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Vasárnap a rendőrség botrányos 
jelenetek közt megvonta a szót 
Eckhardt Tibortól és feloszlatta 

azébredőkmiskolclkoii^ressznsát
Éles összetűzések a rendőrség és Eckhardt között, aki a 
tilalom ellenére a hékereuizlérél a kartkeszélnl. Bonyodalmak 
a Bankett körül. B rendőrség elállta az étteremhez vezető utat

Sorozatos botronvoK az ébredők nagygyűlésén
Miskolc, december 4.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap délelőttre országos kongresszust 
hirdetett az Ébredő Magyarok Egyesület. Mis
kolcon és vidékén nagy falragaszok jelezlek, 
hogy vasárnap délelölt a miskolci Korona-szálló 
nagytermében a kongresszus keretében Eck
hardt Tibor, az ÉME országos elnöke nagy
szabású előadást tart a békerevizióról, Ulain 
Ferenc dr. a numerus clausus kérdését ismer
teti, Rákóczi Béla, az ÉME igazgatója pedig az 
ébredők szervezkedéséről fog beszélni. Szom
baton csle meg is érkezett Miskolcra az ÉME 
vezérkara, akiknek a miskolci rendőrség veze
tője nyomban tudomására adta, hogy a vasár
napi kongresszust a belügyminiszter utasitá- 
tására

kénytelen betiltani.

A váratlan közlés után formális tárgyalások in
dultak meg az Ébredők vezetői és a miskolci 
rendőrség között. A miskolci rendőrség vezetői 
kijelentették, hogy

az ország külpolitikái érdekel szempontjá
ból a békerevirlő kérdését, valamint az az
zal kapcsolatos problémákat a kongresszu

son fejtegetni nem szabad
s ezért kénytelen a rendőrség az előadásokat 
betiltani. Hosszas tanácskozások és kapacilálá- 
sok után a miskolci államrendőrség mégis en
gedélyezte a kongresszus megtartását, azzal a 
feltétellel, hogy Eckhardt és Ulain nem fognak 
beszélni a békerevizió problémáiról.

Vasárnap délelőtt tizenegy órakor a miskolci 
Korona Szálló nagytermében kezdődött meg a 
kongresszus, amelyre azonban csak kis szám
ban érkeztek az ország különböző részeiből az 
Ébredő Magyarok Egyesületének tagjai, úgy. 
csaknem féltizenketlö volt, amidőn félig üres 
terem elölt Butykay Elemér a miskolci ébre
dők vezetője megnyitotta- a kongresszust. A 
kongresszus vezetőinek asztaia körül tiz Sátor
aljaújhelyről érkezett feketeinges, darulollas 
♦.sas" állt dlsíőrségel. Eckliardt Tibor volt az 
első szónok:

— Kormányintézkedés következtében — 
kezdte beszédéi Eckhardt — kénytelen vágyik 
tartózkodni a békerevizió kérdésének fejtege
tésétől és igy csupán Maíyarország külpolitikai 
helyzetéről fogok beszélni

A gyűlésen jelenlévő Tasnády Antal rendőr
tanácsos kérte az elnököt, figyelmeztesse a szó
nokot, hogy a rendőrség intézkedéseit ne kri
tizálja és beszéde során tartsa be azt az Ígére
tet. amelyre kötelezte magát.

— Még meg sem kezdtem előadásomat, — 
tnondotta erre kivörösödve Eckhardt Tibor — 
tisztán tudományos jogi szempontból kivontam 
besrélni, de a rendőrség, imc, máris belekötött 
Havaimba.

Eckhardtnak erre a kijelentésére

a gyűlés kUzüncége hangoson tüntetett 
Eckhardt mellett,

aki azután arról bcszé't, hogy milyen körülmé
nyek között ita olá Magyarország a békedik
tátumot, majd Millcrand kísérő leveléről kez
dett beszélni.

Az ügyeletes rendőrtanácsos ekkor udvarias 
formában

Bgyelnieztctfc Eckhardt Tibort, hogy erről
• kéi diáról neiu be^zéihcL

— Lehetséges-e, — kérdezte erre fennhan
gon Eckhardt Tibor — hogy akad Magyaror
szágon ember, aki a békeszerződésről és a 
nemzetközi kongresszusokról nem beszélheti 

Eckhardt nem tudta tovább folytatni meg
jegyzését, mert kijelentésére

a teremben óriási kavarodás támadt. Per
ceken át zúgott a tömeg, tüntető felkiáltá
sok hangzottak cl Eckhardt mellett a végre 
Is a botrányos hangulatban Tasnády ren
dőrtanácsos kijelentette, hogy a szónoktól 
kénytelen a szót megvonni s a kon

gresszust feloszlatni.

Eckhardt sápadtan ült le a helyére, a hallgató
ság pedig egykedvűen belenyugodott a rendőri 
Inlézkcdésbe.

Rákóczi Béla, az ÉME igazgatója állt most 
fel szólásra:

— Miután országos elnökünktől — mondotta 
— a szót megvonták, nekem mint közkatoná
nak, mondanivalóm nincsen. (Ügy van! Úgy 
vanl — felkiáltások hangzottak erre minde
nünnen a teremből.) Javasolta, hogy a kon-

gressrus küldjön üdvözlő táviratot a kormány
zónak.

A nagygyűlés elfogadta az indivlányt s el
határozta, hogy Horthy Miklós kormányzó előtt 
táviratban fejezi ki az Ébredő Magyarok Egye
sületének legmélyebb hódolatát s egyben be
jelentik, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületé
nek kongresszusát, amelyen a magyar kérdésről 
és a trianoni rcvizlóról akartak a szónokok be
szélni, az államrcndőrség és a belügyminisz
térium betiltotta.

Ezután a kongresszus feloszlatására került a 
sor. Amikor a rendőrök a nagyteremben be
nyomultak, a gyűlés tagjai siettek elhagyni a 
gyűlés színhelyét. Egyszerre többen kiáltozni 
kezdtek, hogy n gyűlés feloszlik ugyan, de meg
kezdődik a Korona Szálló nagytermében a ban
kett s ott a felköszöntők során mindent elmon
danak a szónokok, amit a gyűlésen nem mond
hattak cl.

Ezt a kijelentést a rendőrség njabb provo
kációnak minősítette s a rendőri karhata
lom vezetője utasítást adott a rcndőrlegénv- 
ségnek, hogy állja cl a bankett felé vezető

ajtókat, egyben pedig közölte Eckhardt Ti
borral, hogy ezek után a bankett megtar

tását sem engedélyezheti.

Eckhardt Tibor hosszas kérlelésére a rendőr
tanácsos kijelentette, hogy a banketten csak 
azok vehetnek részt, akik az ebéd árát előze
tesen megfizetik. Egy túlságosan temperamen
tumos ébredő erre hangosan elkiállotta magát: 
— Mindenkinek megfizetjük az ebéd árát, csak 
jöjjön be a nagyterembe! A rendőrség azonban 
csupán azoknak engedélyezte a banketten való 
részvételt, akik előzetesen már valóban beje
lentették részvételüket. A közönség erre eltá
vozott a Korona szálló étterme elől s az ét
terem helyiségében

csupán az ÉME központi vezérkara ült le 

az cbédnszialhoz

s olt az ebéd sorún tárgyalta meg a kongresszus 
alkalmával történt kinos eseményeket, majd a 
kongresszus budapesti résztvevői az csit vonat
tal visszautaztak a fővárosba.

Dr. Soltész Imre

Merényletet akartak elkövetni
Párizsban Károly román herceg ellen

Az állítólagos cinkosok összevesztek s egyik rálött a másikra
Pária, december 4.

Tegnap este a Bois de Boulogne irá
nyában a Parcc de Princcs kerékpár- 
versenypálya melleit gyors egymásután
ban hat revolverlövés dördült el. A kö
zeli rendőrőrszemek a lövés irányába 
siettek. Egy fa mellett egy fiatalembert 
találtak. Az illető azt állítja .hogy Mari- 
riescu a neve, román állampolgár, de 
már régen Párisban lakik. Néhány nap
pal ezelőtt megismerkedett egy ugyan
csak Párisban élő honfitársával, aki

rá a ka ida venni
hogy százezer frank jutalom ellené 
bon gyilkolja meg a Párizsban élő 

Károly román herceget 
ö ekkor nem adott választ, azonban el
határozta, hogy semmi esetre sem követi 
el a merényletet. Tegnap este találko
zott a másik románnal és megmondta 
neki, hogy ilyesmire nem vállalkozik 
Az illető szemrehányást telt neki, össze
vesztek, mire a felbujtó revolvert rántott 
és

hatszor rálött, de a golyók nem fa
lúitok.

A rendőrségen nagyon f anlasztikusnak i senek a titokzatos ügyre. A rendőrfő- 
találják az előadást és erélyes nyomo- nökség kijelentette, hogy Marincscu me- 
zást indítottak, hogy világosságot dérit-lséje alaptalannak látszik.

A magyar delegáció 
vasárnapja Géniben

Ccnf, december 4.
64 Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

megérkezett Génfbe a magyar delegáció több 
tagja. Korányi Frigyes báró délben érkezett 
ineg, Apponyi Albert gróf cs felesége pedig 
vasárnap este. A pályaudvaron Apponyira 
Walko Lajos külügyminiszter, Gajzágó 
László meghatalmazott miniszter, Csdky 
gróf, Lakatos Gyula képviselő, valamint a 
magyar hírlapírók é a genfi magyar diákok 
vártak. Apponvi gróf szemmel láthatóan jó
kedvűen és frissen érkezett meg és a pálya 
udvarról szállására ment.

Ugyancsak vasárnap érkezett meg Briand 
valamint ^tresemann. aki a pályaudvaron a 
genfi nemet diákok vártak és közülük cpv 
diák kisasszony rózsacsokrot nyújtott át 
neki.

Vasárnap már Jelentősebbnek látszó 
meghc' 7 '-lések és tárgyalások is folytak.

Briand délelőtt Chamberlainnél ebédelt, ké
sőbb pedig tárgyalásra ült össze Litvinov 
és Lunacsarszkij orosz népbiztosokkal. A 
megbeszélésen, mint mindkét oldalról meg
erősítik, valamennyi Franciaországot és 
Szovjcloroszországot érdeklő kérdést meg
tárgyaltak.

Elterjedt a híre annak Is, hogy az orosz 
és angol küldullség Ingjál megbeszélé

sekéi folytatlak.
Korányi Frigyes báró, a párizsi magyar 

követ hosszas megbeszélést folytatott Búd 
János pénzügyminiszterrel és Szabóky 
Alajos államtitkárral

a niagyu. államadóssági címletek ha
misítása ügyéről.

A tárgyaláson szóba kerültek a hamisítás 
ügyében folytatott vizsgálat eddigi adatai é* 
az ügy pénzügyi vonatkozásai.
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Ovadéksikkasitás miatt 
egy íihail fojiüzra ítél 
ték Kádár Miklóst, a voll 
Vitorlás Club igazgatóját

1924 december havában a Dob-utcai 
Vitorlás Klub igazgatósága megbeszéléseket 
folytatott a Magyar Gazdasági Kör vezető
ségével a klubhelyiség átadására vonatkozó
lag. Ezek a tárgyalások csakhamar ered
ményre is vezettek, mert sikerült a Vitorlás 
Klub igazgalóságónak a Gazdasági Körrel 
olyan megállapodást létesíteni, hogy 700 
millió koronáért átadják a helyiséget, ami
ből 200 millió korona három héttel később 
esedékes, a további 500 millió koronát pedig 
a Gazdasági Kör 9 darab 55 millió koronás 
váltóval fedez. A Vitorlás Klub részéről Ká
dár Miklós, Schmartz Nándor és Krammcr 
Dezső igazgatók kötötték le az üzletel, akik 
rendkívül sok huza vona után ál Is adták a 
klubhelyiséget. A Gazdasági Kör az üzletel 
később sztornírozta, s ekkor kiderült, hogy 
a klubigazgatók a váltókat leszámiitoltatták 
és a pénzt saját céljaikra fordították.

Azalatt a néhány hét alatt, amíg a Gazda
sági Kör folytatta működését a Dob-utcai 
helyiségben, Kádár Miklós bérelte a ven 
déglőt, aki Dumits Pál főpincértől

15 millió korona óvadékot vett fel
és pzt az összeget saját céljaira fordilotta.

A budapesti királyi ügyészség Kádár Mik
lós ellen két. Schumrtz és Krammcr ellen 
egil-egy rendbeli sikkasztás büntette címén 
emelt vádat, mely ügvben tegnap tartotta 
meg a fötárgyalást a büntetőtörvényszéken 
Bérczy Géza dr. törvényszéki egyesbiró. A 
bíróság több mint ötven tanul hallgatott ki 
ez ügyien, majd a perbeszédek ellhangzása 
ulán Schmarlz Nándort és Krammcr Dezsőt 
'felmentette a sikkasztás vádja alól, mig

Kádár Miklóst Dumits Pál sérelmére el
követett óvadékslkknsztás miatt egy

hónapi fogházra ítélte,

meri saját céljára használta fel a Dumits 
Páltól felvett 15 millió korona óvadékot.

Karácsonyi Bálint dr. ügyészségi alclnök 
Kádár ítéletének súlyosbítása, a vádlott pe
dig enyhítés végett jelentett be -fellebbezést.

sűsborszeszt
melyet a közvélemény r legerősebb é« legjobb 

bAzlRMr gyanánt emleget.

palotatol kunyhóig
egyaránt Ismeri és használja a páratlan hatású

I Vasárnap délelőtt kellett volna felbon- 
I colni a rejtélyes körülmények között el- 
I hunyt Rzeznikov Gyula Rádai-utcai keres- 
I kedd holttestét, de — közbejött okok miatt 
| _ a boncolást hétfő reggelre halasztották. 

A boncolás . amelyet Kenyeres Balázs és 
Mínnich Károly orvosprofesszorok fognak 
végezni, perdöntő fontosságú, mert ezután 
fogják hivatalosan tisztázni a halál körül
ményeit. Bár az orvosi szakvélemény sze
rint bizonyos, hogy Rzeznikov Gyula

halálát orbánc okozta,
nincs tisztázva az, hogy az a szúrás, amit 
Kiszeli Béla ejtett a kereskedőn, mennyiben!

DIANA
A Diana sósborazesz hil- 

lósből eredő szaggatásoknál 
C8ŰZO8, köszvényes bántál 
máknál és idegfájdalmaknál, 
fájda'omcRillapító.

Kimerültségnél, testi és 
szellemi fáradtságnál frissítő. 
Élénkíti a vérkeringést, fo
kozza a kitartást visszaadja 
a testi erőt és szellemi fris
sességet, növeli az ellenálló 
képességet.

Szombatról vasárnapra virradó hajnalon 
a főkapitányság kártyacllcnerzö detektív 
csoportja Bak Sándor, Schnell József de- 
tcktivfőfelügyclő és Olgyay László felügyelő 
vezetésével kártyarazziái tartottak nz 
Erzsébetvárosi Polgári Kör Klauzál-utca 30. 
szám alatti helyiségében.

Ez az intézkedés azért vált szükségessé, 
mert a nyár folyamán lefolytatott általános

A pápa magánkihallgatáson 
fogadta a hercegprímást

A kvirínáli magyar követ a hercegprímásnál
Róma, december 4.

őszentsége XI. Pius pápa magánkihallga- 
túson fogadta Seréli Jusztiniánt, Magyar
ország hercegprímását, okit január első nap
jaiban a sixtusi kápolnában személyesen fog 
püspökké felszentelni. Ezt megelőzően de
cember 19-énJitkos konzisztóriumon a pápa 
bejelenti Serédi Jusztiniánnak bíborossá való 
kreálását December 22-én nyilvános kon- 
zisztóriumon Serédi hercegprímás leteszi az 
sküt és átveszi a bíboros! kalapot. A her-

A fővárosi reform kérdésének megoldása 
bizonytalan időre eltolódott. Az ősz folya 
mán Scitovszky Béla belügyminiszter több 
ízben is hangsúlyozta, hogy a fővárosi tör
vényjavaslatot, amelynek tervezete a belügy
minisztérium törvényelőkészítő osztályában 
már elkészült, a legrövidebb időn belül a 
képviselőház elé terjeszti. Az uj fővárosi 
törvény tető alá hozásának, valamint az 
ennek következtében kiírandó községi vá
lasztásoknak a terminusáról konkrét hirck 
jelentek meg s a Icgbeavatottabb körökl>en 
Is úgy számították, hogy Budapesten leg
később májusban választásra kerül a sor.

A ......Hétfői Napló munkatársa 

legbeavatottabb kormánypárti körök
ből

értesült, hogy a fővárosi törvényjavaslat

ccgprimás püspökké való szentelése után 
január első felében rövid tartózkodásra 
Pannohalmára utazik, hogy rendtársaitól 
búcsúzzék, azután átveszi az esztergomi fő
egyházmegye kormányzását.

Róma, december 4.
Serédi Jusztinián hercegprímás San Ansel- 

moban a biborosi lakosztályban fogadta Háry 
András kvirináli magyar követet, aki a kö
vetség tagjaival tisztelgett az uj prímás előtt 
és kifejezte szcrencsekivánatait.

Nem lesz községi választás 
a jövő évben Budapesten

Csak időközi választás lesz 1929 januárjában 
— a kisorsolt mandátumokra — A fővárosi 

reform lekerült a napirendről

a

múlva lesz megállapítható. Mivel pedig a 
vármegyei törvényjavaslat minden körül
mények között megelőzi a fővárosi törvény 
javaslatot,

belátható időn belül nem kerülhet a fő
városi reform a képviselőház napirend

jére.
De nemcsak a parlament munkarend

jének másiranyu alakulása miatt halasztó
dik el a fővárosi reform megalkotása. A 
Hétfői Napló munkatársának jól informált 
kormánypárti körökből szerzett értesülése 
szerint ugyanis a fővárosi törvényjavaslat 
megalkotásának elvi akadályai is vannak. 
Az érdekelt kormánypárti képviselők úgy 
tudják, hogy

Scitovszky Béla belügyminiszter elej
tette a fővárosi reform tervét, Illetve a 
fővárosi törvényjavaslat be terjesztése 

belátható Időn belül nem esedékes.
Ez azt jelenti, hogy 1928-ban Budapesten 
nem lesznek uj községi választásbk. A fö- 
városi törvényhatósági bizottság kisorsolt 
tagjainak a mandátuma 1928 december vé
gén jár le. Ezekre a mandátumokra 1929 
januárjában Írják ki a választásokat és ezt 

w ............
problémája lekerül a napirendről. Scitovszky 
Béla belügyminiszter mostanában kizárólag 
a vármegyei törvényjavaslattal foglalkozik. 
Ezek a munkálatok teljes mértékben igénybe 
veszik minden idejét, minthogy a kormány
párt különböző csoportjai részéről az ellen
vetések egész sorát kell leszerelnie. A vár
megyei törvényjavaslat anynga éppen a lég- u <,,„..»*,uawAUI eí,
utóbbi időkben lefolytatott tanácskozások I az időközi választást az 1925-ben megtartott 
során erősen kibővült, úgy hogy a vármegyei /ŐPííroí/ választások jogszabályai alapján 
reform végleges szövege csak, hónapok] fogják lefolytatni.

Hétfőn boncolják fel 
Rzeznikov Gyulát

A boncolás fogja eldönteni, ml okozta Rzeznikov halálát
befolyásolta a halál bekövetkezését!

A pesthidegkuli csendőrségen, amely ez 
ügyben a nyomozást folytatja, vasárnap dél
előtt is kihallgatásokat foganatosítottak. Az 
ügy szereplőinek sorsáról azonban

csak a boncolás megejtése ntán történik 
döntés.

Ennek eredményétől függ, hogy Kiszeli Béla 
ellen súlyos testi sértés, vagy gondatlanság
ból okozott emberölés címén inditsanak-e 
eljárást. A vád minősítésétől függ természe
tesen az is, hogy Kiszeli Béla továbbra is 
szabadlábon védekezhetik-e.

Ismét káriyarazzia volt két klubban
tisztitó munka után a rendőrség megállapí
totta, hogy ismét gomba módjára kezdenek 
szaporodni az éjszakai kártyaklubok, ahol 
a legkülönösebb exisztenciák folytatnak 
nem egyszer sikkasztott és bűnös utón szer
zett pénzzel másnap reggelig tartó kártya
csatákat.

így vált tehát szükségessé a legutóbbi 
két kártyaraczla is.

r A
Afe iépelödj, 
meglesz vágyad, 
'Pa Ima 
sarok védi lábad. 
Idegeid, drága 

cipőd, 
Sálig fogy 

el 1-2 pengőd.
melyeknek során a detektívek a Polgári Kör 
helyiségét átvizsgálva a tablón talált játék- 
pénzeket és 230 pengőt lefoglaltak. Igazol
tatták a jelenlévő játékosokat, akik főként • 
környékbeli kiskereskedőkből, iparosokból 
és tisztviselőkből rekrutálódtak. A /.igazol
tatás ulán a játékasztalokat és a játékfelsze- 
reléseket bűnjelként beszállították a rendőr
ségre.

A detektívek ezután a Károly-körut 2. sz. 
alatt levő Nemzeti Atlétikai és Lovas Sport 
Egyesület helyiségében tartottak razziát, 
ahol ugyancsak többszáz pengő készpénz le
foglalása után az asztalokat és a játék fel
szerelést innen is elszállították -a rendőr 
■égre, egyben a két klub vezetősége ellen, 
úgyszintén az ott talált játékosok ellen meg
indították tiltott szerencsejáték elmén az el
járást.

Értesülésünk szerint a legutóbbi kártya
razzia után a rendőrség tovább folytatja a 
tisztító munkát, mert a belügyminiszter ide
vágó Intézkedése értelmében a főváros éj
szakai életét teljesen mentesíteni akarják 
a kétes exisztenciák hazárdjátékától.

Balogh földmivelésügyi 
minisztériumi titkár, szer
zői jogbitorlási pert indí

tott, mert leközölték 
matyóruhás képét

Érdekes ügyben hozott szombaton ítéletet a 
budapesti törvényszéken dr. Szélcy Károly ta
nácselnök A perben felperesként Balogh föld
művelésügyi minisztériumi titkár, alperesként 
ledig egyik népszerű hetilapunk szerepelt. A 
cépes hetilap Magyarország idegenforgalmának 
propagálása érdekében nemrégen ,Jöjjön Ma
gyarországba" címmel többnyelvű albumot 
adola ki és az albumban a többi közt magyar 
népviseleti fényképeket is közölt. Szerepelt 
a fényképek közöli sok közéleti előkelőség, el
sősorban József főherceg is.

Az egyik képen dr. Balogh miniszteri titkár 
a maga és felesége malyóviseletes felvételére 
ismert és mert a kép tudta és beleegyezése 
nélkül került az albumba.

szerzői jogbltorlás elmén 
pert indított a lap kiadója ellen.

A bíróság szombaton tartotta meg az ügy
ben a tárgyalást és a szerzői jogbitorlási kere
settel

elutasította
dr. Balogh miniszteri titkárt, de 

megállapította a személyiségi jog meg
sértését,

mert a kiadóvállalat nem kérte a titkár bele
egyezését a fénykép közléséhez. Ezért 200 pen
gőben el is marasztalta a kiadót, kötelezte 450 
pengő perköltség viselésére is. Az ítélet indo
kolása szerint, senki sem tartozik beleegyezni 
abba, hogy fényképét engedély nélkül közöl
jék._____________
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Az ODOL-t az egész világon mindenütt 
használják/még a legkisebb helyeken is. 
Az ODOL nélkülözhetetlen higiénikus szer

Mattat* elkeseredést váltott M 
a szivarok varatian emelkedése

Tömöri; államtitkár nyilatkozata a Hétföl Napiénak
'A főváros füstölő közönségét vasárnap reg

gel kellemetlen meglepetés érte, amikor tudó- , 
mására jutott, hogy a Dohányjövedék a sziva
rok árát

több mint huszszázalékkal fölemelte.
A pénzügyminisztérium ugyanis december 4-iki 
hatállyal uj árjegyzéket bocsátott ki, amely
ben lényegesen megdrágította az általános for
galomban levő szivarok árát

Vasárnap délelőtt, amikor az uj rendelet ér
vénybe lépett, kérdési intéztünk az érdekelt 
felekhez, hogy a tőzsdetulajdonosok és a vevő
közönség miként fogadta az állam Mikulás- 
ttjándékát.

Elsősorban felkerestük a Vörösmarty-tér 8. 
szám alatti tőzsde tulajdonosát, aki megütkö
zéssel panaszolta el az újabb drágítást, amely 

.^zerinte az általános áremelkedés latrináját in
dította meg. Elmondotta, hogy vevői nem any- 
nyira az áremelés összegszerűsége, hanem ki
zárólag

a drágítás ténye miatt méltatlankodnak.
Hasonló panaszok özönét tárta fel egy ki

rályutcai kistraílkos, aki már attól fél, hogy 
az üzletmeneteié jelentékenyen meg fog csap
panni, mert — szerinte — a szegényebb nép
osztály majd mennyiségileg redukálja napi fo
gyasztásét

Ez a nem várt és meglepetésszerűen érke
zett újabb drágítás rendkívül sok bizarr és 
komikus helyzetnek volt a megteremtője, mert 
vasárnap délelőtt nem egy trafikban hangzot
tak el súlyos kijelentések egy-egy magáról 
megfeledkezett vásárló részéről. Mások sztoi
kus nyugalommal vették a lesújtó hirt, de vol
tak olyanok is, akik a félbarna trabukót dü
hösen dobták vissza a faládikába és szó nél
kül sarkonfordulva eltávoztak.

A váratlan drágítás ügyében felkerestük
TÖMÖRY KÁLMÁN

állam titkárt, a Dohányjövedék igazgatóját, aki 
kérdésünkre elmondotta, hogy

Rejtélyes körülményeit kSzött eltflnt eqy fiatal varrónő
Ismeretlen térti levélben közölte sziliéivel, hosy í vitte magival vidékre

Vasárnap este megjelentek a főkapitánysá
gon Kralovics Anna húszéves varrónő szülei 
és bejelentették, hogy lányuk két nappal ez
előtt eltávozott lakásáról és azóta teljesen

nyoma veszett.
Ma délelőtt egy vidéki városból 

levelet kaptak,
amelyet — mint az aláírásból kitűnik — egy 
Strobel Dezső nevű férfi irt, aki a levél sze
rint megismerkedett Kralovics Annával, kettő
jük között szerelem fejlődött ki, 6 most

a lányt levitte magával vidékre*

külföldön a nyers dohány ára felszökött, 
a hollandi gyarmatokon és Brazíliában ál
talános dohányár-emelkedések történtek és 
ez volt a tulajdonképpeni oka a magyar 
szlvarárak 20 százalékkal való drágulá

sának.
— A magyar szivarok nagy részét külföldi 

dohánylevelekből állítjuk elő — mondotta Tö- 
möry államtitkár. —

A magyar államnak eddig sem volt nagy 
haszna a szivarokból

és éppen emiatt kellett az emelkedő dohány
árak után némi megterhelést kiróni a magyai 
szivarozó közönségre is.

— A Dohányjövedék más áruinál sem keresi 
meg ar állam a tisxtcséges kereskedői hasznot, 
ezeken azonban rendkívül nagy takarékosság
gal és üzemredukcióval sikerült némi hasznot 
biztositani. Teljesen méltányoljuk a közönség 
felháborodását és nemtetszésnyilvánltását, de a 
kényszerítő körülmények hatása alatt kényte
lenek voltunk elvünk ellenére is élclbeléptetni 
az áremelést.

Megkérdeztük a „Pesti Polgárt", egy magán- 
tisztviselőt, aki a körúti villamos megállónál 
eregette cigányszinü rövidsziviarjáből a bodor 
füstkarikákat.

— El vagyok keseredve — mondotta — mert 
az én fizetésem nem emelkedik és tme, a szivar 
ára — némi malaciával mutatott a barna ru
dacskára — huszszázalékkal ugrott. Honnrn 
tudom én a differenciát előteremteni? Sehon
nan. Legfeljebb azt fogom csinálni, hogy na
ponta huszszázalékkal kevesebbet szívok. Pe
dig ez volt az egyetlen szórakozásom, de az 
állam jóvoltából most huszszázalékkal csők- 
kenlenem kell ezt is. De ha tovább megy az 
áremelkedés, megharagszom és — teljesen le
szokom a dohányzásról — fejezte be keserűn 
Pesti Polgár a rövid interjút.

P. L.

ahol rövidesen meg fognak esküdni.
Kralovicsék a levelet nagyon gyanúsnak ta

lálták, mert tudomásuk szerint leányuknak 
nem volt Strobel Dezső nevű ismerőse, éppen 
ezért annak a gyanújuknak adtak kifejezést, 
hogy a feltűnő szépségű leány esetleg

leánykereakedők karmaiba jutott,
akik apokrif levéllel akarják a szülőket félre
vezetni és megnyugtatni.

A főkapitányságon a feljelentés alapján Kra
lovics Anna felkutatása végett megindult az 
eljárás.

Bal szeme alatt sérült meg súlyosabban, a szem 
azonban sértetlen maradt.

A vasárnap délutáni kórházi látogatási idő 
nlatt a kórházi ágy mellet’ hangosan beszélve 
s gesztikulálva igyekezünk magunkat megér
tetni Mczcy Ernővel, de nehezen sikerül közölni 
vele érdeklődésünket hogyléte felől. Halkan, 
egész halkan feleli:

— Fejem fáj kissé és nem tudok megmoz
dulni.

Arra a kérdésünkre, hogyan történt vele a 
Vilmos császár úti villámosszeremcsétlcnség, 
ezt feleli:

— Nem tudom.

nem Is tudom, hogy ml történt velem, hogy 
miért vagyok Itt. Csak arra ébredtem, hogy 

a kórházi ágyon fekszem.
Nem értem, hogy kerültem ide ...

Erre a kérdésre Mezey hozzátartozói sem 
tudnak választ adni. Pénteken, a Vilmos csá
szár utón, a villamos sin mellett a járókelők 
találtak rá az eszméletlenül fekvő, több sebből 
vérző öreg urra, akit a mentők a kórházba 
ízállitoltak. de akkor még azt sem sikerűit 
■negállapitani, hogy az eszméletlen férfi Mezey 
Ernő, a híres publicista még kevésbbé, hogy 
tulajdonképpen hogyan történt a szerencsét
lenség.

Midőn a kórházi ágy mellől távoztunk, Me
zey Ernő halk, siránkozó hangon utánunk 
szólt:

Művelt ember könyvtárából

LA FONTAINE
teljes és Illusztrált kiadása

NEM HIÁNYOZHAT

— Kérem, mikor visznek el innen, már na
gyon szeretnék odahaza lenni?

Mint értesülünk, Mezey Ernőt kedden vagy 
szerdán — mihelyt állapota megengedi, — Át
szállítják a Pajor-szanatóriumba. Egyébként a 
kiváló, népszerű publicista hogyléte iránt va
sárnap az egész napon át számosán érdeklődtek 
telefonon és személyesen is.

December 16-án kezdődik 
a Ház karácsonyi szünete

A képviselöház kedden délelőtt megkezdi a 
büntetőnovclla részletes tárgyalását, ami előre
láthatóan a képviselőbázat három-négy ülésna
pon át fogja foglalkoztatni. A jövő bét végén 
Bethlen István gróf miniszterelnök a kor
mánynak Genfben időző tagjaival együtt haza
érkezik és a rákövetkező héten megkezdődhe
tik a valorizációról szóló törvényjavaslat tár
gyalása, amely mór nagyobb vitát fog provo
kálni. Éppen a valorizációs törvényjavaslat 
várható nagyobb vitájára való tekintettel bi
zonytalan még, hogy a képviselöház mikot 
kezdi meg a karácsonyi vakációt. Nem lehetet
len, hogy még karácsony hetében is ülésezni 
fog á képviselőhát, bár a kormánypárti kép
viselők arra törekszenek, hogy legkésőbb de* 
ccmber 16-án megkezdődjék a karácsonyt 
szünet.

Rövid beszélgetés Mezey
Ernővel a Rókus-kórházi 

betegágynál
A Rőkus-kőrház első emeletén, a !4/a számú 

körterem 6-os ágyán mozdulatlanul, fején óriá
si jéglömlővel fekszik Mezey Ernő, a hírneves 
magyar publicista, akit pénteken súlyos villa- 
mosszerencsétlenség ért. Ágyát családja állja 
körül. Mindenki figyeli a 77 éves öregurat, aki
vel beszélni igen nehéz, minthogy mindkét fü
lére nagyot hall

Mezey Ernő, aki szombaton még egész napon 
át eszméletlenül feküdt a kórházi ágyon,

vasárnap magához tért
Állapota, amely tegnap még Igen válságos volt, 
mára annyira javult, hogy orvosai véleménye 
szerint egyelőre túl ván minden veszélyen s 

remény van felépülésére.
Megállapítást nyert vasárnapra, hogy Mezey 
nem szenvedett koponyaalapi törést, amint azt 
az első napon hitték, hanem kisebb'oku agy
rázkódást és testének több helyén zusóddsokat.

Dlszkötésben 22 pengő

Törlesztbető 5 P- részletekkel

Dante kiadás. Mlndenűíí kapható.
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Claude Anet vasárnap délelőtt bubifrizurás 
nők s fiatalemberek előtt tartotta meg

előadását az orosz nőkről
Elénk érdeklődés előzte meg a Budapestre 

érkezett európai hírű regényírónak, Claude 
Antinak vasárnap délelőtti előadását. A liall- 
gnlóközönség, amely csaknem teljesen megtöl
tötte a Zeneművészeti Főiskola földszinti ter
mét .főképpen bubifrizurás, fiatal nőkből és 
flatalcnieberekből állott. Lehet, hogv a hallga
tóság egyrészt abban a bitben volt, bogy némi 
pikantéria is fogja fűszerezni az Arinnc szer
zőjének előadását, azonban a kitűnő francia 
iró minden pikantériától mentesen, közvetlen 
könnyed formában szinte csevegésszerüen be
szélt több, mint egy órán keresztül, előadásá
nak tárgyúról: ar orosz nőről.

-- Leninről, vagy az oroszországi bolsevlz- 
musról — kezdte előadását — sokkal könnyebb 
és veszélytelenebb beszélni, mint az orosz nők
ről. Nőről. beszélni ugyanis: veszélyes dolog.

— Oroszország erkölcsileg teljesen szabadon 
alakult, minden előítélettől mentesen. Példa 
erre Dosztojcvszky regényében Szonja, akit 
prostituált nő léiére, pledesztálra emeli a re
gény világhírű írója. Az orosz nő általában ko
moly és céltudatos, ha azonban szerelmi vá
gyainak elérésében öl bárminemű akadály gá
tolja, nem ismer határi az akadályok legyőzé
sére s ekkor meg nem engedett bolondsá
gokra is képes. Az n hlpokrizis, ami Nyugat 
Európában nz egész erkölcsi atmoszférát je
lenti, Oroszországban nem létezik. Az orosz

nő többnyire őszinte, hazudni nem szeret. Ncn> 
híve a házassági háromszögnek, férjét nem 
csalja meg, de ha mór megunta az urát s 
másba szerelmes, úgy ezt férjének őszintén 
bevallja s válik tőle Az orosz nő általában 
bátrabb, mint az európai nő, de nem harcol 
oly hosszú ideig a férfiért, mint más nemzetek 
női, hanem megadja magát. Nem frivol s leg
erősebb fegyvere a gyengesége, amivel a nők 
általában a legtöbb alkalommal legyőzik a 
férfit.

— Oroszországban egyébként — fejezte be 
előadását Claude Anet — a helyzet mindig az 
volt, hogy a férfiak imádták a nőt, letérdel
tek előtte. Csupán Rasputln volt az, aki elő
ször cselekedeti olyasmit, ami forradalom
számba ment: keményen bánt előkelő orosz 
dámákkal, még a cipőjét Is velük huzattá le. 
Ez tetszeti az orosz nőknek s ez arra enged 
kővetkcztelni, hogy egy alacsony abbrend ü 
férfi kis brutalitással képes egy nagyművclt- 
ségíi, előkelő nőt is legyőzni.

A közönség élénk tapssal fogadta Claudc 
Anet előadását, amely ulán óriási hölgykoszoru 
fogta körül autogrammért a hírneves iról. 
Claudc Anet egymásután irta alá az eléje lett 
nutograniinkönyvcket, majd általános érdeklő
désre kijelentette, hogy sajnos, már csak p:'r 
órát tölthet Budapesten, hétfőn Bécsbe utazik, 
ahol ugyancsak előadást tart az orosz nőkről.

Budapest, 1027 december &

AUTÓNAPLÓ
motorKerettpar-. motorosának w aolatika

Ford felülmúlja önmagát, vagy — bukik

A strang passión szektája 
Budapesten keres híveket 
titokzatos szertartásaihoz

A két kontinens autópiaca visszafojtott izga
lommal várta az uj Ford-kocsik megjelenését, 
amelyről közel két évig a legfantasztikusabb 
híradások jelentek meg. Végül néhány nappal, 
ezelőtt Henry Ford, az amerikai „autókirály" 
fejedelmi gesztussal röpítette szét nz ujtípusu 
kocsijáról szóló információt, amelyhez a szak
emberek már kommentárt Is fűztek. Ezek sze
rint Fordnnk az uj kocsijával könnyű lesz .• 
két kontinens hegemóniáját megszerezni: de az 
uj autó tetemesen drágább lesz, mini a régi 
tipusu volt.

Egyébként a detroiti gyár hivatalos jelentéséi 
az alábbiakban adjuk:

„Az uj Ford-kocsi a modern viszonyoknak 
megfelelően van szerkesztve: szokatlan gyorsa
sággal és acceleráló képességgel. Nem egy
szerűen a T-modell tökéletesítése, hanem alap
jában uj kocsi a radiátortól a hátsó tengelyig. 
Ár és minőség tekintetében egyetlen más hozzá 
hasonló kocsi sincsen. Technikai adatai: 4 hen
ger, rendkívül nyugodt járás, minden gyorsa
ságnál jelentékeny acceleráló képesség és gyor
saság, 4 kerékfék, normális szerelvény, folyós 
kapcsoló, szóraz lamella kupplung, hydraulikus 
lökhárítók, önzáró kormányzás, egyszerűsített 
balteria-gyujtós egy tekerccsel és áramelosztó
val, uj Önlndiló-generótor. Kombinált olajozás, 
pumpával és szórórcndszcrrel, kombinált szi
vattyús és termosyphon hűtés, szép karos-

A budapesti éjszakai világban sokat be
gyéinek egy rendkívül érdekes és különös 
tünetről, amely a hatóságokat is foglalkoz 
tatja és a jelek szerint rövidesen nem min
dennapi munkát ad majd a rendőrségnek és 
őz ügyészségnek

Az elmúlt hetekben mulatókban és olyan 
helyeken, ahol oz éjszakai életet élő társa
ságok tagjai megfordulnak, ismeretlen em
berek jelennek meg és különös társaságba 
invitálnak artistanőket. Ezeknek a társasá
goknak célja és szórakozásának tiszta képe 
még eddig ne in alakulhatott ki. A meghi- 
rótt artistanők ugyanis már a meghívásnál 
olyan

furcsa éa nem mindennapi dolgokat 
hallanak,

hogy csaknem kivétel nélkül visszautasítot
ták a meghívást. Az ismeretlen emberek 
szavaiból azonban azt lehetett kivenni, 
hogy

kibicsaklott Idegzetű emberek kűlűnős 
szertartásaihoz keresnek médiumokat.

A titokzatosnak látszó társaságok célját 
azonban félig-mcddig megvilágítja az, hogy

a meghívásoknál műidig tudtukra adják, 
hogy szokatlan és nem mindennapi módon 
folytatott szórakozásról van szó. Valószí
nűnek látszik, hogy ezeknek az ismeretlen 
ügynököknek működésébe szervesen bele
kapcsolódik egy másik akció is. Néhány 
Inp apróhirdetési hasábjain ugyanis a? 
utóbbi hetekben több furcsa hirdetés látott 
napvilágot. Az apróhirdetésekben rendsze 
ríni

előkelő, vagyonos urak vagy hölgyek 
keresnek Ismeretséget, legtöbbször „eré
lyes", vagy „mindenben engedelmes" 

Jelige alatt.
különös hangzású jeligéből minden bi 

hogy a
A w w
zonyossággal meg lehet állapítani, 
strang passión szektájának tagjai keresnek 
médiumokat szertartásaikhoz. Ezek a hirck 
természetesen nem kerülték cl a halóságok 
figyelmét sem. Rövidesen 
hogy kik azok az ismeretlen 
valószínűen az

egy társaságba tartozó

megállapítják, 
emberek, akik

tOjós, őezőheng, jaggái 
tői meggglftőtt lábalt 

egyszer: megáziatia

emberek 
megbízásából igyekeznek médiumokat ke
resni és mint ezeknek ügynökei helyezik el 
o különös hangzású apróhirdetéseket és 
akiknek működése úgy erkölcsi, mint bűn 
ügyi szempontból súlyos kifogás alá esik.

rendkívül takarékos benzinfogyasztás,

mélyen fekvő súlypont.
Hat szemóly-aulólipus: kétüléses nyitott, két* 

üléses csukott, nyitott túrakocsi, kétajtós csu
kott, négyajtós csukott, sport-kupé, négy szín
ben.

Továbbá uj, gyors, erős teherkocsik másfél 
tonna teherbírással. Hátsó tengely rugózás 
Cantilever-rendszerű, nehéz keret, négy kereszt- 
merev! léssel.

Az ui készítmények a Ford-müvek 15 millió 
kocsi építésénél nyert gazdag tapasztalatainak 
eredményei. Az ár a minőség figyelembevételé
vel

a Ford-gyár ismert árpolitikája szerint ala
csony lesz.

Az összes szerelőmüvek rekord-gyártásra ren
dezkednek be, ami a tipus teljes átalakítása 
következtében hihetetlen tömegű átépítést lesi 
szükségessé."

Eddig szól a hivatalos jelentés, amely sokai 
scjlctöen csak annyit mond, hogy tekintettel a 
körülményekre, olcsó lesz. Érdeklődéssel vár* 
ják az drr-'f szóló hivatalos jelentést is, mert 
ez fog döntő szerepel játszani a kocsi elter
jedésénél.

Ford ezzel az újítással vagy felülmúlja ön
magát. vagy — bukik.

VI. ker„ Mozsár-utca 9,

tyúkszemek 
eldórisáláse 

Pelbólysfrt*

i Kttö értések

A ház! jazz-band mellett 
Bécs kedvelt zongorahumoristája

Fagyi•01
Feltörés*' 
Bőrkeménycdósek

Magyar-utca 5. Telefon: J. 454—49.

Megalakult az Automobil-Tisztviselők Klubja. 
Vasárnap este tartotta meg az Automobil- 
Tisztviselők Klubja közgyűlését, amelyen a 
KMAC Szelnór Aladárral, a honvédelmi mi
nisztérium Déghy Ödönnel, a MAC Máry Re
zsővel, az Országos Magyar Automobilkcreske- 
dök Egyesülete pedig Kádár Imrével képvisel
tette magát. Almássy Zsigmond korelnök üd
vözlő szavai után Pápai Zoltán ismertette az 
egyesület célját és a megmozdulás célszerűsé
gét. Egyhangúlag megválasztották a tisztikart,

PRAC9A PICCOLO

Legegyszoratttt és legjobban bevitt 
mMszer a iabta:asok ellen

Érzékeny lébek. melyek énnek és elz»ibba«tnek. dagadó 
bólék, kinzó tyúkszemek. feltörések. tagjis okolta túr 
beleden viszketések, mindezek a lábfájások azonnal 
megszűnnek a Szent Rókus lábsósfűrdő használata éltal. 
A Széni (lókul lébsó kónnyedán oxigénért a lábvtzfl. 
összehúzó és nyullmlAstgálló hnlésa sat>. A Széni Rókus 
lél'SÓsffir.16 mcnedzi és tökéletesen rendhehn»rs e lég 
•Ibnn.vagnhidib lábal Is annyira hogy n szűk vagy uj 
tipö olyan lesz, mintha évekig bordía volna. Hosszabb 
Altatás mespuhi'js a lyuk’remekel annyira hogv kés 
vagy borotva nélkül eltévoltthatók. Minién gvódvazer 
térben kapható. Nagy csomag Ara 1 rángó 2X fillér Fő- 
raktér Szent Hók.,. g,ót>Mfrtér, V||. Rékórzi ut 70

convis
Részletre olcsón 1 Dohány-u 39.
A közalkalmazottak bevásárlás, forrása.

majd Almássy korelnök felkérésére Dclmát 
Wnller elnök szólalt fel és megköszönte mrfr 
választását. Szelnár Aladár és Kádár Imre be
szédével ért véget az alakuló-ülés, amelyen 
azonnal kétszázan jelenlétiek be csatlakozást^ 
kai. Este kétszázölvenkétlerltékes bankett volL

Szlebertb Imre megismétli előadását a tw- 
dern autóutakról. Szleberth Imre államgép
gyári felügyelő „Az északltálial autó-strádákról 
és egyéb modern autókról" cimen vetített éa 
mozgó képekkel kisért igen érdekes előadását 
november hó 29-én, kedden d. u. fél négykor 
az Urániában megismétli. Autósainkat és moto
rosainkat a sok érdekes adat és kép közül is 
különösön érdekelheti az, hogy az előadd 
mozgókép segélyével bemutatja a MJskolc-j- 
Lillafiired—Eger közt készülő, részben pedig 
már elkészült autóul épilés imunkálalait, mely 
ut Magyarországnak ezidőszerint leghosszabb 
és legmodernebb cemenl-makadam útja.

A „Viscor" Dlesel-vontatőgép eredményes 
munkájáról számolnak be azok a köszönő le-

CSAR.VOK

DohAny-utca 42—44

tiKHimi ■ •■írlesti.M *«ni<. prras* •» umvrna 
«aonvrurk. ■•Iiunltv antik toamraa 
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vélek, amelyeket Farkas Gergely, az Általános 
Műszaki, üzemgazdasági és Autótechnikai Vál
lalat igazgatója knp az ország minden részéről 
Értesülésünk szerint a cég a közel jövőben 
több, rendkívül értékes újítással lepi meg a 
piacot.

A „D“ motorkerékpár minden Özemnél kifizetődik, 
kifizetődik, tekintettel arra, bogy a beMentöai ér minh 
mélis, üzemi költsége jelentéktelen. A gépnek kezelés, 
klszolgóléi, ápolás úgyszólván nem kell, a „D" motor* 
kerékpár olv egyszerű, hogy úgy a vezetését, mint • 
kezelését mindenki azonnal megtanulhatja. Ennek a 
ténynek tulujdoniihutó, hogy a .,D‘- motorkerékpár Ma. 
gyarországon la mér oly órtáal számban van képviselve 
éz éppoly népszerű, mint hazájában — Németországban.

— Hátsó motor tervével foglalkoznak az angol motor* 
konstruktőrök. Ezek szerint a (óvó autója hatkerekd 
lesz, a motort pedig a kocsi hátuljába építik be. Eszel 
tóként az autó stabilitását akarják emelni.

Aa amerikai autógyárak. A Chevrolet Motor Cár Co. 
szeptj mberben ’Ű.OOO személvkocslt és traktort állított 
fid. Ezzel az év ehó kilenc havának gyártása RtlViyio 
kocsira rúg, — A Hudson Motor Cár Co. ea év barma, 
dlk negyedében 87.000 automobilt gyártott.

A Generál Motora európai Özemének napf tetlruHotö. 
nye: 151 korai. A Generál Motor* BerlK-Borzigwnlde* 
han lévő összeállító telepének teljesítőképessége 7S k*. 
rslról 1M kocsira emelkedett. A telepen Chevrolet^ 
Hűtek-, l'onllac- és Oldsmobile-koesik álllftutnak össaa. 
amelyek hez legközelebb az Oakland-kocslk is csilla* 
kozni fognak.

PNEU
I
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Vasárnap éjszaka a Fecske 
utcában meggyilkoltak egy 

vidéki földművest
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 

Fecske-utca és a Déry-utca sarkán

borzalmas gyilkosság történt.

Egy fiatalember szerelem féltésből leszúrta 
váci Rafael vidéki földmivest.

A gyilkosságot megelőzően körülbelül 
félórával tért be Kovács Rafael egy barátjával 
a Fecske-utca 27. szám alatt levő Sonnen- 
schein-(é\e vendéglőbe, ahol mindketten bo- 
rozgatni kezdtek. Beszélgetés közben az aszta
lukhoz ült Mátyás Pálné, született Barta Mar
iit munkásnő, aki megvacsorázott. Később bort 
rendeltek és nemsokára a háromtagú társaság 
víg lármája verte fel a kültelki korcsmát.

Emelkedett hangulatban voltak, amikor be
toppant a korcsmába Pongrácz János gyári 
munkás, aki látható megütközéssel vette, hogy 
a vele közös háztartásban élő Mátyás Pálné 
Idegen férfiakkal beszélget, ö is odatelepcdelt 
az asztalukhoz és

többször hívta az asszonyt, hogy menjenek 
haza.

Később már gorombán támadt Mátyás Pól
óiéra, aki kijelentette, hogy semmi körülmé
nyek közölt sem hagyja el a társaságot. Szó 
afcőt követelt, minek során Pongrác János fel
emelte az öklét, de Kovács Rafael barátja fel
ugrott és megakadályozta a verekedés kezdetét.

Pongrác most már a férfire támadt, aki át
hajolva az asztalon, hatalmas ökölcsapással 
felelt a támadásra, mire Pongrác János fel
kapta a kocsma egyik sarkában lévő redőny
húzó rúd* és feje fölött forgatva, a fiatalem
berre támadt, aki Kováccsal együtt az utolsó 
percben kiugrott a szűk helyiségből és az ut
cán mindketten futni kezdtek. Pongrác János, 
kezében a rúddal,

üldözőbe vette a két fiatalembert,

•kikhez csatlakozott Barta Margit is, hogy 
esetleges verekedést megakadályozza

Csak néhány pillanatig tartott az üldözés. 
Pongrác János utolérte őket és a nála lévő 
rúddal teljes erejével fejbevágta az egyik fia
talembert, aki eszméletlenül összerogyolt.

Ko-

egy

az

Pongrác visszafelé indult, de alig ért a kocsma 

0j|ajáig, Kovács Rafael visszatért és felelős
ségre vonla:

— Miért bántotta a barátomat?
Ebből vita keletkezett köztük, mire Pongrác 

János magából kikelve

előrántotta bicskáját és teljes erejével Ko
vács Rafael mellébe döfte.

Kovács mcglántorodott és összeesett A felbő
szült ember rávetette magát a szerencsétlen 
fiatalemberre és körülbelül tízszer bclemártotta 
még a kését.

Barta Margit, hogy a további vérengzést meg
akadályozza, hangos sikoltozással Pongrácra 
vetette magát. Dulakodás közben ö is súlyos sé
rülést szenvedett jobbkeze fején.

Ezalatt Kovács néhány pillanatra magához 
tért és a havas utcán

négykézláb elkuszott a szomszédos ház 
kapujáig, ahol eszméletét veszítette és né

hány perc múlva meghalt.

A verekedésre és a lármára az utcai járókelők 
rendőrt hívtak, akik előbb a mentőket értesí
tették, majd mikor a menlőorvos már a be
állott halált konstatálta, a főkapitányságról 
Temesvárt! László dr. rcndörfogalmnzó vezetésé
vel bizottság szállott ki a gyilkosság szin- 
helvére.

Fehér Leontin detektivfőfclílgyelő néhány 
társával a házban rejtőzködő Pongrác Jánost 
és a Aí-le közös háztartásban élő Mátyás Pál- 
nét előállította a Konti-utcai rendőrkapitány
ságra, ahol megkezdték kihallgatásukat. A fia
talember elmondotta, hogy az áldozat barátja, 
aki a verekedés közben visszanyerte eszméle
tét és elrohant a gyilkosság színhelyéről, fel
tűnő hevesen kezdett udvarolni Barta Margit
nak és ebből keletkezet tn verekedés.

A hajnali órákban megérkezett a helyszínre 
a vizsgálóbíró is, aki tovább folytatta a nyo
mozást. Pongrác Jánost és Mátyás Pálnét a 
Konti-utcai kapitányságon őrizetbe helyezték 
és keresik nz ügy harmadik szereplőjét, aki 
miatt állítólag a gyilkosság történt.

|L

A szegedi egyetem rektora 
erélyesen leintette a Tnrai- 

szöuelség szenekét

Elfogatóparancsot adtak ki dr. Neumann Antal 
egyetemi tanársegéd ellen, aki okiratot hamisított 
és tagja volt egy kivándorlási bűnszövetkezetnek

fl numerus ciausus a Turul lauuruzásan
fa Hétfői Napló tudósítójától.) Az egye

temi Turul bajtársi szövetség szombaton és 
vasárnap országos követ táborozást tartott 
Szegeden, amelyre a magyarországi bajtár
sak fővezérei utaztak le a Tisza mellé, hogy

ismételten foglalkozzanak a numerus 
ciausus kérdésével.

Az első követtábort az egyetem aulájá
ban tartották meg, ahova csak 
rubb igazoltatás után bocsátották 
yevöket.

A sajtó képviselőit egyáltalán 
gedték be az aulába.

Biztos helyről szerzett információnk sze
rint a köveltáborozáson megjelent dr Rcyn- 
bőid Béla rektor, aki megadta az engedélyt 
az egyetemi bajtársaknak megbeszéléseik 
lefolytatására. Ezután dr. Tóth Károly pro- 
rektor, felsőházi tag mondott rövid beszé
det a bajtársakhoz. A következő felszólaló 
vitéz Bánsági György fővezér volt, aki pa- 
tétikus hangú szónoklatában a bajtársak vi
haros éljenzése közben kijelentette, hogy a 
Turul szövetség kitart előbb elfoglalt állás-

a legszigo- 
be a részt-

nem en*

pontjánál s minden körülmények között

meg fogja védeni a numerus clausust.
Ezeknél a szavaknál izgatott jelenet ját- 

szódplt le. Reynbold rektor energikus for
mában kijelentette, hogy

nem tűri meg, hogy az egyetem falain 
belül politizáljanak a diákok.

Ha továbbra is politikát hoznának ide az 
aulába, kénytelen volna megvonni az enge
délyt, hogy a bajtársi követtáborozást az 
egyetem falai között tartsák meg. A bajtár
sak a rektor szavai után percekig éljenezték 
a numerus clausust és Bánsági fővezért. A 
követtáborozás további során dr. Tóth Ká
roly felsőházi tag mondott újabb beszédet, 
a hangulat itt már megenyhült s végül is a 
diákok a tanári kart megéljenezték. A rek
tor azonban a diákok tüntető csöndjében 
távozott el az aulából. A délutáni tanács
kozáson a bajtársak vezetői már nem fog
lalkoztak politikai jellegű kérdésekkel, ha
nem a különböző jellegű bajtársi szövetség 
aktuális ügyeit beszélték meg.

A budapesti királyi büntetölörvényszek vizs
gálóbírója a rendőrség megkeresésére több
rendbeli közokirathamisilás miatt elfogatópa
rancsot bocsátott ki Neumann Antal dr. buda
pesti egyetemi tanársegéd ellen.

A nagy feltűnést keltő esetnek nagyon érde
kes előzményei vannak Néhány hónappal ez
előtt egyes pestkörnyéki falvakban és vas
megyei községekben megjelent két-hórom jól 
öltözött ember. Sorra járták azokat a házakat, 
ahol munkanélküli gazdasági cselédek, föld
művesek, napszámosok laktak és meglátogat
ták a törpegazdálkodókat is. Az elegáns pesti 
urak elmondották nekik, hogy

■ kanadai kormány megbízásából mező
gazdasági munkásokat toboroznak.

Csábitó képeket festettek előttük a kanadai 
viszonyokról. Arról beszéltek, hogy nagy mun
kabért fizet a kanadai kormány, azonkívül rö
vid munka után nagyon olcsón földhöz jutnak.

A káprázatos meséknek nagyon sokan fel
ültek. Tömegesen jelentkeztek az emberek a 
kivándorlásra. A „kanadai kormány megbí
zottai** felszólították őket, hogy adják át ok
mányaikat, valamint 200 dollár költséget, hogy 
megszerezhessék számukra az útlevelet, 
egyik vasmegyei községben tizenkét ember 
íentkezett. Ezekből

megalakították az

Megszerezték számukra 
kai és útnak inditották 
bán tudomására jutott „ , . ..
kivándorlókat fohoroznak, mire megindították 
a nyomozást • A vizsgálat során csakhamar el
jutottak ,az ügynökökig. Megállapították, hogy

A.» 
jc-

első transzportot.

a szükséges okmányo- 
őkeL Időközben azon- 
a hatóságodnak, hogy

a kivándorlásra csábító társaság élén

Kullszéky Árpád, nagyszombati gazdatiszt 

áll, nki minden valószínűség szerint egy messri 
ágazó kivándorlási bűnszövetkezet megbízásá
ból dolgozik Magyarországon. Kiderült, hogy 
többszáz emberi akarlak kijuttatni Kanadába 
és Brazíliába. Megállapították azt is. hogy a 
Vasmegyéből elindult első transzport közül 
több ember részére

hamis okmányok alapján szerezték meg 
az amerikai útlevelet.

Kullszéky ellen, aki néhány esztendővel ezelőtt 
már szerepelt hasonló ügyben, kivándorlásra 
való csábítás miatt megindították az eljárást 
s tovább folytatták a nyomozást annak meg
állapítására. hogy miként jutottak hamis ok
mányokhoz a vasmegyei kivándorlók.

Hosszas vizsgálat után kiderült, hogy 
Kullszékynek egyik bűntársa, dr. Neu

mann Antal egyetemi tanársegéd volt 
és az ő közreműködésével jutott ki néhány 
ember hamis okmányokkal Kanadába. Neu
mann, aki most harmincnégy éves, tekintélyes 
vasmegyei családból származik. Az egész vár
megyében, valamint a budapesti egyetemi kö
rökben nagy megdöbbenést keltett az eset 
Közben Neumann neszét vette annak, hogy le
leplezték működését és

Kullszékyve.l együtt eltűnt Budapestről.
Több bűntársuk is volt, ezeknek kilétét azon
ban eddig még nem sikerült megállapítani.

A megindított nyomozás során a budapesti 
törvényszék vizsgálóbírója most elfogatóparan
csot adott ki Neumann és Kuliszéky ellen. Et
től függetlenül tovább folytatják a vizsgálatot, 
hogy kézrekerilsék a kivándorlási bűnszövet
kezet többi tagját, akik magyar emberanyagot 
akartak szóllitani Amerikába

A41M7.évf frentl nemzet
közi zenei kiállításon s 
legmagnsabb kitüntetés:

gramofon a legloan

Sok besselogep kttztil 
az egyetlen egy eredőt! angol 

His Master’s Voice
az egész világon évtizedek óta. 

Utólérhe tetlen! 
Hordozható és szalon-gépek. Óriási lemez

műsor. Legnevesebb művészek! Leg- 
töké.ctesebb fölvételek!

The Bramopnone comp. Ltd. 
magyarországi vezérképviselősége 

Wapett. ív. kér.. Kristóf tor 3. szám 
Kérjen árjegyzéket 1

KATHREINER-téle

KNEIPP
malátakávét

Nagyon kiadós és ezért 
rendkívül olcsó.

Sokat megtakarítasz l



o HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1B27 december

HÍREK

érzéstől átitatott nagyhatású

A főváros iparos- és keres- 
szerdán este a Kereskedelmi

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist ndtn ki: Hideg idő várható, 
helyenként havazással.

— Hegedűs Lóránt előadása. Hegedűs Ló
ránt vasárnap este fél hétkor a Skót Reformá
tus Misszió Vörösmarty-ulcai iskolájának ülés
termében „Mit kaptam én a bibliából]" elmen 
vallásos előadást tartott, amelyen hangoztatta, 
hogy nem nkkor vagyunk vallásos emberek, 
ha festett képeket imádunk, hanem ha ember
társainkat szereljük, mert ez volt Jézusnak is 
a legnagyobb erénye és Jézus mindnyájunk
ban bennünk van. Az egybegyűlt közönség 
nagy ovációval köszönte meg Hegedűs Lóránt- 
nak a vallásos * ' ...................... * “
beszédét.

— Jubileum.
kedőtársadnlma ...
Csarnokban disziilés és bankett keretében Ün
nepli a Müller Testvérek Vegyészeti Gyár fenn
állásának hatvanadik jubileumát. Az ünnepsé
gen a kormányt Dczsoffy Aurél államtitkár, a 
fővárost Ripka Ferenc főpolgármester és Sl- 
pőcz Jenő polgármester képviseli.

— Nem azonos. Felkértek bennünket annak 
közlésére, hogy Weinberger Zoltán tcxtilkeres- 
kcilö nem azonos lapunk multheti számában 
szereplő és jelenleg letartóztatásban levő kom
munista Weinberger Zoltánnal.

—- Gyógyíthatatlan betegsége miatt leugrott 
• harmadik emeletről. Szombaton este az üllői
ül 91/a számú ház harmadik emeletéről egy jól 
öltözött fiatal lány az udvarra vetette magát. A 
gyorsan előhívott mentők beszállították a 
Rókus-kórházba, de már nem lehetett rajta 
segíteni s néhány porc múlva meghalt. Vasár
nap délelőtt megállapították, hogy az Ismeret
len öngyilkos Palotás Margit háztartásbeli lány, 
aki szüleinek Podmunlczky-utca lö. szám alatti 
lakásán lakott. Búcsúlevelet is találtak, mely
ben a lány megírja, hogy gy’gylthatatlan szem
baja miatt váll meg nz élettől.

— Pár Inban kihallgatták Dletz ügyvédek 
Parisból jelentik, hogy I)e Fallois kihall
gatása alkalmával cr Ősi Igei te, hogy sohasem 
nyújtott be magyar kötvényeket lebélyegzésre 
és egész szereplése csnk nbbnn merült ki 

hogy Tovbinit és La Cazet összehozta. Ez 
utóbbit Blumenstcin Tovblni révén már is
merte. Cnlumbani és Perrlcr rendőrbiztosok 
tegnap Dictz ügyvédet hallgatták ki, Colum
biai kijelentene, hogy Dictz vallomása rend
kívül fontos. A vallomás több pontját a leg
közelebbi napokban felülvizsgálják.

— A Glóbus Torna Klub estélye. A Glóbus 
Torna Klub (Glóbus nyomdai müinlézcl) va
sárnap este fartolla a budai Vigadó összes ter
meiben szcrláralnpja Javára, műsorral egybe
kötött tánccstélyét. A műsor első száma Móra 
Ferenc, bevezető előadása volt. Péchy Blanka 
Ady-verseket szavalt. Rnjtuk kívül az estély 
szereplői: Radnai Erzsi, Vidor Ferike, Lészay 
Kató, Érczkövy László, Szedő Miklós és Pajor 
Ida voltak. Az egyes számokat Kovács Andor 
konferálta be igen szellemesen. Az előadó
művészeket Komlót Pál kisérte zongorán. A Jól 
sikerült hangversenyt tánc követte s Kóczé 
Antal cigányzenekara mellett a reggeli órákig 
maradt együtt az ént közönsége.

Holnap, Kedden
nagy souvenir

Kínos botrány játszódott le vasárnap délben 
kevéssel tizenkét óra előtt a Belváros egyik 
előkelő Váci-utcai irodahelyiségében. A botrány 
-- melyet a bérház számos lakója nézett végig

• budapesti társaságban ismert bizományi 
iroda tulajdonosa, egy ismeretlen hölgy, a 
megcsalt feleség s a magándetektív között 

folyt le. Elöljáróban leszögezzük : a pofonokat 
az ismeretlen hölgy és a magándetektív kapta, 
mig a férj és a feleség az elválás kölcsönös be
jelentésével távozlak az esemény színhelyéről 
Szerepelt a kínos botránnyal kapcsolatban még 
két ügyvéd is, akik azonban csupán a lefolyta
tandó bírói eljárások során kapcsolódnak be 
Intenzivebben az előkelő bizományi irodatulij 
donos házassógtörési ügvébe.

Az eset tizenkét óra elölt történt. A Váci-utcai, 
bérház elölt autotaxin megjelent egy szilszkin- 
bundáé, elegáns megjelenésű hölgy, egy elegáns
nak éppen nem mondható, feltárt galléru férfi 
társaságában. A fiatalember. — mint azt az ese
mények során, később megálfnnilhattuk —- egv 
detektív, a szilszkinbundós hölgy megbízotti;' 
volt, aki néhány perccel tizenkét óra előtt felen- 
foffe megbízóiénak, hopv férte tizenegy órakor 
felhívta Váci-utcai irodahelyiségét, ahová mint- 

g 7 háromnegyed óra múlva egy feltűnően 
ircsu, fiatal hölgy személyében látogató ja ér

kezett. Erre a magóndctekliv-jelentósre a fele 
<g autón a hd”szinér>' sietett, hopv bizonns'' 
got szerezzen férie hűtlenségéről. Az izgatott 
asszony a magándetektívvel egvütt vill'-moror 
san rohant fel a lépcsőkön férje félemeleti iro 
dnhelyiségének ajtajáig. Izgalma csak fokozó
dott, amidőn látta, hogy az irodahelyiség ajtaja

Mikulás 
est!

Záróra
jnoulín-12oiuze n^] 5 drakOT

Szombathely, december 4.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes fel- 

jelentés ügyében indított meg vasárnap nyomo- 
zást a sárvári csendőrség és a szombathelyi 
ügyészség.

Az „Uníversale" biztosítóintézet szombathelyi 
fiókjának vezetője, Merkel F. István ez év 
Júliusában a sárvári csendőrségen bélyeghamisí
tás és sikkasztás miatt feljelentette két alkal
mazottját, Baráfh József és Dominek György 
zArvúri lakósokaf. Merkel feljelentésében elő
adta. hogy Baráfh József, aki az Uníversale 
szombathelyi fiókjánál mint pénzbeszedö és 
üzletszerző működött, az újonnan akvirált fe
lektől belnknsszálta ugyan a biztosítási kötvé
nyekért járó összegeket,

ezekkel azonban nem számolt eL
Merkel még azzal is vádolta Bnráth-ot, hogy 

a biztosítási kötvények szelvényeire minden 
fizetés alkalmával ráragnsztandó és igy már el
használt bélyegeket a kötvények

szelvényeiről leszedte 
és azokat más szelvényekre ragasztotta, 
hogy ezáltal az Unlversalc-t

buszezer pengővel megkárosította.
Ugyanezekkel az üzelmckkel vádolta meg 

cég másik alkalmazottját, Dominek Istvánt is.
Merkel feljelentésére a sárvári cscndörség

— Ilézl lolrajok. Pál/y Mária varrónő beje- 
lenlelte ■ főkapitányságon, hogy Peslerzsébol 
állami lakótelepen hívő lakásáról, mig ő a kór
házban feküdt. Király Erzsébet albérlő éksze
reket és élclmicikkckel lopott el. — Laczkovits 
Ferenc, orvostanhallgató, aki a Verbőczy utcn 
20. számú házban Ínkik. bejelentette a főkapi
tányságon, hogy Wendelin Krislófné lakásá
nak íróasztaláról ellopta óráját és aranylán
cát. Mindkét tolvajt előállították a főkapitány
ságra, ahol beismerő vallomásuk Után őrizetbe 
vették.

— A Sátán. Az idén tavasszal egy nésnet Iro
dalmi lap körkérdést inléze't Németország 
könyvkcrcskodőihcz, hogy mondják meg. me
lyek Azok a könyvek, melyekből legtöbb pél
dányt tudtak eladni. Vagy harminc nagy könyv
kereskedő felelt a kérdésre s valamennyinek 
válaszában első helyen Neumann Alfréd, az 
Oroszország cimü dráma szerzőjének .4 Rátán 
cimü könyve állott, mint a legkelendőbb né
met könyv. S ebben nz cselben a kelendőség, 
vagyis a közönség kedvezése pontosan össze
esett n kritika véleményével. A középkor végén 
játszik a regény. A 15. század körcpén, XI. Lajos 
király Franciaországéban. Egv kegyetlen ural
kodó áll előttünk, akiről tudjuk a történelem
ből. hogy vad kegyetlenséggel gyilkolt és gyll- 
koltnlolt. Neumann n király mellé Aliit egy má
sik nlnkot, a király borbélya, Necker Olivér 
személyében. Ez n dinbnlikus nlak nő meg em
berfeletti nagyságra n történet sorén: ö lesz a 
tanácsadója a szedista baünmu királynak, ő 
fejleszti ki benne a vérengző kegyetlenséget, a 
akrupub'St nem ismerő hatalomvógvat, ő biz
tat ia fel minden gonoszlcttre. mint a sátáni 
szellem megtestesítője emberi alakban. A ma- 
gvar közönség is szokatlan érdeklődéssel fogja 
olvasni ezt a dús hangszerelést!, két kötetes 

könyvet, melyet Kiss Dezső művészettel fordi- 
tett magvarrn s a Franklin Társulat adóit ki 
lfindrtpdjunk Könyvtára vállalatában.

«sy

a

„Győr negyvenhatezer keresztényé
nek nem szabad tűrnie a négyezer 
nem keresztény terrorisztikus fel 

lépését” — mondja Wolff Károly
városának képviselője és úgy is, mint az 
országos keresztény községi, gazdasági és 
szociális pártnak elnöke, teljes mértékben 

azonosítom magamat azokkal az elvekkel, 
amelyeket a keresztény községi pórt és 
Wolff Károly vall és hirdet. Csak azt ké
rem Győr keresztény társadalmától, hogy 

ez a mai ünnep ne legyen szalmaláng, ha
nem váljon belőle a keresztény társadalom 
hatalmas életrekelése

Zichy János gróf után Wolff Károly mon
dott nagy beszédet, amelyben különösen 
hangoztatta, hogy

Győr neg.vvenhatezer keresztényének 
nem szabad tűrnie a négyezer nemke

resztény terrorisztikus fellépését.
A gyűlést bankett követte .amelyen Zichy 

J nos gróf pjra felszólalt és hangoztatta 
Wolffékkal való teljes együttérzését.

Győr, december 4.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Vasárnap 

délelőtt tizenegy őrekor a győri Lloyd nagy

termében Kuni Jenő dr., nyugalmazott al
ispán elnökletével megalakult a győri ke
resztény községi pórt. A gyűlésen megje
lent Zichy János gróf, Győr I. kerületének 
országgyűlési képviselője, Wolff Kéroly, 
Czettler Jenő, Petrovácz Gyula. Frűhwirth 
Mátyás országgyűlési képviselők s mintegy 
tizenöt budapesti városatya. A gyűlésnek 
különös érdekességet kölcsönzött az. hogy 
azon Zichy János gróf is megjelent s mind
járt a gyűlés megnyitása után nagyszabású 
beszédében kijelentette, hogy ö

minden tekintetben együtt érez a ke* 
resztény községi párt programot Jávái.

— Én — mondotta Zichy János gróf — 
úgyis mint magánember és úgyis mint Győr

A feleség vasárnap lakatossal nyittatta fel férje irodahelyisé
gének ajtaját s magándetektívvel ér:e hűtlenségen a férjet

a szokásoktól eltérően nincsen lakattal lezárva.
Dörömbölni kezdett az Irodahelyiség aj

tajún,

imcly azonban a zajos és tarlós zörgelés elle
nére sem akart megnyílni az asszony előtt. A 
nagy dörömbölésre összcfutolt már a finom 
Váci-utcai ház teljes népe, amikor a magán- 
detektív valahonnan

lakatnst kerített elő. akt az asszony utasí
tására csakhamar feltörte az n|tó zárát.

Az ajtózár felfcszilése után már

gyors csattanóval zajlottak le az események 
az Irodahelyiség belsejében.

Az első csattanás a magándetektív arcán csen- 
dijjt el. Ezt a férj, adta. Az asszony

berontott a belső trodaszobába, ahol egy 
fotüjhe lapulva talált rá a detektív által 

Jelzett feltűnően karcsú hölgyre.

Pillanat alatt elhangzott
a második pofon Is.

Ezt a feleség adta az ismeretlen hölgynek, 
természetesen nem csekély szidalmak kíséreté
ben.

Az Irodahelyiségben lezajlott események után 
elsőnek az ismeretlen, karcsú hölgy sietett cl 
a színtérről, utána pedig feldúlt lelki állapotban 
i feleség rohant ügyvédjéhez s ugyancsak ügy
vedjéhez indult el a házass/,gtörö férj is.

A vasárnapi események befejezése hónapok 
nullán minden bizonnyal már kevésbé izgalmas 
szituációban, a válóperes ügyekkel foglalkozó 

bíróság előtt fog lezajlani.

Amikor a vádlóból vádlott lesz
Az „Uníversale" biztosító szombathelyi 

képviselőjének manipulációi
neonnal megindította a nyomozást, amely az el
múlt napokban nyert befejezést. A vizsgálat 
meglepő eredményt produkált. Kiderült, hogy 
Baráfh József és Dominek György teljesen ártat
lanok és a két feljelentett alkalmazott egyöntetű 
vallomása szerint

a visszaéléseket Merkel maga követte eL
Baráth és Dominek vádjai alapján az Univer- 

sale, saját kebelében ez ügyben a legszigorúbb 
vizsgálatot Indította és ennek eredményeképpen 
tényleg nyomban

felfüggesztette állásából Merkel Istvánt,

amit az egyik szombathelyi újság nyiltlér-ruua- 
tóban elhelyezett feltűnő nyilatkozatával a kö
zönségnek is tudomására adott.

Az ügyben — amely Szombathelyen általános 
érdeklődést keltett — vasárnap a sárvári csend
őrség és a szombathelyi ügyészség is megindí
totta a nyomozást 

— A Chnrlté Pollklinlka bálja. A Charilé 
poliklinika orvosi kara 192d január 14-én, 
szombaton este a Szent Gellért-szálló dísztér* 
meiben rendezi ezidei bálját. A meghívókra 
előjegyzéseket már elfogad a rendezőség ét 
akik meghívókra igényt tartanak, forduljanak 
a Charllé-bál vezetőségéhez. (VL, Cscngery-u. 
00. Telefon T. 205-49).

— Csecsem őgyUk osság Szentes határé- 
bán. Szombaton, a késő esti órákban meg
döbbentő kegyetlen csecscmögyilkossúgról 

tettek jelentést a szegedi ügyészségnek. A 
gyilkosság a Szentestől néhány kilométerre 

iévö Bercgháton történt. A járókelők vették 
észre, hogy az egyik árokban egy mezítelen 

csecsemölioltlest fekszik. A csecsemő teste 
teljesen kék volt, az éjszakai fagy valóság
gal csont keménnyé fagyasztotta a kis holt
testet. A tüzetesebb vizsgálatnál a kis nya
kon zsineget is találtak, amely teljesen el- 
szorította a légzőcsővel. A helyszíni szemle 
alkalmával kétségtelenül megállapították, 

hogy a halált fulladás idézte elő. A rendőr
ség megindította a nyomozást a gyermek
gyilkos felderítése iránt.

—- A józsefvárosi uj református templom 
felavatása. Vasárnap délelőtt avatta fel Ravasz 
László dr. püspök a Józsefvárosban a Salétrom
utcai uj református templomot. Az avató 
ünnepségen dr. Sipőcz Jenő polgármester, Tóth 
István dr- kultuszáliamlilkár, Némethy Károly 
dr. és Benedek Zsolt is megjelentek.

— Országos baromfi, házinyul és vadászati 
klál'.itás Szegeden. Szegedről jelentik: A Dél
vidéki Baromfi- és Házinyullcnyésztő Egyesü
let szombaton nyitotta meg széles keretek kö
zött megrendezeít országos kiállítását. A kiál
lításra rengeteg anyagot hordtak össze nem
csak Szeged környékéről, hanem az összes je
lentős magyarországi baromfitenyésztő vidé
kekről. Külön érdekessége volt a kiállításnak 
a vadászati rész, amely alkalommal először 
mutálták be a szegedi vadászati különleges
ségeket

3 millió frankot szavazott meg a francia ka
mara az útépítéseken kívül a biztonsági beren
dezésekre, továbbá az országúti közlekedési 
rendőrség felállításéi a. Ennek az intézkedésnek 
az a szomorú statisztika szolgál alapul, mely 
szerint Franciaországban 1926-ban 2/62 halálos 
kimenetelű autószerencsétlenség történt. Ezen
kívül 752-őt a túlzott sebesség, 679-cf a közle
kedési szabályok be nem tartása. 324-et pedig 
ki nem derített véletlen okozta Az újonnan 
felállítandó rendőrség autókon, a forgalmas 
országutakon fog szolgálatot teljesíteni.

Január 7 4> 23: amerikai autőkláttilős, Az évente szo
kásos amerikai nemzeti I.(állítások határnapja) a kö
vetkezek: New Yorkban 102« január 7—14, Chicagóban 
pedig 1028 január 28—február 4.

— A Magyar Királyt Folyam- és Tenger
hajózási Részvénytársaság megszűnteti a teher- 
úrufelvételt a Győr—Gönyü—Vác szakasz állo
másaival való forgalomban. A Magyar Királyi 
Folyam- és Tengerhajózási Részvény társaság 
Igazgatósága közli, hogy a tchcrárufelvételt a 
menetrendszerű darabáruforgalomban az előre
haladott idényre való tckinlellcl a Győr—Gö
nyü—Vác szakasz állomásairól és állomásaira 
irányuló forgalomban, valamint ezen állomások 
cgymásközti forgalmában, mindkét irányban, 
folyó évi december hó 10-ével szünteti meg. 
"í- Olvasóink flg>elmét felhívjuk a Calderara A Bantc- 
mann pipercuapangyár mai számunkban megjelenő hir
detésére. Ezen rés, melynek készltménvel a béke’d'hea 
dominálták a piacot, magyarországi telepet létesített • 
a legjobb készítményeit a legjobb minőségben és iila- 
tositásban hozza f.rgt lomba A cég kitűnő készltménvel 
minden jobb azaküzlctben éa gyógyszertárban beszóró 
hatók.

— A Baovlt Trusl A.-G. Zürichben november 20-éa 
megtartott rendkisüti közgyűlésében az alaptőkének 
8,150.000 svájci (lénkről 57.000 darab 50 — svájci frank 
n. é. részvény kibocsátásával 11.000.000 svájd frankra 
vaJő felemelését határozta el. Az újonnan kibocsátandó 
részvényekből 51.333 és egyharmad darabot 3:1 arány
ban darabonként 180 svájci frank kibocsátási áron a régi 
i ész vén veséknek ajánlanak (el, mfg 2666 és hárombaf- 
mad darabot egy tételben, de legalább a kibocsátási 
áron, az Igazgatóság szabadkézből fog értékesíteni. Az 
uj részvények 1928. évi február elsejétől kezdve leizntk 
•najd osztalékjogosultnk. Az elővételt jog Zürichben a 
Bankhaui Biankón 4 Cte. Kommandit A.-G.-nál. Buda
pesten a Magyar Általános Hitelbanknál, vagy az Ala- 
m'niumérc Bánya és Ipar r.-t.-nál december 3—9-ig 
gyakorlnndő A holding a folvő dzíctévb-n naivon k«- 
clégllő erdményi ért el és az abban egyesült társaságok 
erős fejlődése az egyes vállalatoknál ■ termelés ét a 
jövedelmezőség foknrá'át célzó Üzemi berni-őrzések léte
sítését, Illetve k!bővitését teszi szükségessé. Tervbe véte
tett további alumlniumérc vállalatoknak és bánváknak a 
holding érdekkörébe való bevonása. FzenklvDI érvényesí
tendő lesz a különböző batixllfcldnlgozó Iparokban a hol
dingot szerződésileg megillető ré z-sedés. Az llykén ejg. 
álott tőkeszükséglet egyezik az nlantőkcemelés révén a 
társaságnál bcfolvő uj tőkével, am-Ívnek megfelelő ka
matoztatása a megkötött különböző szerződésekkel tel
jesen biztosítottnak látszik.

■V W WB Wl C* tongnra ennelben ftmeviKr n O le M márkájú zonvorák éh ■ li ■■ TL'" ■■ /T.T nők legolcsóbban kaphat,VU Tarév-kttrut 43b. Rö • zl e t r e fa - JavUi
Telefon: Teréz Z5Ö-7S hangolás

(•et'otibbcftzebb t^r'ohb tegolczótl

PAP_ PAP... PAP..
árpttasáru, vaa- éa résb a tor gyára

SsBayeg, ftokróo, raggöny, ágy éa aa» 
taltorítök. gyermckkoczlk. nyu -zzékek. Irány 
noba- rlőRíolia- én kertibiuorok ernvők é« 
•átrak zuludén kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Badapaat, VIL, Erzsébet kUröt M.

kntalőyuit 31 fillér ellonében postán kflldflk
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X Az Ausztria—Csehszlovákia közötti 

vazóverseny eredményei. Becsből jelentik : 
Ar Ausztria—Csehszlovákia közötti úszó- 
versenyt Ausztria 48:39 arányban nyerte. 
Részletes eredmények a kővetkezők: 100 m 
férfi hátúszás: 1. Dzvorzák (Ausztria) 1 p. 
17.3 mp. 400 m oldaluszás: 1. Antos (Cseh
ország) 5 p. 31.1.8 mp. Műugrás: 1. Stau
binger (Ausztria). 3x100 m stnfétauszás: 1. 
Ausztria 3 p. 49.3 mp. Vizipólómérkőzés: 
2:2. Hölgyo!daluszá&: 1. Löwy (Hkoah) 4 p. 
48 mp. (Uj osztrák rekord). Női 3x100 m 
vegyes stnfétauszás: 1. Hakoah 4 p. 32.4 mp. 
(Uj osztrák rekord).

— Eltűntek. Rosenthal Anpa 33 éves háztar
tásbeli leány bátyjának Rosentlial Koméinak 
Ráday-utca 31. — Varga Károly 13 éves tanuló 
szüleinek Kertész-uloa 23. számú házban levő 
lakásáról eltűnt. Felkutatásukra a rendőrsé
gen megindul* a nyomozás.

A Hazai Áruhllellnlézet Részvénytársaság 
tegnap tartotta meg alakuló közgyűlését. A 
társaság alaptőkéje 50.000 pengő és annak meg
állapításában resztvettek a Hazai Bank és a Dis- 
tont-Krcdit A.-G. zürichi cég, amely a Krcdit- 
anstnlt für Verkehrsmittcl A.-G. Berlin, leóny- 
véllnlata. A vállalat célja annak a hitelezési 
rendszernek Magyarországon való bevezetése, 
amely a fenti társaságok által külföldön már 
régebben sikeresen meghonosittatott. Ennek a 
hitelezési rendszernek a lényege ahban van. 
hogy az eladó részlet üzleteit flnnnszirozásra a 
társaságnak felajánlja és a társaság az üzlet 
elfogadása esetén a vételárat az eladó részére 
leszámítolta. ngv hogy az elndó szempontjából 
a részlctfizlet készpénzűzlelté válik. A flnnn 
srirozásnak az előfeltétele azonban, hogv a vevő 
által mór nz üzlet megkötésekor egy bizonyos 
Vételárrész készpénzben kifizettessék, továbbá, 
hogy az ügylet tárgva csak bizonyos hossza 
élettartamú cikkek (igy elsősorban közlekedési 
eszközök, mindennemű gépek, bútor, hangsze
rek) lehetnek: luxuscikkek, valamint közvetlen- 
fogvaszt*s| cikkek (igy élelmiszerek, textiláruk, 
ruházati cikkek slh.) a finanszírozásból elviler 
ki vannak zárva. A társaság által engcdélvczett 
összes hitelek elsőrangú biztosító társaságok 
garanciájával teljesen fedezve vannak. A társa
ság igazgatóságába beválasztottak: Szécsi Pál 
kincstári főtanácsos, a Hazai Bank alelnök- 
vezérigazgafója (elnök), Oedlng Vilmos kor- 
ménvtanácsos, a Kredilanstalt für eVrkchrsmittcl 
A.-G. Berlin, rigyvczctő-iwzgatójn (alelnöki, dr 
Hanoch Jenő, a Hazai Bai « Ügwezrfő-igazgn- 
tó.la. dr. Bauer János, a biscont-Kredit A.-G. 
Zürich, ügwezetö igazgatója, dr. Póseh G vilin. 
■ Pesti Hazai Első Takaréknénztár Egyesület 
igazgatóis. Knapp Miksa. Walder Béla és dr 
thrcnfeld Bertalan ügyvéd, a társaság iogfaná- 
csosa A társaság helyiségei a Hazai Bank Rt 
épületében (V„ Harmincqd-utra R.) vannak és 
megszervezése már annyira előrehaladott, hogy 
működését azonnal meg ii kezdi.

___________ HÉTFŐI NAPLÓ___________

Nádosy Imre májusban szabadul 
ki a hartai /egyházból

Pestiig Pál igazságügyminiszter ■ bün
tetőnovella általános vitájának befejeztével 
a képviselőházban a többi között, az álta
lános amnesztiáról is nyilatkozott. Kijelen
tette, hogy konszolidált viszonyok között 
nem hive az általános amnesztiának, még 
kevésbé a politikai bűncselekmények miatt 
elitéit egyének megkegyelmezésének. Az 
igazságügyminiszternek ez a kijelentése cá
folatául szolgálhat azoknak a híreknek, 
amelyek legutóbb is a karácsonyi amnesz
tiáról elterjedtek. Mint kidertyt, ezúttal is 
azokról az alaptalon híresztelésekről van 
szó .amelyek minden karácsony előtt fel
bukkannak.

Az Idén sem lesz tehát általános politi
kai amnesztia.

A kormányzó az igazságügyminiszter elő
terjesztésére a karácsonyt ünnepek alkal
mából szokásos kegyelemben fog egyeseket 
részesíteni, ez az amnesztia azonban egyéni 
elbírálás alapján fog gyakoroltatni. A ke
gyelemre felterjesztett elitéltek közt

Elfogatóparancsot adtak ki egy 
sikkasztó textilkereskedő ellen, 

aki a főtárgyalás elől Bécsbe szökött
Néhány hónappal ezelőtt Engel és Gottes- 

mann Wekerle Sánrior-utcai textilkereskedő 
cég sikkasztás cimén bűnvádi feljelentést 
lelt a rendőrségen Szendrő (Osterbaum) 
Zsigmond texlilkereskedö ellen, aki a fel
jelentés szerint Engeléktöi tiz rend férfi- 
ruhára való angol kelmét vett át bizomány
ba, de az érte járó összeggel nem számolt 
cl. A cég többszöri felszólítása után Szendrő 
különféle kifogásokkal ódázla el a fizetést, 
állandóan Ígéreteket tett a számla rendezé
sére, közben azonban az Engel és Gottes- 
mann cég megállapította, hogy Szendrő a 
bizományba vett áru' tényleg eladta és a 
befolyt vételárat saját céljaira fordította.

A feljelentés után a rendőrség megindí
totta a nyomozást, melynek során megálla
pították Szendrő bűnösségét és igy az irato
kat áttették a királyi ügyészséghez, ahol

Nádosy Imre, volt országos főkapitány 
nem fog szerepeink

Nádosy Imre hátralevő büntetésének elen 
gedése érdekében országos akció indult 
meg és az utóbbi időben pártkülönbség né) 
kül minden oldalon szorgalmazták Nádosy 
Imre megkegyelmezését, aki férfiason viseli 
sorsát a hartai fegyházban.

Nádosy Imre azonban karácsonyra nem 
kap kegyelmet.

A volt országos főkapitányt három és fél 
évi fegyházra ítélték s minthogy az egy évnél 
hosszabb fegyházbüntetések kétharmadrészé 
nek kitöltése után az elitéltet feltételesei- 
szabadlábra helyezik, Nádosy Imre is ha 
marosan kiszabadul. Nádosy ugyanis 1926 
január elseje óta van letartóztatásban és igy 
negyvenkét havi büntetésének kétharmad 
része tehát öt hónap múlva jár le. Nádosi 
Imre tehát 1928 májfiusában szabadul ki a 
hartai fegyházból.

sikkasztás büntette cimén vádiratot adtak 
ki ellene. A törvényszéken már körülbelül 
tiz tárgyalást tűztek ki Szendrő ügyében, d 
a vádlott egy alkalommal sem jelent meg, 
legutoljára pedig orvosi bizonyítványt nyúj
tott be, mellyel igazolta, hogy súlyos bete
gen fekszik a lakásán Ennek a ténynek a 
leellenőrzése céljából egy detektív jelent 
mtg Szendrő lakásán, aki megállapította, 
hogy

a sikkasztással vádolt kereskedő hamis 
útlevéllel Bécsbe szökött

A tegnapi napra kitűzött főtárgyaláson a 
biróság Kabdebó Márton dr ügyészségi al- 
clnök indítványára elrendelte Szendrő letar 
lóztatását, és

Szendrő ellen elfogatóparancsot bocsá
tottak kL

— Sztranyavszky Sándor cgyházfelügyt* 
lől beiktatása. Vasárnap délelőtt iktatták 
Pesterzsébeten evangélikus egyházfclügyelőt 
tisztségébe Sztranyavszky Sándor dr. bel
ügyi államtitkárt továbbá Sárkány László 
rnásodfelügyelőt és Beszterczey György egy
házgondnokot Kemény Lajos lelkész beik
tató beszéde után Sztranyavszky Sándor tar
totta meg székfoglalóját, majd Raffay Sán- 
lor püspök mondott üdvözlő beszédet.

— Nem kell aláírni a házirendet. A lakó’* kő-
"lt nagy feltűnés! keltett annak a hire, hogy 

a Háztulajdonosok Orxráqos Sröoetsége álla- 
'.'mos házirendet állapított meg, nmeivel az ösz- 
szes lakókra kötelezővé akarnak tenni Ax uj 
házirend egész sereg olyan kötelezettsége! ró 
i lakókra, amely eddig a háziurat terhelte. 
Megtiltja azt Is. hogv n lakónak valamelyik 
hozzátartozója a házfulaldonos enpAdélye nélkül 
''oköltözzék a lakásba és s’-’S^lvozza a
'olyósókon. Iénr.<őhá7ban. udvaron tartózkodni 
•■-m szabad. Megkérdeztük Ponordr .Tenő dr. 
‘"vvédet, hogv a lakó és háztula’dnnos lóg- 
•iszonyát a legutóbb kibocsátott kormán-ren- 
’clet, valamint a réci székesfővárosi szabályzat 
■■nfórozzn meg Ennek rgvik ponttá előírta, begy 

■ lakó nem kötele* nh-nn bártrondet befaH^nl, 
•’melv n rendelet srabAlvaiva! ellenkezik. A la- 
' óknak teb*t nem kelt . alAIrnlok az n* b<rf 
-”ndet. am»nnvlben pedig máéig fll*tm*k. rém 
' öfelező ráíuk nézve mert rsnk a re«d«t*»*t ha- 
■*re«zz*k meg a bAzírer>d üven vonatkor* «ní|. 
hoőót-zonilnkbv zá«arnzátkzánban.. vesssrmfwyp

— Vass József Kn’oesán. Vass József néfn 
•óléti miniszter vasárnap reggel államtitkára, 
Dréhr Imre társaságában Kalocsára utazott, 
ahonnan hétfőn reggel térnek vissza.

— Kifosztottak egv lakást. Naon TAsrlönó 
Kiskorona-utca 53 szám alatt levő lakásába is
meretlen tettesek betörtek és onnan ruhane
műnket loptak el.

— Balesetek. Ráér Árpádné 29 éves kávé
házi alkalmazott a Baross-utrában egv vllla- 
mnsnnk nekiment és fe’én szenvedett sulvox 
••óríité’eket. — Zsíros Róza 24 éves báztartáfi 
Iknlmazottat a Mária Terézia-tér 16 száma 

ház előtt egy kerékpár elütötte, úgy hogv fő
jén sulvns sérüléseket szenvedett. A sérülteket 
a mentők súlyos állapotban szállították kór
házba.

Az első Magyar Részvény-Serfőzffde közgyű
lése 4 pengő osztalék kiűzetését határozta ej f. 
hó 5-től a Moktár és a Kereskedelmi Bank 
pénztáránál.

— Mikulás-est A Protestáns Országot 
..Brocskó Lajos" Árvaszövetség folyó évi de
cember bó 6-án délután 6 órakor VIL, Sze
gényház-tér !. szám alatt „Miku1ás“-estélyt 

rendez az árvanázban. Az érdekes és kedvet 
estélyre az érdeklődőket tisztelettel meghívja 
az Elnökség
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I nozu
Sebestyén Géza — 

színigazgató
bécsi A templom egere

Vígszínház

SZÍNHÁZI napló
A Városi Szinház igazgatója Bécsben színházat 
bérel, hogy előadassa a „Mesék az írógépről" című 
operettet. A magyar szereplők közül, csak Sziklay 

József és a görlök utaznak Bécsbe
Sebestyén Géza, n Városi Szinház igazga

tója ma reggel Lnjtliny Lajos zeneszerző, a 
„Mesék az írógépről" komponistája társa
ságában Bécsbe utazott. Az utazást hosszú és 
nagyon érdekes tárgyalás előzte meg, amely
nek befejezéseképpen ma írják alá Bécsbnn 
oz a szerződést, amelynek nlnnión

Sebestyén Géza ulnlgnzgaló lett — Bécs
ben.

A „Mesék az Írógépről" clinü operett pro- 
Dtirricn megjelent Curl Farkat, a hir s béi-M 
revü-igazgató Jenibneh Béla osztrák librct- 
tista társaságában. Az operett nagyon tetszett 
a bécsieknek és azonnal ajánlatot tettek a 
fiatal szerzőnek a bécsi 
Sebestyén Géza azonban 
kivételes sikerét,

egész Európára opciót 
darabra.

így történt, hogy Jcmbach Béla és Cári 
Farkat nem kapták meg az operett bécsi elő 
adásának jogát, de megkapták az operett 

szövegkönyvét, amelyet Sebestyén nekik sür
gősen lefordittatott németre.

Sebestyén Géza ezután arról kezdett gon
dolkodni. hogy miként kerülhetne ez nz ope
rett színre Bécsben és a saját rezsijében.

Négy héttel ezelőtt telefonon és levélben 

tárgyalásokba bocsójtkozott a Ronacher-

előadást illetően. 
Látva az operett

kért és kapott ■

Theater és a Karltheater igazgatóival és tó 
lük az

operett előadásának tartamára bérbe 
kérte a színházat.

Sebestyén Géza ugyanis úgy gondolkozott 
hogy a biztos sikert és üzletet jelentő ope
rettet nem engedi ki a kezei közül, inkább 
nz operett számára Bécsben színházat bérel 
A tárgyalásoknak meg is volt a kivált ered
ménye, amennyiben értesítést kapott Sebes
tyén. hogy a ki rt feltételek alpján

hajlandók bérbe adni a két színház 
egyikét

Közben az operett fordítása is elkészült 
Sebestyén Géza tehát Bécsbe utazott a szer
ződés aláírására és a 
zödtetésére

Az operett magyar 
szerint csak

Sziklay József és a

A múlt hónapban volt harmincéves a Ma
gyar Szinház. A jubileum egybeesett a Nem
zeti Színházéval, igy a Magyar Szinház igaz
gatósága nem tartotta ildomosnak a jubileu 
mot megtartani és a jubileum-ünnepséget ta
vaszra halasztotta. A Magyar Szinház terve
zendő jubileumára nagy ünnepi programmot 
állított össze, amelynek keretében a régi Ma
gyar Színházi tagok híres szerepeik egy-egy je
lenetében léptek volna fel. Faludy igazgató 
levélben hívta meg erre a jubileumra többek 
között Darvas Lilit, Gaál Franciskát és Gomba
szögi Fridát. A terv szerint Darvas Lilinek 11. 
Lajos egyik felvonását. Gaál Francinak az Ibo
lyát, Gombaszögi Fridának a Rablólovagok 
egyik felvonását kellett volna játszania. A há
rem kitűnő művésznő közül Darvas Lili

udvarias levélben kimentette magát
Gaál Franciska és Gombaszögi Frida pedig még 
nem tudtak határozott választ adni fellépésükre 
vonatkozóan. Amennyiben ez a kérdés addig 
nem oldódik meg, a Magvar Szinház jubileuma 
három értékes produkcióval lesz szegényebb.

bécsi szereplők szer

szereplői közül terv •

görlök tizenkettes 
csoportja menne Bécsbe.

Sebestyén Géza uj színházába, mig a többi 
szereplőket Bécs legjobb színészeiből válo
gatnák össze. Annyi már bizonyos, hogy 
Houth vezérigazgató szerepet M irisckn 
Hűbéri, Bécs legnépszerűbb színésze fogja 

alakítani.

NAGY ENDRE
■zenzAetós konternn’iraí. 
írótól szatírát paródia* 

a TerözKörútl Színpadon 
Kezdete: Telefon - 265-54.

A kabarék premierjének hetében a Royal 
Orfeum, Uj Szinház és a Komédia startoltak. 
A Royal Orfeum decemberi műsorát kétség

telenül

Piros csillag 
páratlan siker

Fedik Sári marosi cucrenszinitazf

CSÜTÖRTÖKÖN 
ÜJ MŰSOR A 

ROTÁL, APOLLÓBAN 
Yahala, a hypermodern New-York tükre 8 felvonásban 
Adám kontra Éva igen vidám bírósági történet 8 felv.

Elsimult a kengyel Menyhért 
Fodor László affér

December huszonkettedikére tűzte ki a Vígszínház 
a Postáskisasszonyt

K Vígszínház már teljesen készen áll lég- 
közelebbi újdonságával. Lengye' Menyhért 
„Postáskisasszony" cimü vígjátékéval. A pre
miert azonban niég sem lehetett kitűzni, egy
részt a „Templom egere" változatlan sikere, 
másrészt

Fodor Uszfő határozott ellenzés miatt
Fodor Lászlónak ugyanis megállapodása van 
a Vígszínházzal, mely szerint a darabja után 
csak akkor szabad bemutatót tartani, ha a 
„Templom egeré"-nek vonzereje egy bizonyos 
százalék alá csökken. Fodor László darabja 
pompásan tartja magái és ezért a szerzője 
hallani sem akart arról, hogy a Vígszínház be
tartsa a Lengyel Menyhérttel szemben kötelező 
szerződését. A Vígszínház ugyanis

Lengyel Menyhértnek deeember tizenötö
dik! dátumot adott.

Szenzáció lesz

Szenesláda
Mikulás-estje

mint a .,Postáskisasszony"-nak bemutatási ide
jét.

Ezzel a ténnyel Lengyel Menyhért már má
sodszor került olyan helyzetbe, hogy darabjai 
az előző sikerek miatt nem kerülhetnek idejé
ben színre. Ilyen volt az emlékezetes Alvó férj
éi Seybold-Ogy is, amely alkalommal az „Alvó 
férj" teljes öt héttel tolta ki a Scybold pre
mierjének dátumát.

A két szerző között kiélesedett ellentétet a 
Vígszínház igazgatósága egy közös tanácskozá
son simította el, amelybe a két szerzőt is be
levonta. A megállapodás szerint mindkét iró 
egy-egy hetet engedett szerződéséből, igy a 
„Postáskisasszony" bemutatójának J‘í*' 
december 22-ben állapíthatták meg, 
feltétellel, hogy a „Templom egere" a 
kisasszony* premierjének hetében is

négyszer kerül színre.
A „PoRtásklsasszony" főszerepeit 
Irén, Gombaszögi Frida és Gaál Franciska, 
Kiss Ferenc és Somlay Artúr játsszák. A Víg
színház müsortervcszerinl februárban egy kül
földi darab jön Gombaszögivel, majd ezután 
Csathá Kálmánnak „Ibolyka" című vlgjátéka 
következik, amelyet Gaál Franciska részére irt 
a szerző.

Du Pont
ez az utolérhetetlen, ragyogó komikus uralja 
de nagy szerepet kapott a sikerben a bokszoló 
medvék és repülő majmok száma is. Különle
ges élmény Scharf professzor zeneyirtuozitása 
és egy hindu kigyóhflvölő táncosnő nemesen 
artisztikus produkciója. A műsor kabaré ré
szében Dénes Oszkár viszi el a pálmát. Egy 
revű-persziflázsban jól érvényesül -Kcglcvich 
Marietta és Sárossy Andor.

Az Uj Szinház most mutatta be második 
mosürát, amely — rögtön meg kell állapí
tani — túltesz a zelsőn Tréfák, magánszá
mok, színes képek tarka sokaságát tapsolja 
esténként a közönség. A pesti kabaréirodn- 

lom gyöngyeiben Baross Géza, Szenes Ernő, 
a fiatal Toronyi Gyula,

Mály Gerő és a Bársony-pár
Kökény Hona, Orsolya Erzsi és Lés tag Kató 
tetszettek A műsornak döntő sikere van. 

amely az eddigi jó utón tartja az Uj Színház 
szekerét.

A Komédia harmadik műsorát mutatta be e 
héten. A műsornak kiemelkedő atrakciója 
most is

Ro't Sándor és Ráikay Márton 
együttes fellépte Nőtt Károlynak poétikusar 
szép „Katicabogár" cimü életképében. Amit 
ez a két istenáldotta nagy komikus csinál, az 
túlnő a kabarészinpnd keretén. Rótt Sándor 
különben egy másik nagyon ötletes Nóti-da- 
rabban is megkacagtatja közönségét, amelynek 
másik kedvence Türk Berta, húrom slágerdal
lal szerepel. Különösen „Ja, tvir von k. u. k. 
lnfanterieregiment" cimü hangulatos dallal ra
gadta magával a közönséget. Több tréfában és 
magánszáinban Rótt Ferenc, Békássy István,

dátumát 
azzal a 
„Postás-

Varsányi

Halló, Chaplin!

Három szerepben mutatkozik be december 9,12,14-én

SULLIVAN
* világ legnagyobb bőstenorja

Faragó Sári, Ulházy Nusi, Nádasy és Gáspár 
Endre, majd az ínvenciózus Ábrahám Pál és 
Kellér Dezső texaszi varieté karikatúrájában 
a fiatal, tehetséges Páris lla. Kmochné. Balázs 
István arattak sikert. A Komédiában írciőpy 
László mint kupié- és slágerszáménekes szülé

iéit újra.
A Magyar Színház közeli újdonságára, „A 

macska" cimfi francia vigjútéka készül, de 

valójában Szomory Dezső „Sába királynője 
cimü színmüve tartja izgalomban a színházat. 
A darabnak már megvolt az olvasópróbája és 
Titkos, Csortos, Törzs Jenő elragadtatással be
déinek a költőien szép színműről és pompás 
szerepükről. Szomory színművét, amint isme
retes, Karlheinz Martin, a híres német rendező 
'ogja színpadra hozni, akinek birtokában van 
már a darab német fordítása is. Nagyon érde- 
' cs, hogv Szomory Dezső, aki eddig csak 
Márkus Lászlói tartotta arra hivatottnak, hogy 
a Sába királynőjének nagyszabású, sok tech
nikai trükkel és világítási effektussal teljes 
színművét rendezze, nagy örömmel fogadta

Karlheinz Martin üdvözlő sorait
Karlheinz Martin Szomoryhor intézett leve

lében kilátásba helyezi, hogy a Sába királynőjé
nek pesti premierjét rövidesen egy berlini 
nremier is követi. „A macska" bemutatója után 
rögtön megkezdik a Sába királynője próbáit és 
a színháznál úgy tervezik, hogy a bemutatót 
lanuár első felében már meg is tarthatják.

Az örökösen forrongó pesti színházi életben 
újra

két szinházalapitási terv
bukkant fel. Komolyan beszélnek arról, hogy 
Bálint Lajos, n Nemzeti Szinház kitűnő drama
turgja, egy Kamaraszínházat és Vörös Pál, a 
Vígszínház fiatal díszlettervezője, egy francia 
mintájú vaudville-szinházat akar létesítek! 
Hogy a tervekből mikor lesznek színházak, azt 
természetesen előre látni nem lehet.

SALAMOA BÉLA

2«zenzáefós 
bohózatban

a Terázkörűti Színpadon
Kezdete: M;9. Telefon: 265-M,

Ma este tartotta a Léner vonósnégyes * 
Zeneakadémiában

ezredik hangversenyét
A világhírű magyar vonósnégyes külföldi 

turnéját szakította meg, »-oí»y ezredik hang
versenyét Pesten tarthassa meg. Lenerék cso
dás produkcióját zsúfolt terem tapsolta végig.

K A JNA A L I C E
A IIIBTI I.I'V EMBER

elmfl bohózatban

a Torázkörúti Színpadon
Kezdete: ^0. Telefon: 285-54

A Fővárosi Operettszinház Sarkadi Aladár
ját sokat ugratják azért, hogy a Páros csillag- 
bán úgyszólván statiszta szerepet játszik. Az 
.■Isö és az utolsó felvonásban benn van egy 
'őmegjelenetben, összc-vissza húsz szót mond 
’s már nincs is a színpadon.

A kitűnő Sarkadi tűri egy darabig az ugra- 
’ást, azután megszólal.

— Azért mégis én vagyok a világ legjobban 
’zetett színésze.

— Hogyan? — kérdezi Vigh Miklós a titkár.
— Minden szóért, amit kimondok, ötoen- 

zer koronát kapok! Még szerencse, hogy nem 
vagyok nagyon bőbeszédű ...

Budapest 2 szenzsclftla

SRimnND BANII
exotikus revtlsztár a monto-carlol szépségverseny nagydíjának nyertese

DU-POHT a komikusok királya,

ROYAL ORFEUMBAN
Vasárnap délután fél 4 órakor teljes esti műsor, mérsékelt belyárakkal'

Kezdete este 8 órakor. Telelőns J, 421—68

Csütörtökön vftrjuk önt a

dúcsí moziban
JÁTÉK A VILLÁBA IS

Gárdonyt, Herczeg, Kosza Irma és 
■ Azon fel léptével 

a TerázkSrati Színpadon 
Kezdete M.8 Telefon: 265—84.

Prolongálva a

kedden este én csütörtök délután uj műsorral

Sz világhírű orosz balett+
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Bonyodalom a Cso-cso-szán film másod
példánya körül rendőri beavatkozással

Értéktelen íilmhultadék az ntánvételes csomagban
A fllmköröket érdeklő különös eset ügyé

ben indított vizsgálntol a rendőrség vasár
nap reggel, Horovitz Richárd. a Rákóczi ut 
40. számú házban levő Művész film köl
esönző vállalat Igazgatójának feljelentésére. 
Horovitz igazgató megjelent a főkapitány
ságon Is előadta, hogy a most bemutatásra 
került Cso-cso-szán című nagy, színes film
ből. amelyet Budapesten a Művész film ho
zott forgalomba egy

másodpéldányt rendelt Berlinből az ot
tani Tcano Film Gescllscbafltól.

Tagnap érkezett meg a filmtekercseket tar
talmazó csomag, amelyet az átutalás egy
szerűsítése céljából utánvéttel kért. Kifizette 
az utánvéten összeget, mikor azonban ki

bontotta a csomagot, furcsa meglepetés érte. 
A csomagban az uj színes film helyett érték
telen filmhulladékot talált. A főkapitány
ságra ment és kérte, hogy

a rendőrség tiltsa le a német postánál 
az utánvéttel átutalt pénzt.

nehogy károsodás érje, ha nem sikerül bé
késen elintézni a dolgot. A rendőrség nyom
ban megtette úgy eziránylnn. mint annak 
felderítése végett is a szükséges lépéseket 
hogy miként történi a filmtekercsek kicseré 
lése. Tévedésből adták-e azokat fel a Mű
vész film címére vagy pedig valaki útköz
ben szándékosan kicserélte a filmeket a né
met postavonalon.

Uj rendőri nyomozás Budapesten 
Gaby Deslies húszmillió arany- 

frankos hagyatéka ügyében
Az érdekeltek újabb fontos bizonyítékokat találtak Gaby Deslies 

magyar származására vonatkozólag

Jókal-tér 10. KO1!Í!HA Telelőn: T. 277-80.

A szenzációs decemberi miisor
RAtkal, Rótt Sándor, R. Türk Berta, Rótt Ferenci:, Kmochné, 

Krajnlk Mária, ErczkUvy László, Ferenezy Károly stb.
Kezdete fél 9 órakor

Chang
Dsungel-öposz, melyben 300 elefánt bosszút áll egy el-

Révész Bél* szerről estje • Vigadóban. 
Nagyszámú, díszes közönség jelenlétében folyt 
le vasárnap Révész Béla jubiláris huszonöt éves 
Menői estje a Vigadóban. A közönség lelkesen 
ünnepelte úgy az illusztris szerzőt, mint az 
interpretáló művészeket.

Fedik, Honthy, Berki, Kökény. Ilosvaí, Vidor, 
Salamon, Kabos, Dénes, Radó, Király, Sziklai, 
BcroM stb. egyműsorbon Béke fii és Vadnai 
szerzői estélyén december 8-an fél 6-kor a Vi
gadóban.

Poldinl három uj egyfclvonásosa. A Farsangi 
lakodalom óta nem mulattak be Budapesten 
uj Poldini-operát. Most egyszerre három egy- 
felvonásos kerül előadásra: a Vadrózsa, a 
Vasorru bába és a Hamupipőke. Egyiknek 
zenéje bájosnbb, mint a másiké. A kiállítás és 
az előadás Márkus Lászlónak, a m. kir. Opera
ház főrendezőjének vezetésével méltó lesz a 
zenéhez. A bemutató csütörtök (ünnep) dél
előtt ti órakor lesz a Fővárosi Opcrcttszinház- 
bon. Jegyek a szinház pénztáránál, a jegy
irodákban és a Magyar Távirati Iroda kiadó

hivatalában (IV., Városház-utca 10.) kaphatók.

Szombaton, december 10-én

A MACSKA
Verneuil mulatságos vigjátéka

Titkos Ilona, G. Kertész Ella, Góth Sándor, Kertész, Z. Molnár, Dénes

Magyar Színház

Sokat foglalkoztatta már a világsajtót Gaby 
Deslies a világhírű táncosnő húszmillió arany
frankos hagyatékának ügye. A magyar hatósá
gok is foglalkoztak már ezzel. Most jelentős, 
komoly adatok alapján újabb nyomozást indi 
tavak Gaby Deslies mayyarorszáyi állítólagos 
rokonai, akik szerint a táncosnő magyar leány, 
Navratil Hedvig a név- és maguknak követelik 
a sokmilliárd >s hagyatékot

A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
pontos részleteket szerezni erről az ügyről, 
amellyel kapcsolatban eddig inkább a fantázia 
dolgozott A kllcncszózas évek elején tűnt fel 
egy fiatal, elegáns táncospár,

Gaby Deslies és Harry Pilcer.
A nemzetközi varieté-életben jóhangzása ne
vük volt már, mikor Lisszabonban Gaby Des
lies megismerkedett Manuel portugál királlyal 
A forradalom kitörésekor Mnnuell elüldözték 
és az exkirály Londonba ment. A táncosnő 
azonban nem követte őt, hanem Párisba, 
Brüsszelbe, valamint a többi világvárosba 
ment. Az exkirály barátnőjének feje körül va
lósággal glóriát font a királyi szerelem emléke 
és talán ennek köszönhette, hogy hatalmas va
gyonra telt szeri. Brelagneben nagy birtoka, 
kastélya volt, párisi bankokban pedig óriási 
'rtékil ékszereit és részvcnypaplrjait őrizték. 
1920-ban halt meg és

húszmillió sranyfrankos vagyonát Mar
seille városára hagyta.

A rendelkező részt a francia bíróság már 
végre is hajtotta, a vagyon a város birtokába 
jutott. Közben azonban jelentkezett egy ma
gyar család, amely hozzátnrlozójának valljn 
Gaby Desliest és magának követeli az öröksé
get. A család kél tagja. Berkes Sándorné, hnt- 
vaní lakos és Navratlt Margit, a Rákőczi-ufl 
Balaton-kávéház tulajdonosának volt szoba
lánya a hatóságokhoz fordullak és kérték, 
hogy hivatalosan állapítsák meg a családi ösz- 
szefüggést közlök és a táncosnő közölt, akii 
nővérüknek farínnak Az akkori nyomozás 
nem vezeteti eredményre, most azonban Nav- 
ratilék

újabb döntő fontosságú adatokhoz tatot” 
lak.

Igazolni tudják, hogy a nyolcvanas években a 
felvidékről Hatvanba költözött az apjuk, Nav- 
ratil János hivatalnok és az ottani cukorgyár
ban kapott állást. Navratilnak több lánya volt. 
KöMHtth a* egyik

Hedvig, tlzenkétéves korában elment ha
zulról

mert összekülönbözött szüleivel. Evek múlva 
kaplak csak levelet tőle, amelyben megírta, 
hogy jól megy dolga, táncosnő lelt és külföl
dön turnézik A háború alatt megakadt a leve
lezés. Közben azonban már Hatvanba Is elju
tott a híre annak, hogy Natvralil Hedwig, aki
nek élete hosszú esztendőkön át homályba ve
szett, híres nő lett: Gaby Deslies nem más, 
mint NawratU Hédy.

A család megállapította, hogy Gaby Desliest 
a háború kitörésekor Londonban internálni 
akarták, mint magyar alattvalót, ami nagyon 
fontos bizonyíték származására vonatkozólag. 
Az internálástól csak az mentette meg, hogy 

egy francia festő özvegye, Mme Cárié 
adoptálta és Igy (randa állampolgár lett

Caricné volt mollette halálos ágyánál Marseil- 
leben. az Anloinelte klinikán és a család arra 
gondol, hogy Cariené befolyásolta öl a végren
delet megírásában is. Megállapították, hogy 
Budapesten tartózkodik egy idős asszony, aki 
Londonban fodrásznője volt és aki előtt több
ször beszélt magyar származásáról és rokonai
ról Tudják azt is, hogv

a napokban Budapestre érkezett egy ma
gyar artista,

aki személyesen ismeri Gaby Deslies egykori 
partnerét Harry Pilcert és az angol táncostól 
nagyon fontos adatokat hallott. A család most 
kéri a rendőrséget, hogv hallgassák ki ezeket 
a tanukat Kérik azonkívül, hogy a külföldi 
hatóságok utján keressék meg Harry Pitéért 
és Cnrienét, valamint szerezzenek pontos rész
leteket az An/n/nettc-klinikán bekövetkezett ha
lált megelőző órákról, hogy megállapíthassák, 
nem történt-e Illetéktelen befolyásolás valaki 
részéről a végrendelet megírásánál.

A Nawrotíl-család különben polgári pert in
dított a francia bíróság előtt. Ezzel kapcso
latban

a budapesti francia követséghea közelálló 
helyen

igy informáltak bennünket.
— A konkrétum az. hogy Gaby Deslies szdr- 

mozása nincs bizonyítva. A francia törvények 
érielmében oldalági rokonok nem támaszthat
nak igényt olyan hagyatékra, amelyről törvó- 
vényes fonnák közölt, megfelelő módon ren
delkeztek. A végrendelet megtámadásának ren
des körülmények közölt csak akkor volna 
helye, ha az apja vagy az anyja jelentkezne.

A polgári per kedvező kimenetele tehát na
gyon kétséges Naivratilékra nézve. A csalá’l 
azonban nem adja fel a reményt és a rendőr
ség utján igyekszik csalhatatlan bizonyítékokat 
szerezni a maga igaza mellett. A főkapitánysá
gon Risztics Lázár dr. rendőrtanácsos foly
tatja a kutatást a származásra vonatkozólag, 
az ügy más vonatkozásaiban pedig KőkőfTf 
Béla dr. fogalmazó dolgozik.

fi Közönség ítélt! 
Mindent felülmúlnak a 

T1LLEB GÖBLÖK 
a FÓRUMBAN

R A D I U S CSÜTÖRTÖKTŐL"
PETROUICH SZUETISZLfiü FILIY1JE

A SZIKÉA
m aaaaoHVi aEza nanatos regenve aaavisTEH biri

reklám. Ari minőség,..
."V AT Á O°T garantálja n eves szót in es
aW24LíVÍ3AU áruházam 42! jóhirí) múltja

MosővoIIe ifi
legújabb métákkal. nem selejtes ára— .UV

Pyjamaflanell no
nem tévesztendő össze hasonló mintájú _ MA
I0M1Ö áruval. .. I pengő 20 Ilii, és

Ingflanell i Z
sötét ée vllAgoa színben ........ l.wö

Bársonyílanell 1p"''
puha, meleg áru.. I pengő 70 tm. é. J(J

au.
Doubleflanell

elsőrendű minőség

Cordbársony
mlndk«< minőit, :öbb nlnb«n Mtr «•

Mosóselyem nlntt,
loulard selyempótló anyag,S0 om.széléé

Laméselyem
a legalkalmasabb estélyt ruha,pasztell 
színekben 9 pengő öo mi. helyett moat

Kabáíselyem
S Síf™"*? .TfiUíJÍSSo

Georglen (pinstruí)

Gyapjueollen
az összes divatszlnekben. duplaazálee

Hasonló páratlanul olcsón mindennemű egyéb kelme- és vászonáru.

Beszerzési áron a’u7°“
az összes gyapjú K IDÁT- és RUHA-dtvat- 
szövetek, valamint TÖMÉRDEK MARADÉK

A cikkek rohamos kelendősége miatt mintákat vidékre nem kUldök

WEINER MÁTYÁS
nöl divatáruháza, Budapest, VI., Andrássy-ut 3.
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S I* (> 1< T Csöndes vasárnap a bajnoki fronton

A magyar profifutball 
vasárnapi nemzetközi mérlege:

A Hungária legyőzte a Bástyát, a 111. kerület a Kispestet. 
Az Attila és a Bocskay megosztozlak a bajnoki pontokon

egy győzelem, két vereség
A Ferencváros vereséget szenvedett a Slaviától. 

A Slovan legyőzte a Sabariát — Újpesti 
győzelem Belgrádban

A professzionista fulballbajnokság őszi 
első három helyezettje a szezonvégi vasár 
napot nemzetközi erőpróbára használta fel. 
A vasárnapi nemzetközi mérkőzések közül 
kettő — fájdalom — magyar vereséget ho
zott és egyedül csak a jugoszláv fövárosbu 
rándult Újpest tudott győzelmet kicsikarni 
kíi'íöldi ellenfelétől.

Bnjiiotcsapatunknak a Slaviától elszenve
dett veresége végtelenül fájdalmasan sújtja 
i» magyar futb« llsportot, különösen, ha 'ad
juk azt, hogy a Ferencváros támadott többet. 
Dr sajnálatos a Sabaria veresége is, . mit 
nem ment a líiülmény, hogy a szón L:.' c!yi 
f'-np^t tart.i!rkosán kényszerült kiáltani.

A leegyszerűsített, gólrátörő hitbelit látszó Slavia súlyos vere séget 
mért a Ferencvárosra

Slavia—Ferencváros 4:1 (2:0).

A Slavia tökéletes technikai és taktikai ké
szültségével szemben a Fcren-város az első fél
időben széthulló játékot folytatott, csatársorá
nak alig volt egy két szebb akciója Ezzel szem
ben a védelem sok taktikai hibát követett el, 
tgy, hogy a mezőnyben a látszólagos fölény el
lenére sem maradhattak el a Slavia-gólok. Szü
net után csak annyiban változott a helyzet, 
hogy a Ferencváros nagyobb lendülete látszó
lagos fölényt tudott biztosítani, korner komort 
követett, dm a Planickát helyettesítő Staplik 
szenzációsan védett. A Slavia a második fél
időben alig támadott, de a Ferencváros soro
zatos hibái már előrevetették a balsiker árnyé
kát. A magyar bajnokcsapat kapujában Amseit 
a második félidőben Huber váltotta fel, a gó
loktól azonban ő sem tudta mentesíteni ka- 
pnjál.

A Slavia támadósorában Puc a lendületet, 
Bobor pedig a technikát képviselte A fedezet
sor gépsze.rüen játszott, az irányító szerepet 
azonban Plelic.bg nagyszerűéi töltötte be. A 
Kummermann helyét elfoglaló Reichard, vala
mint a tartalék Jóska pompáan beváltak.

A Ferencváros csapatában Rázsó képviselte 
a lendületet. A ccnlercsatár posztján Fröhlichet 
a második félidőben a kölcsönkért Knutzkyval 
cserélték fel. Az utóbbi bizonyult ‘óbbnak és 
az ő játéka adott lökést n játéknak. Takács II - 
Dok semmi sem sikerült. Kohutot kár volt any- 
nylra forszírozni, mert kiderült, hogy nincs 
Tormában. A fedezetsorban csak Bukovit lát
tuk akcióban, a két szélsöha’f gyönge volt. A 
védelem a helyezkedés! hibák egész 
követte el. Nagyon rossz taklikáank 
az offszájdra állítás taktikája.

A csehek Játékában nyoma sem 
„hajrá-stllua'-nak.

sorozatát 
bizonyult

volt a

egészen sima, leegyszerűsített futballt játszott 
a kiváló cseh együttes.

A csehek tómadásával Indult a játék. 
Slavia már a 4. percben eredményt ér el.

Bobor a Plefichától kapott lapdával lefut, 
beadott labdáját a fedezetlenül maradt 

Puc belövi.

A Slavia továbbra is támad. A 24 percben 
Jóska szökteti Bobort, aki Obitz mellett elhúz,

lövése az ötös vonalról utat talál Amsei! 
hálójába.

Szünet után Huber áll be Amsell helyébe. A 
Ferencváros nagy fölényben van, csatárai úgy
szólván állandóan rohamozzák a cseheket, 
ámde semmi sem sikerül. Rövid ideig tarló 
baloldali passzjáték után, a 12. percben

Puc kijátssza Takácsot, villámgyors pasz- 
szát az üresen hagyott Jobboldalon Jóska 
stoppolja és Huber melleit, váratlan lö

véssel megszerzi a harmadik gólt.

A Ferencváros tovább támad, az eredményt 
azonban csak a 25. percben tudja szépíteni. 
Takács II Rázsó átadásával átbukdácsol a 
bekkeken és

Kautzky a késlekedő Staplik mellett be- 
rúgta a Ferencváros egyetlen gólját

MAr-már ugylótszik, hogy ét credtnány marad, 
a Ferencváros hibás taktikával offszájdra dol
gozik, de a 44. percben

Puc átad az Ismét fedezetlenül hagyott 
Jobboldalra, ahol Jóska nyugodtan stop

pol és belövi a negyedik gólt.

A mérkőzés mezőnyjátékkal ért véget.

A

Jakabé is Wilhelm kitűnő játékával győzte le Újpest 
Belg ád elitcsapatát

rosszak voltak.
I A Foghgát csak az első félidőben voll jó, mig 
'Beneda abszolút labdabiztos volt. A Bcogradski 
csatársora jó volt, mig a védelem nem állott 
feladata magaslatán

Újpest Spitz és Wilhelm góljaival jutott ve
zetéshez az első félidőben. Szünet után Wilhelm 
lőtte a harmadik gólt, mig RSK tisztcletgóljót 
Gragicscvics szerezte meg a második félidő
ben. A biró az utolsó percben Bcogradski ja
vára egy tizenegyest Ítélt, amelyet nem tudtak 
értékesíteni.

Újpest—Bcogradski SK 8:1 (2 : 0).

Belgrád, december 4.

(A Hétfői Napló tudósotójának telefonjclen- 
’tése.) Tízezer főnyi közönség elölt, keményre 
fagyott pólyán győzte le Újpest legénysége a 
Bcogradski SK pompás csapatát Az első félidő 
egyenrangú ellenfelek játékát mulatta, ám Bel- 
grád nem bírta n tempót és a második félidőben 
erősen visszaesett. Újpest csatársora a legjobbat 
nyújtotta. Különösen Jakube és Wilhelm telje- 
titménye érdemel feltétlen dicséretet. P. Szabó 
gyönge volt, lassan mozgott és a beadásai is |

Öt tartalékkal állt tel a Sabaria a bécsi csehek ellen
Slovan—Sabaria 3:1 (2:1). 

Szombathely, december 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
tété.) A szombaton egész napon keresztül tar
tott állandó havazás folytán a Sabaria szerző
désére hviatkozva. szombaton este lemondotta a 
Sloaan ellen lekötött mérkőzést. A bécsi csehek 
ennek ellenére megérkeztek Szombathelyre és

igy a mérkőzést lejátszották.
A Sabaria —- miután hirtelen nem tudott in

tézkedni — tartalékos legénységét állította 
szembe a Slovannal öt tartalékot volt kényte
len a Sabaria a tüzbe küldeni. Nagyon termé
szetes, hogy ez a csapat képtelen volt ellcnt- 
állani a kitűnő bécsi csapat rohamainak és 
2.7 arányban végződött félidő után 3:1-re ka
pott ki bécsi ellenfelétől.

Három mérkőzésből állott a profifutball va
sárnapi bajnoki programja A Hungária, elle
nére annak, hogy a klasszisdifferencia kirívó 
volt, minimális gólkülönbséggel győzte le az éj
szakai havazástól síkos pályán a Bástyát, a III. 
kér. Kispesttől ragadtak el két bajnoki pontot, 
mig az Attila és a Bocskay találkozása döntet
lenül végződött.

Továbbra te az Attila maradt a sereghajtó.
A bajnoki tabellán mh.döasza annyi változás történt, 

hogv a III. kerületiek felzárkóztak a nyolcadik helyre 
mig a Budai 3? sok veszedelmesen megközelítő!lék ismét 
az itolsó helyet.

1. Ferencváros 20 pont (40—11).
2. Sabaria 17 pont (28-12).
3. Újpest 15 pont (30-12).
4 Hungária 13 pont (29—17).
5 Nemzeti 8 pont (21—20).
6. Bástya 8 pont (10-13).
7. Vasas 7 pent (17-23).
« III kér. FC 7 pont (18-26).
9. Kispest 7 pont (21—38).

10. Budai ,33-as 7 pont (7—28).
11. Bocskay 6 pont (16-30).

12 Attila 5 pont (11-18).
Hungária—Bástya 2:1 (2:0).

A Bástya nagyon jó játékkal lepte meg híveit 
és csak balszerencséjén múlott, hogy az egyéb
ként pompás csalárjátékot produkáló és a csú
szós talajon jól mozgó Hungáriától pontot csi
karjon ki. A Hungária ostroma a 24. percben 
hoz effektiv eredményt, amikor Skvarek pom
pás lövéssel megszerzi a vezető gólt. A Bástya 
került ezután frontba, de támadásait a balsze
rencse kiséri. A Hungária sorozatos támadásai 
a 38. percben Hirzer csodás góljában nyilvánul
nak meg. A második félidőben ismét a Hun
gária volt a többet támadó fél, de a Bástya tá
madósora is kiveszi részét a támadásokból és 
Höss góljával sikerül is szépíteni az eredményt.

Attila—Bocskay 1:1 (1:0).
Miskolc, december 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Bár a mérkőzési erős havazás előzte meg, 
a meccset le tudták játszani. Kezdés után a 
Bocskay offenzív akciói hozzák veszélybe az 
Attila kapuját. A Bocskay nemsokára egy tizen
egyest ér cl. amelyet Németh bravúrosan véd. 
A lapda azonban Seiden elé pattan, de Németh 
ismét résen van. Ezután az Attila kerül frontba 
és a 23. percben Singer beadását Rieff fogja, 
akinek éles lövése utat talál a Bocskay hálójába 
A második félidőben az Attila volt jobbára fö
lényben, ennek ellenére a Bocskaynak sikerült 
a 20. percben Markos lövésével kiegyenlítenie.

III. ltrr. FC KUpect M (3:8).
Változatos mérkőzés, amelyet az óbadaiak megérdemel

ten nyerlek meg. A csapat javuló formáról tett tanúsá
got. A vMaleat megblzbatóati látszott. A balfaftr meg
felelt. mig a csatársor Játéka nagy javulást mutatott. 
Különösén Konyor Jáiszott okosan. Kispest teljeaen fel
forgatta csapatát. A Lipótvárostól szerzett Juhász nagy
szerűen bevált. Változatos játékkal indul az első félidő, 
do csakhamar felülkerekedik a III. kér FC. Mácsay lövi 
az első gólt, majd Konyor juttatja a hálóba a labdát. 
Továbbra is Óbuda támad, de újabb gólt csak Szabó ön
góljával tud eléml.

A második félidőben a kék-fehérek viszaesnek. Juhász 
lövi a Kispest gólját, majd Werner öngóljával beállítja 
a végeredményt.

SoroF sár legyőzte Rákospalotát.
A második profiliga vasárnapi szenzációját 

Soroksár szolgáltatta, amely 2.7 arányban le
győzte a listavezető Rákospalotát. A továbbiak
ban a favorit-csapatok győztek. Az eredmények 
a következők: Pesterzsébet—Kossuth 5:2, Hú
sos—Terézváros 1:0, Turul—Erzsébetváros 6:0, 
BAK—Ékszerész 7:0, Somogy—Városi 5:1. — 
Rákospalota veresége folytán most

a Turul vezet a bajnoki tabellán 16 pont
tal Rákospalota 15 pontjával szemben.

A második b) ligában Lipótváros csapata 
könnyen, 2:1-re győzte le Salgó csapatát. Pécs- 
Baranya a hazai pályán 2:0-ra győzte le a tiz 
emberrel játszó Fővárosit

Hosszú idő után először győzött a MAC, 
amelynek a tavaszi forduló első vasárnapján 
sikerült revánsot venni az UTE-n, amelyet 
3:2-re győzött le. Egyebekben itt szintén a fa
voritok győztek. A Testvériség l:0-ra győzte le 
a TTC-t., a Törekvés 3:2-re a Világosságot a 
BSE 4:0-ra az UTSE-t.

Házi fegyelmi eljárást indít 
az NSC Bartha Károly és Jung 
Frigyes ellen, mert nem indultak 

el a klubbajnoki versenyen
Az NSC vasárnap este bonyolította le házi 

uszóbajnokságait a Rudas-uszodában. A házi 
bajnokságokon nagy mezőny állt starthoz, 
azonban hiányzott a klub két kiváló bajnok
úszója, Bartha Károly és Juny Frigyes, akik 
ellen a klub azonnal házi fegyelmi eljárást in
dított, mert benevezésük ellenére távolmarad
tak a versenytől. A házi bajnoki miting győz
tesei : 100 méteres mellúszás : Révész 1 p. 29.8 
mp. — 100 méteres hölgyuszás: Sípos Manci 
1 p. 22.6 mp. — 100 méteres hátonuszás : Bc- 
gidsán 1 p. 33.4 mp. — 100 méteres hölgy 
hátonuszás : Hcrmann Melinda 1 p. 40 másod- 
perc. (A célba versenyen kívül az átigazolás 
alatt álló Szőke Kató úszott be elsőnek t p. 
36 mp-es idővel.) — 100 méteres gvorsuszás: 
Surányi Márton 1 p. 05.8 mp. 2. Mészárovils 
1 p. 06 mp. — 100 méteres hölgy mellúszás: 
Vas Tusi 1 p. 39 mp. — 400 méteres gyors
úszás : Surányi 5 p. 50 mp.

Vsárnapi sporthírek
x Jól sikerült a BKE jégünnepélye. A BKE 

vasárnap este rendezte Miknlás-jégünnepélyét, 
amely egyben szezónnyitó sportünnepélye volt 
a műjégpályának Előkelő és nagyszámú kö
zönség élvezte végig a mulattató mókákat a 
fényesen kivilágított műjégpályán. A Mikulás* 
jégünnepély befejezése után a BKE vezetősége 
kellemes meglepetésekkel kedveskedett az ez
rekre rugó közönségnek

x Első az Admlra, második a VIenna. (A H. 
N. bécsi tudósítóidnak telefonjelentése). A va- 
sómapi bécsi bajnoki mérkőzések a kemény 
hideg ellenére is a heves küzdelmek jegyében 
nagyszámú közönség jelenlétében folytak le. 
Az Admira 5:2 (3:1)- arányban győzte le a 
Herthát és e győzelmével végleg biztosította 
első helyéi a bajnokságban. A második helyre 
a Vienna került, amely a Simmeringet győzte 
le 2:l-re. Rapid—Hakoah 4:0. WAC—Brigitle- 
nau 6:2. Wacker—Austria 2:0. Floridsdorf— 
Sportclub (barátságos) 3:2.

x Ma reggel Indulnak útnak Stockholmból a 
TTC jublláris nemzetközi boxolóversenyének 
svéd résztvevői. A svéd expedíció tagjai: Laur- 
sen bantansulyu, Zeebitz könnyűsúlyú, Sylvan- 
de középsúlyú és Kari Lindbergh kisnehézsulyu 
versenyzők, akik szerdán reggel érkeznek Buda
pestre. A TTC még vasárnap kijelölte a svédek 
ellenfeleit a következőképpen: Laursen elten: 
Széles, Kocsis, Beregi és Krausz. Zeebitz ellen: 
Szoboleszky, Sylvander ellen: Balázs, Zscmba 
és Micsicsák. Lindbergh nehézsúlyú ellenfeleket 
kap Frank, Dobozi I. és Szabó személyében.

x Relchert Károly győzött a TTC jublláris 
országúti kerékpárversenyéi). A TTC alapításá
nak huszonötödik évfordulója alkalmából ren
dezendő sportesemények során vasárnap bo
nyolították le ötcentiméteres hóban az egyesü
let jubiláris országúti versenyét a gödöllői or
szágút kilenckilométeres kövétől. A verseny 
győztese Relchert Károly (TTC), aki a 30 kilo
méteres távot 1 óra 08.36 mp alatt futotta be 
Gombos Jenő és Jállcs Béia elölt.

I
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Budapest ügetőversenyek
I. falum. 1. L’aminreuse (20) Marschall. 2. Slovan fi 

é» fél) Maszár 3. Blanka M (4) Fitró. F. ni.: Ciprus, 
Hindii, Pogány, Vincze, Vétek, Pilger, Pántlika. 10 :253, 
54, 18, 27. Olasz: 10:44.

II. futam: 1 Urannk (2) Maszár. 2. Pompadour (4) 
Kovács. 3. Aranka (pari) Zwillinger. F. ni : Nurmi, Baba, 
Zi invi, Ernani, Árgus, Avanli I. 10 : 38, 14, 23. 6. Olosz: 
10:93.

III. faiam: 1. Kairó (3) Bcnkő, 2. Wendorf (8) Kovács, 
3 Orgona (1 és fél reá) CnssoPnl. P. m.: Ottlégy, Ga- 
csinn, Patyolat Véletlen. 10: 121, 18, 18, 12 Olasz: 
10 : 89.

IV tatain.- 1 Tarnbos (2) Maszár. 2 Dárlus (1 és ne
gyed reá) Feiser. 3 Inciler (1 és fél) Rntich. F. m.: 
Horpaes. v<doi. Víla 10 : 32. 15. 14. Olasz 10 : 42.

V. futam: 1. Mise Franciska (4) Koch. 2 Kritikus (6) 
Wessely. 3. Cylnmen .8) Halló. F m.: \iola, Albert, Vi
har Ircsí ‘0:50 18 22 20. Olasz 10:61.

Dr. K A HO '3 C^VsxaMcrves
El rendel 10-< én 7-6-te 
•érti és nó-heierekneltIl„ ,|o««er.kürül 2. i»y

A szci kerítésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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