyurkovícs mama
Ki ne ismerné Herczcg Ferenc bűbájos tör

ténetét, a Gyurkovícs mamáról, akinek számára 
a leányok férjhez adása művészetéből egyetemi 
tanszéket nyílhatlak volna. Ez a Gyurkovícs 
mama mondta ki először a minden leányos 
mamának legkedvesebb igéjét.: a jó házasság
hoz nem kell hozomány, csak egy rlpszgarni- 
tura és hat üveg lekvár. A híres Gyurkovícs 
mama és hét szép leánya most a mozi vászná
ról fognak lemosolyogni, illetve kacagtatni.

A pompás, mulatságos történetet, mely 
egykor Hcrczeg Ferencnek oly nagy sikert ho-

SZÍNHÁZI napló
Megjöttek Párisból a Tiller girlek

Tizenegyen vannak összesen, mert a ti
zenkettedik hölgy a francia határnál vette 
észre, hogy útlevelét otthon felejtette. Visz- 
szautazotf az útleveléért és igy őnagysága 
csak egynapi késedelem után érkezhet 
Pestre. A Tiiler-girlek egyik Rákóczi-uti 
szállóban laknak. Valljuk be — a pesti leá
nyok sokkal szebbek, mint Albion rózsái.

meg. Lidya Po- 
,........... t______ _ mama joviális
figuráját, és Betty Belfour, a híres német pri
madonna vállalta és vitte sikerre Gyurkovícs 
Miéi poetikus alakját. A snájdig, fess Horkay 
Ferit a legjobb német filmbonviván, a Willy 
Frltsh alakítja.

A nagyszerűen sikerült és minden részében 
kifogástalan filmet Gyurkovícs leányok címmel 
az Ufa, Omnia és az Uránia mozgószinházak 
tűzték ünnepi műsorukra.

zott, a berlini Ufa fllmesitctte 
lechin játssza a Gyurkovícs

Szép Ernő, Ezek szerint még csak rövid ideig 
lép fel az UJ Színházban a szinházavató mű
sor sztárja, Péchy Erzsi.

A Magyar Színház sürgősen próbálni kezdi 
hétfőn Vcrneuil vigjálékút, amit Stella Ador
ján

Elveszel feleségül!
címmel fordított. A vigjátékof, amely 
jövőben kerül bemutatásra, Golh Sándor ren
dezi. Főszerepeket Titkos Ilona a Goth-pár, 
Kertész Dezső, Z. Molnár, Dénes játsszák.

Nézze meg

kötet

VI., Révay ucca 18. Telelőn T. 214—22.

mar csak pár napig a nagysikerű megnyitó műsor!■ii uao nwrwr*

Nálam nincsenek primadonnák, 
nálam mindenki egyformán 
dolgozik — mondja Dhjagilev

Prága, november 27. I 
(A Hétföl Napló tudósítójától.) Az exklu

zív Palace Hotelnek érdekes vendége van. 
Budapest felé átutazóban itt szállt meg 
Dhjagilev. a volt cári balett világhírű veze
tője. Szélesvállu, elegáns, őszbevegyült hajú 
ur Dhjagilev. Valóságos divatfl benyomását 
teszi. A Palace halijában uzsonnázás köz
ben beszélgetünk vele.

— Most Lipcséből jövök, otthagytam a 
társulatot — mondja. — ök csak hétfőn 
tudnak elutazni, mert ma még játszanak, 
tehát csak kedd délelőtt érkezhetnek Pestre. 
Megvallom őszintén, nagyon kiváncsi va
gyok az uj Budapestre, ezért vettem ma
iamnak időt, hogy előre utazzam.

— Amint ismeretes, a háború befejezéséig 
a cári nagyopera intendánsa voltam. 19tű
ben legfelsőbb utasításra elvállaltam a pá
risi udvari opera intendánst állását és mint

ilyen hoztam először nyugatra a szentpéter
vári operát. Legbüszkébb arra vagyok, hogy 

Saljapint, Nyjzinskit, Karsavinát és 
Pavlovnát és vezettem be cIöszöf a nyu

gati életbe.
A szentpétervári opera és balett vendégsze
replésével ismerte meg a nagyvilág ezt a 
négy ragyogó orosz nevet. A háború után 
természetesen szétszóródtunk, de Párisban 
összetalálkoztunk újra. Megszerveztem az 
emigránsokból Párisban ujra a cári opera 
balettjét és most ezzel járjuk a világot.

— Volt már Pesten?
— Kétszer. Ha jól emlékszem, 1912-ben 

és 1913-ban. Egyszer az Operában, majd a 
Népoperában szerepeltünk.

— Kik a primadonnái?
— Nálam nincsenek primadonnák, a ba

lett összes tagjai egyformán dolgoznak, leg
följebb arról lehet szó, hogy Danilova és 
Nikitlna asszonyok kaplak nagyobb szere
peket.

Búcsúzunk. Dhjagilev az állomásra siet, 
hogy elérje az esti gyorsvonatot. Reggel ki
lenc órakor már Pesten akar lenni.

A „Páros csillag" a Fővárosi Operettszinház 
beli bemutatóján osztatlan sikert aratott. A 
nagyszerű alakításokra alkalmat nyújtó „já
ték" szerzőjét á“ sajtóban mégis sok támadás 
crtc. Sus Fekete Lászlót nem kell megvédeni, 
a sajtó bizonyos oldalúnak rosszhiszemű kriti
kájától, megvédi ő saját üiagát csendesen da
rabjainak

százas szériáival
Bús Fekete négy darabját 800-szor látta a 
pesti közönség és ez az, amit nehéz meg- 
bocsájtani neki, pláne akkor, amikor a 800-as 
számot a Páros Csillag minden bizonnyal leg
alább 900-ra emeli. A Páros csillag szereplői igy 
sorjában: a nagyszerű Fedák Sári, a friss Somo
gyi Bogyó, a jelerttékeny Kerékgyártó Olga, 
Törzs Jenő, Hegedűs Gyula, Kabos Gyula, 
Sarkadi Aladár, Fodor Artúr, Radó Sándor és 
a meglepően drámai készségű Berczy Géza, 
valamint a negyven-ötven egyszavas szereplő
gárda minden tagja megérdemli a dicséretet.

láncpaloia
VI., Róvay-utca 18.

novemberi siűger masorát
Minden E 
nap ■■

óráig 
nyitva

A mai napnak eseménye volt egy 
utáni koncerten Medgyasszai Vilma 
lépte, aki életében először 

cigány meltett magyar nótákat 
énekelt. Medgynsszainak, akinek óriási 
kere volt a Bartók, Kodály-dalok i 
most Nádor József szerzeményeit adta elÖ.

dél- 
feli

i si
mán.

Egész héten

órakor

Külföldön is 
artistáról azt 
mint Grock és 
dig a

a legjobb ajánlólevél, ha egy 
mondják, hogy mulatságosabb 
jobban táncol Resonál. Ez pc-

Du-Pont
akit a Royal Orfeumnak sikerült a jövő hónapra 
magának megnyerni. Du-Pont már mindenütt 
a világ nagyvárosaiban jól ismert. 26 percig 
van a színpadon és játékának minden perce,, 
minden másodperce, csupa kacagás. — A 
Royal Orfeum az utóbbi hetekben szombat dél
utáni fehér gyermekelőadásokat rendezett. 
Ezeknek nagy sikere arra késztette az igazgató
ságot, hogy a fehér gyermekelőadásokat rend
szeresítse és ebből a célból, minden műsorába 
egy nagyszabású gyermek produkciót iktat. Ilyen 
lesz a jövő hónapban a londoni Hippodromból 
szerződtetett boxoló medvék és repülő majmok 
attrakciója. m

Pesten vannak újból Siegfricd Geycr és Mül- 
tér bécsi színigazgatók, akik az egész Király 
Színházat Bécsbe akarják vinni — a Mcrsz-e 
Maryval együtt. A Király Színház tagjai úgy
szólván naponta kapják a szerződési ajánlato
kat, aminek nem nagyon örül Lázár Ödön 
igazgató. A felszólított tagok ugyan nein men
nek Bécsbe, de ebből az apropóból kivétel 
nélkül mindegyik

gázsijavitást kért.
Lázár Ödöntől. Siegfricd Geycr azonban még
sem megy el üres kézzel Pestről, amennyiben 
készülő revüje számúra leszerződtette Mészá
ros Poleltet.

Az UJ Színházban erős próba folyik az uj 
műsorból, amelynek slágereit egyelőre 

titokban tartják
Bársonyék és az uj helyeik s igazgató ur:

Az Andrássy-uti Színház uj műsorát 

Lábass Juci 
dominálja, aki egy hangulatos darabocska 
keretében arat esténként sikert. Ötletes tréfák 
és magánszámok keretéből Mcdyyasszai Vilma 
sanzonjai nőnek ki. Dicsérendő Raso/szky Juci 
egy kis drámai szerepében, Kőváry Gyula 
konferánszában, Peti Sándor, Vaszary Piri, 
Fekete Pál, Vidor Ferike (kitűnő karrikirozó 
színésznői) és Radó Sándor.

Andrássy üti Színház: U| műsor! Tomboló slfcer!
Az orosz balett a Városi Színházban

Első előadás: kedden, 29-én
I.*;
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SPORT
Kettős vereség a magyar futball 

nemzetközi frontján
A Sparta Prágában legyőzte a Perencvárost. — A Hungária 

otthonában kapott ki a bácsi F loridsdorfer AC-tól
Fekete vasárnapja volt tegnap a magyar 

futballnak, amelyet az elmúlt vasárnap a két 
legnagyobb múltú profiegyüttes: a Ferencváros 
és u Hungária képviselt kifelé — sajnos — 
eredménytelenül.

A Ferencváros a súlyos prágai fronton pró
bálta megvédeni a magyar színeket. Fájdalom, 
a küzdelemben — mint már annyiszor — most 
is alulmaradtunk. A Ferencvárosnak n Urad- 
sin tövében történt elcsúszására magyarázatot

bőven lehet találni, hiszen Prágában 
nagy játékot kell produkálni annak a 
csapatnak, amely az oroszlánbarlangba 
kedik. Annál kevesebb mentség kínálkozik tol
iunkra, amikor a Hungária vereségét kell 
regisztrálnunk. Magyar földön mindenkor töb
bet követelünk csapatainktól. A Hungária már* 
mór ugylátszott, hogy kicvickélt a bajokból, 
vasárnapi gyatra játékát nem tudjuk kellő

képpen magyarázni.

A Sparta bírói segítséggel legyőzte a sérült Bukovit 
nélkülöző Ferencvárost

Sparta-Ferencváros: 4:1 (1:0).

Prága, november 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjclen- 

lése.) A Ferencváros, amely győzelmi remények
kel utazott fel Prágába, a rosszakaratuan és 
kényelmesen bíráskodó prágai Cejnár segítségé
vel szenvedte el súlyos vereségét a Sparlától. A 
.sűrű, átláthatatlan köd folytán a meccset a má
sodik félidő 30. percében fújta le n biró, aki 
ahelyett, hogy a játékot állandóan kisérlc volna, 
a pálya közepéről bíráskodott.

így történt, hogy Cejnar három offszájd* 
gólt ítélt meg a Sparta Javára 

a prágai közönség élénk tiltakozása ellenére. 
A Ferencvárosi a második félidőben teljesen 
visszavetette az a körülmény, hogy

Bukovi megsérült.
A meccs a Ferencváros támadásával indult. 
Takács II. csakhamar gólhelyzetbe kerül, de 
lövéséi Hoffmann kornerre menti. A 15. percben 
Takács I. hazajátszott egy labdát és Amscll 
csaknem beengedi. Néhány perc múlva Amscll

igazán 
magyar 
merész-

és Horeys összeütköznek és előbbi aléltan esik 
össze, de életrekeltik és nemsokára ismét beájl 
a kapuba. A 26. percben Immermann lövése 
Arnsell hálójába utat talál, de a bitó offszájd 
címén nem adja meg Fröhlich most helyet 
cserél, de igy sem megy a játék. A 43 percben 
Horeyst Fuhrmann, majd Takács I. átengedi, a 
prágai csatár Silnyhez passzol, lövését Amseit 
kiejti, mire az o ff szájáról befutó Wessely meg
szerzi az első gólt.

Szünet után Bukovi megsérül és kiáll. A 7. 
percben Immermann kerül gólhelyzetbe, lövé
sét Amscll bengedi. (2:0). A Sparta tovább is 
támad. A 10. percben Wessely erős offszájdból 
indulva, belövi a harmadik gólt. Magyar táma
dások következnek ezután. ííázsó lepasszol Ta
kács Il.-nek, akt a hibázó Perner mellett gólt 
lő. (3:1). A 25. percben Wessely ismét offszájd- 
helyezőiben jut labdához. A Ferencváros le
áll, a biró sípja azonban néma marad. Wes
sely lövése a tétlenül álló védelem mellett 
magyar hálóba kerül. A sűrű köd miatt 
után a biró lefújja a meccset.

ez-

A Floridsdorf biztosan győzött a gyenge Hungária fölött
egy féltucat „ziccert" hagyott kiaknázatlanul. 
Ennek ellenére is biztosan és megérdemelten 
nyerte a meccsel a jó erőkkel rendelkező 
Floridsdorf, amelynek különösen a védelme 
kitűnő.

A mérkőzés első félidejében egyébként a 
Floridsdorf volt többet frontban, mig a szünet 
után a Hungária csaknem nyomasztó fölény
ben játszott. A gólokat Jurancic és Hummen- 
berger rúgták. Mind a két gól a vedelem pilla
natnyi habozásából kífólyftán keletkezett, bár 
a lövéseket magukat Biri nem vódhette.

Floridsdorf (Bécs)—Hungária 2:0 (2:0).
Alig kétezer néző volt kiváncsi az osztrák 

bajnokságban jelentős szerepel játszó Florids
dorf és az utóbbi időben „magáratalált" Hun
gária küzdelmére. S a játék azoknak adott iga
zat, akik távolmaradtak, mert szintelenségével 
s akciószegénységével messze elmaradt bár
melyik bajnoki meccstől is. De, amig az osztrák 
csapat helyenként mégis tetszetős akciókra is 
képes volt, addig a magyar együttes silány já
tékával és a gól előtti tehetetlenségével eicel- 
Iáit. Külön ki kell emelni Braunt, aki legalább

CSÍ TÖRI ÖKŐy PREMIER

DU-PONT

V

a kémikusok koronázatlan királya és a nagy
DECEMBERI VARIETÉ MŰSOR A

Költi ORFEUMBAN
Hétfő, kedd, szerda utoljára

SINÜER’S MIDGETS
a legapróbb emberek legnagyobb revüje

Spitz és Wllhelm II emelkedett ki. A győztes 
csapat góljait Jakube (3), Wllhelm (8), Spitz 
(2) és Fogl II. (tizenegyesből) lőtték, mig a 
Bocskay góljain Szolárszky, Wampetich és 
Mertin osztoztak.

Nemzeti—Kispest .8:0 (2 : 0).

A Nemzeti nagy gólarányu, szenzációs győ
zelmet aratott kispesti vendéglátója fölött. A 
nagy diadalból oroszlánrész illeti meg Kautz- 
kyt, aki élete egyik legnagyobb játékát produ
kálta. A nyolc gólból ő egymaga hatot lőtt és 
„hat trlckje" is általános örömet kelteti a Nem
zeti híveinek körében. Kispest csak az első fél
időben volt egyenrangú ellenfél, a második 
félidőben az egész csapat kedvezőtlen benyo
mást keltett. A győztes csapatban a belső csa
tártrión kivül Hossó, Szendrő és Gallina játéka 
érdemel elismerést, mig Kispest csapatában 
egyedül Dudás és Csendes voltak jók. A vezető 
gólt Biháml lőtte, majd a félidő végén Kautzky 
szerezte meg a második gólt. Szünet illán 
Kautzky nyitotta meg a gólok sorozatát, majd 
Bihúmi második gólját Kautzky négy eredmé
nyes lövése követte.

Budai 33-asok—Vasas 2:1 (1:1).
A Vasasok sérült játékosaik távollétében 

tartalékos csapatot állítottak szembe a budai 
fekee-fehérckkcl szemben. A mérkőzés egyéb
ként nem sok élvezetet nyújtott. Az első félidő
ben a 33-asok voltak fölényben, ennek ellenére 
a Vasasok jutottak a vezető górhoz Jelűnek 
lövéséből már a 8. percben. A 24. percben Kal- 
tenecker kiegyenlít. Szünet után sorozatos 
Vasas támadások következnek és a budai 

.együttes alig-alig jut szóhoz. A 34, percben 
egy erőteljes támadás eredményeként Kallc- 
nccker lövése meghozza a 33-asok győztes gól
ját. A Vasasok ezután ’ ’ ” ..........
offenzív akciókkal, 
védelme csirájában 
kísérletet.

Sabaria—III.

hiába próbálkoznak 
a budai csapat résen álló 
fojt el minden támadás

kér. FC 4:2 (3:1).

Szombathely. november 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclentése.) A Sa

baria könnyű győzelmet aratott otthonában a gyöngén 
játszó III. kerületiek fölött. A vezetőgólt a III. kerüle
tiek érik el. Az 5. percben Kanyar passiót Drössler 
gillá értékesíti A kiegyenlitő-gól a 10. percben esik 

uresch lövéséből. Tárnok gyors lefutása ismét a IU. 
kerületieket juttatja gólhoz és ugyancsak 6 a szerzője 
a Sabaria 3. góljának is. Szünet utón az első percekben 
Konyort büntetési területen belül fellökik, a megítélt 
tizenegyest Tritz* juttatja a hálóba. Befejezés előtt a 30. 
percben StoíTián beállítja a végeredményt.

Elmaradt az Atilla—Bástya bajnoki mérközéaa. 
Miskolc, november 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A 
sűrű sód miatt nem lehetett játszani az Attila—Bástya 
vasárnapra kitűzött bajnoki mérkőzését. A két csapat 
igy barátságos mérkőzést játszott, amely 1:1 (1:1) 
arányban döntetlenül végződött.

Eszéki válogatott — 
Pécs Baranya 2:2 (1:0)

Pécs, november 27.
Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen-(A ------- ----------- - . ... ...

tése.) Pécs—Baranya professzionisa együtteső 
vasárnap az eszéki alszövetség válogatott csa
patát fogadta Pécsett. A város előkelő társadal
mának és rekordközönség jelenlétében lejátszott 
mérkőzést ünnepi aktus vezette be Pécs—Ba
ranya vezetősége az egyesület selyemzászlóját 
nyújtotta ál a vendégcsapataik, amely egy mű
vészi ezüstserleggel viszonozta a figyelmességet. 

A mérkőzés az eszékiek javára 1 : 0 arányban 
végződött, félidő után 2: 2 arányú döntetlent 
hozott.
A Turul felfrissített bombacsapata csalódást 

keltett.
A második profiliga vasárnapi csonka programjának 

kiemelkedő eseménye a Turul—Soroksár bajnoki mérkő
zése volt. A Turul csapatában először szerepelt a két 
újonnan kikölcsönzött ferencvárosi csatár, Koszta és 
Sándor. A koszthavelt'‘ játékosok elég gyöngén szere
pellek és végeredményben nagy örömet keltett, hogy a 
reciganizáit csapat 2 : 1-re megnyerte a meccset. 
Rákospalota 3 : 1-re győzött a Kossuth ellen. Ugyan
ilyen arányban verte a Húsos a Bak FC-t, mig a Vá
rosi nagyon nehezen 3:2-re győzött az Ékszerészek 
ellen.

A második b) ligában csuk két meccs volt.
Wekerletelcp csapata 4 : 2 arányban győzte le az U. 

Törekvést, mig n Lipótváros—Fővárosi eredménye 4 : 1 
volt az előbbi javára.

A BEAC legyőzte az FTC omalörcsapatál.
Az amalőrbajnckság vasárnapi meglepetése, hogy a 

sereghajtó BEAC 4:3 arányban legyőzte az FTC-t. Ese
mény. hogy az MTK a Postástól, a 33FC pedig a baj
nokjelölt OTE-tól gólnélküli döntetlent csikart ki. Az 
UTE a MAC-ot 4 :2-re, a Törekvés a Világosságot 3:l-re 
győzte le.
A Bocskay és az Attila 

A bajnokság állása 
igy alakul:

1. Ferencváros
2. Sábái la
3. Újpest
4. Hungária
5. Bástya 
fi. Nemzeti
7. Vasas
8. Kispest
9. Budai „33“

10. III. kér. FC
11. Bocskay
12. Attila

után
a

áll a két utolsó helyen, 
vasárnapi meccsek utáu

(10-11) 
(28-12) 
(30—12) 
(29—17) 
(10-13) 
(13—28) 
(17-23) 
(19-as) 
(7-28) 

(15-24) 
(15—29) 
(10-17)

Ullágszenzáclfti
A világhírig mulatt fiáncosvár
SERA ACHMED és BEN T1BER
ma ztrtra 5 arator a tasarihbah

Újpest és a Nemzeti csapata 
gólzáporral győzött a professzionista 

bajnokság őszi finisében

Vivőink vereséget szenvedtek 
OHenbachban

Győztes: Marzi (olasz) - Uhlyarik Gaudiníval 
harmadik lett holtversenyben

Offenbach, nov. 27.
(.4 Hétfői Napló távirati jelentése.) Az offen- 

bachi nemzetközi kardvivóverseny szombati 
előmérkőzéseinek lebonyolítása után vasárnap 
vívták le a középdöntőket. A mérkőzés négy 
csoportban folyt le. A törverseny utolsó for
dulójának résztvevőit csak ezután fogják az 
eredmények alapján kijelölni.

Az első középforduló négy csoportjának sorrendje a 
következő:

Első forduló: I. Glykais (magyar) 4, II. W. Daniels 
(holland) 4. III. Salafla (olasz) 3. IV. Faber (holland) 
2, V. Bergam (német) 0. VI. Talmann (német) 0 győze
lemmel.

Második forduló: I. Tóth (magyar) 4, 
(olasz) 3, III. Hamburger (német) 3. I” 
(holland) 1, V. Hulkotn (német) 1. ’
(Oflenbach) 1 győzelemmel.

Harmadik forduló: I. Pillér (magyar) 
(olasz) 3, III. Kolblr.gcr (bajor) 3, IV.

it. Gorace 
Vandenvien 
Halbcrstadt

.. n. Vechi 
LöfTler (Frank-

IV. 
VI.

) 4.

9:3-ra kapott ki a Bocskay Újpesten. — 8:0-ra győzött a Nemzeti 
Kispest fölött. — Pontokat szereztek a Harminchármasok is

A professzionalista bajnokság őszi forduló
jának fináléja felforgatott eredményeket pro
dukált. Újpest hallatlan gólképességéről mór a 
mull heten is tanúságot szolgáltatott, azt azon
ban mégsem hittük volna, hogy Bocskay csa- 
uatúval szemben 9 :3-ns gólarányra lesz képes 
a jeles újpesti együttes. Mcglcpctésszerü ered
ményt ért el h Nemzeti Kispesten, ahol a ha
zai csapat 8 : 0 aranvu katasztrofális vereség
gel volt kénytelen levonulni a pályáról. Ese
ményszámba megy azonban n Harminchárma- 
soknak a Vasasok fölött aratott győzelme is.

Újpest—Bocskay 9:3 (4x1).

A két csapat szép és erős mérkőzést vívott. 
A nagy gólarányu vereség Újpest gólképességét 
igazolja, mert a Bocskay ugyancsak kivette ré
szét a támadásból. Újpest az egész mérkőzés 
alatt nagy fölényben volt és valóban nagy csa- 
tórjálékot produkált. A lámadósor kiválósá
gára mulat az is, hogy minden támadó-akció 
megfelelő előkészítés után góllal fejeződött be. 
A közvetlen védelemben Foyl 11., a fedezeisor- 
ban Bossányi, a csatársorban Jakube, Ströck,

KaHtRban -Tiller-oörlökfl8C8m,,Br

fúrt) 0, V. Szclényi (magyar) 0, VI. Hantoot (holland) 
0 győzelemmel.

Negyedik forduló: I. Uhlyarik (magyar) 4, II. Ganj 
(magyar) 3, III. Threnson (Offenbach) 3, IV. Eckart 
(Halle) 2, V. Jákob (Frankfurt) 1 győzelemmel.

A középdöntő győztesei a tőrvívás utolsó fordulójá
nak résztvevőivel három csoportban, a második kö
zépső fordulóra álltak ki. Eredmény:

Első forduló: I. Tóth (magyar) 4, II. Kasmír (Frank
furt) 3. III. Pignottl (olasz) 3. IV. Ragno (olasz) 2. 
V. Rastelll (olasz)) 1, VI., Dáni (magyar) 0 győze
lemmel.

Második forduló 1. Uhlyarik (magyai) 4, H. Pillér 
(magyar) 4. III. Salafla (olasz) 3 győzelemmel.

A kardvívás döntőjében rövidesen ' kitűnt, *----- rr~~
mir Németország és Marzi Olaszország a 
ellenfelek.

hogy Kas
legerősebb

A verseny végeredménye:
Első Marzi (Olaszország) 10:1,

Kasmír (Frankfurt) 9:2, harmadik és ne- 
Kasnir (Frankfurt) 9:2, harmadik és ne- 
7:3, ötödik Pillér (magyar) 6:4, hatodik és 
hetedik De Yong (holland) és Tóth (ma
gyar) 5:5, nyolcadik Salafla (olasz) 3:6, ki
lencedik Daniels (Hollandia) 2:8, tizedik 
Ragno (olasz) 2:8, tizenegyedik Huber 
(Bécs) 1:9.

MEGNYÍLT

második!

Kraut A. fiusztáu UfliHtóalfílft 
a trtüradl „Brand" eneram vált toplt ce önéit VvllMV^IU|U 
Ull., Dohány-utca 54. szám (Akácfa-utca sarok) 

Remek borok. Dréher sörök. Kitűnő konyha 
A balatonfürediek kedvenc találkozóhelye

Budapesti ügetőversenyek
I. futam. 1. Trtumph (1U) Maszár, 2. Párta (1% reá) 

Cassolini, 3. Fcndon (3) Kovák F. m. Dante, Dudás P. 
10:20, 11 12. olasz 10:33.

II. futam. 1 Mályváeska (8) Fityó, 2, Baba (1W) Ko
vács, 3- Avanti I. <3) Kovács. F. m. Jegér, Aranka. Ár
gus. Zrínyi. Pompadour 10 : 2fiö, 41, 22. olasz 10:42.

III. futam. 1. Kavatier (3) Bauch. 2. Vétek (6) Casso
lini, 3. Poflány (4) Benkő, F. m Pamóc, Jancsika, 
Blanka M., L'amcuicuse, Ilindla, Pántlika. Ciprus, Pil- 
ger, Blamage. 10:81, 28, 37, 32. olasz 10:114.

IV. futam. 1. Viola (1’4) Cassolini, 2. Inciter (4)

Rauch, 3. Margit (2) Felser. F. m Jakab Öandi. 10 :33, 
20. 27, olasz 10 : 38.

V. futam. 1 Dárius (pari) Feiser 2. Orgona (3) Cas
solini, 3. Végre (4) Maszár. F. m. Kallmcgdán. Cecília. 
10 : 19, 17, 28, olasz 10 : 47.

VI. futam. 1 Imi (pari) Baranyai, 2 Orion (3) Tán- 
zcr. 3. Cyklamen (3) Holló. F. m. Gusti. Aranka II., 
Kritikus. 10:22, 14, Ifi, olasz 10:4(1.

A szerkesztésért és kínzásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 
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