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vasárnap nagyváradon harmincöt 
magyar polgárt tartoztatott le a román 
rendőrség azzal az ürüggyel, hogy ök 

rendeztek a rombolásokat
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Nagyvárad Izgalmas vasárnapién a magyaron nem martén 
nimozdulni lakásaikból — Temesváron a felfegyverzen 
munkásság akadályozta meg a rombolást, a cseudárség 
tétlenül nézte a munkások és a diákok harcát — Kolozsvárt 
negyvennégymlllié leiben állapítottak meg a hárt — Csúcsa, 
MtahMa, Dés, Temesvár a román diákboroa leguiabb áldozata

n MM Napló közi az első ereden részletes 
tudósitest Nagyváradról

Nagyvárad, december 1!

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársának 
leiéf ón jelentése.) Vasárnap reggel határátlépési 
igazolvánnyal Nagyváradra érkeztem. A város 
tele van amerikai, francia és angol újságírók
kal, akik az erdélyi véres zavargások hírére 
jöttek Romániába. Majdnem valamennyi világ
lap elküldte munkatársait Ma már itt min
denki a nagyváradi véres események politikai 
fejleményeiről beszél.

A bukaresti szenátusban ugyanis szombaton 
interpelláció fonná iában ismét szó vétették az 
erdélyi zavargásokat. Ezúttal Berkovlcs Eh 
zsidó szenátor a következő kérdéseket intézte 

Dúca belügyminiszterhez:

— Tudja-e a belügymlniszcr ur. hogy a tan
tetők elpusztították az üzleteket, meggya
lázták a templomokat és az értékes kegy
szereket elrabolva, Bukarestbe vitték. Tud-e 
a belügyminiszter ur arról, hogy a zavar- 
8ísok»t a hukarrsll ö dlttoj Irá-
nyllotUk? Tud-e arról, hogy a diákok a 
balósáaok elndaéaívd nukaresl orcáin 
isldö páni ruhákat öllBllck inainkra is 

kegyszereket hordoztak kSrtll.

Berkovlcs Éli szenátor InlerpoUtóójábm 
kérte a belügyminisztert, hogy■ a zsidó válás 
meggyalázásáért és a kereskedőket ért óriási 
károkért szolgáltasson erkölcsi és anyagi elég- 

U AU'szenátus ülésén felszólalt Nimrober buka
resti főrabbi is ,aki nagy beszédet mondott, 
amelyben azt fejtegette, hogy az erdélyi zsidó 
templomok elpusztítása nemcsak a zsidó val
lást sérti, hanem általában magát a vallásos 
érzést.

Balta Romulus egyetemi tanár, a nemzeti 
parasztpárt szenátora is nagy beszédet tartott, 
de beszédének csak az első részét engedték 
közölni, a többi részt a cenzúra törölte. A nyil
vánossággal is közölhető beszédrész igy hang-

Nagyváradon voltam és magam ü fel
háborodással tapasztaltam azt a barbár rom
bolási ami egyenesen a román nemzet szégye
nének’ minősíthető. Én csak ugy tudom meg- 
éheni ezeket a szégyenteljes eseményeket, hogy 
a diákság soraiban fizetett agitál árok dolgoztak 
és én tudom is, hogy kik fizették ezeket a agi
tátorokat.

A kormány maga elnézően, ölhetett kézzel 
várta az események bekövetkezését.

Vaearescu mindenről tudott, de semmiféle 
preventív intézkedést nem foganatositott és még 
a dolgok megtörténte után sem intézkedett, 
hogy újabb zavargások ne történjenek. Ki
küldték Nagyváradra, azonban nem utazott el. 
Lepadatu miniszternek pedig, aki Kolozsváron

tartózkodott, bár tudomást szerzett a Nagy
váradon történtekről, eszébe sem jutott intéz
kedni olyan irányban, hogy a nagyváradi ese
mények Kolozsvárott ne ismétlődhessenek meg.

Követelem, hogy ezek az urak mondjanak 
le, mert nem méltóak u miniszteri székre.

Baila Romulus interpellációjára Dúca bel
ügyminiszter válaszolt és a következőket mon
dotta:

— El vagyunk határozva arra, hogy vé
get vetünk annak a nacionalizmusnak, 
amely Ilyen barbár formában nyilvánul 
meg. Azok ellen a hatóságok ellen, ame

Izgalmas vasárnap Nagyváradon
A déli órákban óriási Izgalom fut végig 
a városon. Szájról-szájra jár a hir, hogy 
a délelőtt folyamán harminc nagyváradi 
magyar polgárt letartóztattak azzal az 
ürüggyel, hogy részlvcttek a zavargá

sokban és a rombolásokban.
A letartóztatottak tanukra hivatkozva bizo
nyítják, hogy ök a zavargások idején laká
saikban tartózkodtak, különben is nem me
hettek ki az utcára, mert hiszen a sorfalat 
álló katonaság senkit sem engedett a zavar
gások helyére. Rövidesen kiderül, hogy a 
harminc magyar polgár letartóztatásáról 
szóló hir megfelel a valóságnak.

Ax izgalom a nagyváradi magyar lakos
ság körében percről-percre növekszik. 
Senki sem mer kimozdulni lakásábóL 
Tanúskodni sem mernek, mert attól tar

tanak, hogy őket is letartóztatják.

A nagyváradi román rendőrigazgatóság az 
előállított magyarok védekezését nem veszi 
figyelembe és mindannyiuk előtt kihirdeti a 
letartóztatásról szóló végzést.

Apahídán, Dósén és Ujszenfannán is rombolt 
és garázdálkodott a diákhorda

Az esti órákban újabb hitek érkeznek Buka
restből. Eszerint Cark Huria és Jacobi Emil 
zsidó szenátorok a nagyváradi rombolásokról 
részletes jelentést tettek Dúca belügyminiszter
nek, aztán pedig elutaztak BántTyhunyadra és 
Csúcsára. A szenátorok megdöbbenve látták, 
hogy

mind a két városkát porig zúzták az oláh 
diákhordák.

Az összes üzleteket, kirakatokat, vendéglőket, 

lyekre ráblzonyult, hogy kötelezettségüket 
nem teljesítették, szigorúan eljárunk.

A Nagyváradon működő kármegállapiló bi
zottság ugyanis részben már befejezte munká
ját és ennek eredménye már nyilvánosságra 
került. Eszerint

a bizottság a bevert nagyváradi üzletek 
kirakatainak és a szétrombolt redőnyök 
által okozott kárt tíz millió leiben álla

pítja meg.

Természetesen ebben az összegben nincs benn 
az a kár, amit a: áruk elpusztítása és elrablása 
okozott.

A dél tán! órákban újabb izgalmak fo
kozzák az elkeseredést, lijabb hírek ér
keznek a rendőrségről: öt nagyváradi 
vasúti tisztet vettek újra őrizetbe', név- 
szerlnt Biró Tibort, Bíró Elemért, C.ün- 
ther Györgyöt, Magyary Kálmánt és 

Karácsonyi Mátét.
A siguranca emberei azt a képtelen vádat 

emelik ellenük, hogy az egyik nagyváradi 
vendéglőt ők rombolták széjjel.

A vendéglő tulajdonosa esküvel bizo
nyltja, hogy a letartóztatott vasúti tisz
teket soha sem látta és a vendéglőt diá
kok rombolták széjjel, ennek ellenére 
is mind az ötöt továbbra Is fogva tart

ják.
A cenzúra még fokozottabb mértékben 

dühöng, mint az első napokban. A Nagy
váradi Napló vasárnapi számából hat ha
sábot töröltek.

Érdeklődtem a sebesültek állapota iránt 

is, Wciszlovics Emil állapota javulóban 
van s a többi sebesült is jobban van.

szállodákat szétrombolták, kiiosztották. A sze
nátorok tapasztalataikat hétfőn közölni fogják 
a belügyminiszterrel.

Dávidon tábornok, katonai főparancsnok, 

akit Bukarestből Kolozsvárra küldtek, a látot
takról nyilatkozott s a következőket mondotta:

— Én nem vagyok politikus, nem tudom, 
kik mit csináltak de a: a rombolás és pusztí
tás, amit itten láttam, feltétlenül megtorlást 
követel és azt a horribilis kárt, amit a rombo

lók okoztak, a kormánynak meg kell térítenie.
Az erdélyi diákzavargások a szombati na

pon, a most beérkezett jelentések szerint a 

legteljesebb mértékben tovább folytatódtak.
Apahídán a vasúti állomáson kiszálltak 
a regatl diákok a különvonutból, cso
portokban mentek be a községbe s az 
eléjük kerülő magvar okát és zsidókat 
kivétel nélkül közrefogták és véresre 

verték.
Több üzletkirakatot betörtek s rombolási 
munkájuk a község zsidó templománál érte 
el tetőfokát: a zsidó templom valamennyi 
ablakát bezúzták, behatoltak a templom 
belsejébe s ott mindent, ami csak mozgat
ható volt, szétzúztak A csendőrség nevetve 
nézte végig, hogy miként folytatta romboló 
munkáját a diákság s nevetve nézték azt is, 
hogy az utcákon hogyan pofoztak föl s ver
ték véresre ártatlan zsidó embereket.

A diákok kiszálltak vonaljaikból Désen 
Is,

bementek a községbe az összes kirakatok 
ablakait bezúzták. Ugyancsak kiszálltak az 
Arad melletti Ujszentanna községben is a 
vonatból s a községben az utjukba kerülő 
magyar, valamint zsidó lakosokat elverték, 
a község főutcáján a: összes üzleti kiraka
tokat és cégtáblákat bezúzták.

Negyvennégymillió lei 
Kolozsvárt a kár

Kolozsvórott a kár megállapítására kikül
dött vizsgálóbizottság vasárnap készült el je
lentésével.

A kárvlzsgáló-blzottság megállapítása sze
rint a kolozsvári üzletekben, templomok
ban végzett rombolások következtében elő

állott kórok értéke 44210.000 let. j

Telve rabolt holmikkal 
a diákvonat

A bizottság átvizsgálta a bukaresti diákokat 
elszállító külónvonatokat is. Az átvizsgálás al
kalmával igen nagy mennyiségű rablóit árukat 
találtak a diákok különvonatának vagonjaiban. 
Végszámra hevertek ott az elrablotf vásznak, 
selyemáruk, igen sok kész ruha, üzletekből el
rablóit zsidó biblia, ezüst gyertyatartók. zsidó 
vallást kegyszerek, élelmiszerek, jóképpen gyar
matáruk hevertek nagy mennyiségben. Mind <u 
erdélyi városokból valók.
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Utcai harcok Temesvárt a munkásság 
és a diákság között

A regati román diákság elhatározta, hogy 
a numerus clausus életbeléptetése céljából 
Temesvárott szombaton nagyarányú tünte
tést rendez. Ebből a célból szombaton Te
mesváron az ottani műegyetemi ifjúság fel
vonul! az utcákra s a nagyváradi példát 
akarván utánozni, törni, zúzni kísérelt meg 
mindent, ami útjába esett, de a polgárság
ból alakult védőőrség leszerelte a garázdál
kodni akaró ifjúságot, akiknek hangos, lár
más viselkedését sem a katonaság, sem pe
dig a rendőrség nem akadályozta meg.

A temesvári gyár város munkásainak 
érdeme, hogy a pusztítástól Temesvár 

városa megmenekült.
A munkások elszántan védelmezték műhe
lyeiket, gyártelepeiket, azokon a helyeken, 
ahol az üzleti élet összpontosul. Nagyobb 
csoportokban vasbotokkal felszerelve sétál
tak fel s alá s igy a diákok minden rombo
lási kísérletét még idejében meghiúsíthat
ták. .4 kivezényelt csendőrség egyes helye
ken tétlenül nézte a munkások és diákok

dulakodását.
A „Brassói Lapok" vasárnapi számának 

közlése szerint Bukarestben

Duea román belügyminiszternél több 
külföldi állam nagykövete Jelent meg és 
tiltakozását jelentette be az Erdélyben 

történt rombolások miatt.
Dúca belügyminiszterhez és Tituiescu 

külögyminiszterhez olyan jelentések érkez
tek, amelyek szerint a külföldön az erdélyi 
zavargások híre óriási felháborodást keltett. 
Tituiescu, aki e héten indult volna el olasz
országi és angliai útjára, lemondta külföldi 
útját.

Tituiescu és Dúca miniszterek fogadták 
gróf Bethlen Györgyöt, a magyar párt elnö
két, akit biztosítóitok arról, hogy a magyar 
kisebbségnek a történtek után már nem lesz 
több bántódása. .4 miniszterek egyben ki
jelentették. hogy a román kormánynak el
tökélt szándéka a rend helyreállítása.

Bencze Mihály.

Tizmilliárd helyett tizen
ötezer* papirkoronát örö

költek az Oberbauer 
hagyaték várományosai

Az Oberbauer örökség milliArdjainak regénye. 
Holnapután tárgyalja a törvényszék a szenzációs 

örökség! pert

Hadik János gróf az OFB ellen
Az OMGE nagygyűlései

Az idei gazdahétre szokatlanul nagy szám
ban jöttek fel n gazdatársadalotn tagjai. Som- 
stich László gróf OMGE elnök fél 10 órakor 
nyitotta ineg nz Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület 1927. évi rendes közgyűlését. A köz- 
gvülésen megjelent Mayer János földmivelés- 
ügyi miniszter is.

A közgyűlés napirendje előtt a gazdák áldoz
tak Darányi Ignác emlékezetének. Bernát 
István a Gazdasági Egyesületek Országos Szö
vetségének elnöke hosszasan méltatta az ün
nepelt egyéniségét és munkáját.

A nagy tetszéssel fogadott emlékbeszéd után 
Somssich László gróf áttért a napirendre és a 
hallgatóság nagv érdeklődése mellett tartotta 
meg elnöki megnyitóját. Foglalkozott az álta
lános agrár helyzettel, majd sorra vette a me
zőgazdasági problémákat, amelyek sürgős meg
oldásra várnnk.

— Gazdasági helyzetünket as általános 
pénztelenség és nagymérvű eladósodás

jellemzi
— fejezte be beszédjét Somsslch László gróf, 

hz elnök minden részletre kiterlcdÖ nagy
vonalú megnyíló beszédje után általános figye
lem közepette

MAYER JÁNOS földmivelésügyi miniszter 
állott fel szólásra is a többi között a követ- 
ke tőket mondotta:

— Nem volt a közelmúltban és nfnea a jelen
ben sem olyan közgazdasági intézményünk, 
amelyről olyan tisztelettel és megértéssel em
lékeznénk meg, mint az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesületről.

— Az elnöki jelentés a mai mezőgazdasági 
helvvet súlyosságát mindenekelőtt a külkeres
kedelmi mérleg passzivitásában látta helyesen. 
Egy pillantás n külkereskedelmi mérleg téte
leire, meggyőz bennünket arról, hogy

as utódállamok tervszerűen fosztottak meg 
bennünket a leefőbb cikkeinktől a vastól, 

a sótól és a széntől.
s noha mindent el kell követnünk, hogy a kül
kereskedelmi mérleg fent említett passzivitását 
csökkentsük, jelenlegi szomorú megcsonkított 
helyzetünkben ezt a passzivitást véglegesen el
tüntetni több-kevésbbé hiábavaló igyekezés.

— A másik okát a magyar mezőgazdaság 
mai súlyos helyzetének az elnök abban látja, 
hogv a földmivelés! tárca nincs úgy dotálva, 
mint azt egy aoróróllamhan joogal várhatnánk. 
fl’gv van!) A költségvetés parlamenti tárgya
lása során már részletesen kifel^ttem, égy 
tárcán rendelkezésére álló ezer milliárd koro
nát hogvan és miképen akarom befektetni a 
mezőgazdaság intenzitásának fejlesztésébe. 
Ezen a helven csupán annvit jelentek be. hogy 
a mezőgazdasági termelés fokozása céljából

újabb ötmillió pengő áll a földmivelés! 
tárca rendelkezésére. (Éljenzés!)

— Ami a Földbirtokrendező Biróságot illeti, 
amint tudjuk, az ennek az évnek a végén meg
szűnik. Ki kel! azonban jelentenem, hogy a 
függő ügyek nagy százaléka vár még elinté
zésre, amit bírói funkció nélkül nem tudok el
képzelni. (Zajos ellentmondás.) A földbirtok 
szabad forgalmának visszaállítására vonatkozó
ing azonban teljes mértékben egyetértek az 
elnök véleményével és mihelyt az lehetséges 
lesz, a határmenti szempontok figyelembe
vételével a földbirtok szabadforgalmát ismét 
helyreállítom. (Éljenzés.)

Többek fölszólalása után az elnök a közgyű
lést henckcr.ztette és azonnal megnyitotta a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
XXXII-ik nagygyűlését. A GEOSz. nagygyűlése 
tárgysorozatánnk letárgynlása után sor került 
az Országos Gazdagyülésre. Somsslch László 
gróf elnök megnyitó szavai után

átadtR a szót gróf Hadik Jánosnak, aki 
nagy beszédben erélyesen követelte az Or
szágos Földbirtokrendezö Biróság megszűn

tetését.
Délután két órakor megszakították a nagy

gyűlést és a gazdatársadalom tagjai a Hungária 
szálló különtermében mentek, ahol az OMGE 
díszes külsőségek között rendezte

Károlyi Sándor emléklakomáját.
A lakomán megjelent Mayer János földmivelés- 
flgyi miniszter is és azon az emlékbcszédet a 
Károlyi emlék-billikommal Buday Barna, az 
OMGE főszerkesztő-igazgatója mondotta, A 
gazdák a fehérasztalnál a késő délutáni órákig 
a legjobb hangulatban maradtak együtt.

Délután félöt órakor folytatlak az Országos 
Gazda-nngygyülést.

Mulschenbacher Emil drM
az OMGE ügyvezető igazgatója a napirend előtti 
vita után a mezőgazdaság válságos helyzetét 
és a gazdák vámpolitikai kívánságait ismertette.

A budapesti törvényszéken szenzációs örök
ség! per érdemleges tárgyalását kezdik meg a 
mai napon.

Oberbauer Alajosáé sok milliárdos örök
ségének bonyodalmai kerülnek a bíróság 

elé.
Valóságos regény az Oberbauer hagyaték tör
ténete, amelynek előzményei még a múlt szá
zad végére nyúlnak vissza.

A hetvenes években történt meg, hogy Füst 
Konrád a régi Pest egyik legelőkelőbb s leg
régibb textilnagykereskedője

örökbe fogadta Oberbauer Alajos nevű kis 
árva fiút

Füst Konrád kereskedőt nevelt fogadott fiából, 
aki alig 25 esztendős korában a Váci utcában 
kegyszerkereskedést nyitott. Abban az időben 
az volt az első nagyobb kegyszerözlet Budapes
ten, amely a külföldi üzletekkel is vetekedhe
tett. A vállalkozás mindig kitünően jövedelme
zett és még mai is egyik legnagyobb boltja a 
fővárosnak. Oberbauer Alajos cégének megala
pozása után megházasodott.

Feleségül vette üzletének egyik kiszolgáló 
kisaszonyát,

akivel haláláig boldog, békés harmóniában élt. 
1900-ban halt meg Oberbauer s minden vagyo
nát: a hatalmas üzletet, több budapesti bér
házat s két földbirtokát feleségére hagyta. Az 
özvegy két esztendő múlva uiból férjhez ment: 
Kralovánszky Vilmos ügyvéd vette feleségül, 
akivel azonban csak néhány esztendeig élt 
együtt. Három év múlva elváltak. A válóper 
után az asszony

teljesen visszavonult az üzlettől s annak 
vezetését egyik régi tisztviselőjére, Kron- 

berg Józsefre bízta.
Évtizedeken keresztül vezette a boltot Kron- 
berg József s nz asszony ez idő alatt teljesen 
magányos életet élt, még az utcára is alig 
ment ki éveken keresztül. Excentrikus, vissza
vonult élete folyamán csak három embernek, 
Füst Konrád három írnok öccsének, Füst Ró
bert, László és Ernő látogatását fogadta el. A

három Füst fiút nagyon szerette az idős asz* 
szony s megígérte nekik, hogy mai érték sze
rint

a mlllMrdot érő vagyonát reájuk fogja 
hagyni,

mert hiszen tulajdonképen az ő nagybátyjuk' 
vagyonából származott a hatalmas Oberbauer 
vagyon. 1919-ben tényleg úgy is végrendelke- 
zett Oberbauer Alajos özvegye, hogy a

Váci-utcai bérpalotáját, többszáz holdas 
birtokát, az üzletet a minden egyéb vagyo

nát a Füst fiuk fogják örökölni
Nemrég elhunyt Obcrbauerné s rövidesen 

felbontották a végrendeletet. A felbontási ak
tusnál megjelentek a Fust-örökösök, a többi 
rokonok s Kronberger Józsefék is. A közjegyző 
a szokásos formalitások után kihirdetto a vég
rendeletet és ekkor derült ki, hogy a

Tust Róbert, Mszló és Róbert fejenként éa 
egyénenként öt-ötezer paplrkoronát örö
költek, ezer koronát a szervita-rend mise

alapítványa,
mig teljes vagyonát üzletvezetője, Kronberg 
Józsefre hagyta az elhalt özvegy

óriási konsfernádó, megrökönyödés fogadta 
a közjegyző szavait

Csakhamar kiderült, hogy Oberbauer Alajos 
özvegye 1920-ban uj végrendeletet irt, amely- 
lyel az előző évi végrendelete teljes egészében 
megváltoztatta és ebben Kronberg Józsefet 
tette meg kizárólagos örökösévé. A közjegyző 
természetesen az 1920-as végrendeletet hirdette 
ki s ezzel az 1919-es végrendelet semmissé vált. 
A Fust-örökösök azonban nem nyugodtak bel® 
a végrendeletbe s Altorjay Sándor dr. ügyvéd 
utján perrel támadták meg a végrendeletet az
zal az indokolással .hogy Oberbauerné

nem volt már beszámítható, amikor a má
sodik végrendeletét Irta.

December 12-ikén kerül a törvényszék été aS 
Oberbauer-hagyaték ügye. A törvényszék fog 
tehát dönteni abban, hogy 15 ezer, vagy tiz
milliárd örökség jár-e a Fust-őrökösöknek.

Budapesten keresi a rendőrség 
a kék Donnet halálautót, 

amelyet egy nő vezetett, elgázolt egy gyer
meket és megállás nélkül tovább robogott 

a nagykanizsai országúton

Ukalmi vételekből credo, perzsa «e azmyrna 
•aőnyegek, ‘-alRnjlot antik bátorok 

olcsóbban mint bárhol 

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

VII., Dob ucca 31. sz. 
<•»'•««» arra a o a le 

HAgt keleti szőnyegekért és antik 
bútoroké t nagy árat HsrtMak

Aláírták a magyar-olasz 
pénzügyi egyezményt

Róma, december 11.
A békeszerződésből folyó pénzügyi termé

szetű kérdések megoldása ügyében Magyar
ország és Olaszország között megegyezés jött 
létre. A négy napig tartó tárgyalások, ame
lyen Olaszországot Gianini és Cincarelli 
meghatalmazott miniszterek, valamint Mar- 
sanich főkonzul, Magyarországot pedig Szte
rényi József báró, Háry András kvirináli kö
vet és Szitányi Ferenc miniszteri titkár kép
viselték, befejeződtek. Az egyezményt szom
baton délután hat órakor a Palazzo Chigi- 
ben aláírták. Szterényi József báró este 
hazautazott.

CORVIN BÚTOR CSARNOK
Részletre olcsón! Dohány-n. 39.
A köialkalmaioltak beváaArláa. torráaa.

Dr.KftJDüCSYaiakorwo,
rer.det 10-4 és 7 S-1 a

V IU .lóaset.khrut 3. ga. térti t» nól heteseknek

Kiselejteztünk"^ AnlRní 
karácsonyra 0 81

soo dru moas

A főkapitányság bűnügyi osztálya a köz
igazgatási rendőrséggel együttesen egy gá
zoló gépkocsi felkutatására nyomozást in
dított, amely előreláthatólag izgalmas ese
ményeket ígér. Két hónappal ezelőtt a 
Nagykanizsa és Tapolca között elhúzódó 
országúton robogott végig egy autó. Nagy- 
récse község határában egy kisgyermek ke
rült a gépkocsi elé. Az autó elütötte a kis
gyermeket, akinek

testét a kerekek teljesen szétroncsolták, 
úgy, hogy a gyermek azonnal meghalt. Az 
autó vezetője mitsem törődve áldozatával, 
tovább robogott. A szerencsétlen gyermek 
vérbefagyott holttestére később akadt rá 
egy arra hajtó vásáros. A nagykanizsai 
rendőrség megindította a nyomozást, de 
semmiféle nyomot nem találtak, amelyből 
a gázoló gépkocsivezető személyét megálla
píthatták volna.

A napokban azonban jelentkezett Nagy
kanizsán egy földműves, aki hallott a sze
rencsétlenségről. Elmondotta, hogy a gá

"meíyeketkívéteíeT^lcs^n^^r^Ts^^T^V^- 
pengős árban árusítunk

Sándor „ideái" paniangyfir
IV, Kammermaycr Káról y-u. 1 (Közp. városháza)

zolás alkalmával Nagyrécse előtt az ország
úton

találkozott egy kékszInU autóval, ame
lyet egy nő vezetett,

a kocsiban pedig még egy hölgy és egy 
fiatalember foglalt helyet. Mikor előtte el
robogott a kocsi, az utasok szemmel látha* 
tóan

Izgatottan viselkedtek és sűrűn tekin
gettek vissza a község felé,

amivel azt a benyomást keltették, hogy va
lami történt és attól tartanak, hogy üldözik 
őket. A földműves utána nézett a robogó 
kocsinak, amelyre budapesti rendszám volt 
erősítve, a számra azonban nem emlékszik. 
Pontosan leirta az autó külsejét, amelyből 
kiderült, hogy egy Donnet-gyártmdnyu is 
tipusu gépkocsiról vart szó. A nagykanizsai 
hatóságok erre értesítették a budapesti 
rendőrséget és most a gépkocsik nyilván
tartó lajstromából igyekeznek megállapítani 
a nagykanizsai halálautó tulajdonosának 
nevét, hogy felelősségre vonhassák a lelki
ismeretlen utasokat

Mindig és mindig í

csokoládé!

Hylinór*
Szombaton az egyik esti lapban felesé

gemről közlemény jeleni meg, amely sulyo 
san sértő és valótlan tényállításokat tartal
maz. A lap ellen a mai napon bűnvádi föl
jelentést teszek.

Budapest, 1927 december 12.
Dr Nagy Kálmán,

ügyvéd.
* Ai |tt fogbltakért a swrkcsrtÓM'a nem vállal felei
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Letartóztattuk Hatvány Lajos bárót
Schadi Ernő tanácselnök vasárnap délben kihirdette előtte a le 

tartűztatásroi szótő végzőst
A bécsi emigrációból önként visszatért 

Hatvány Lajos báró, akit szombaton dél
után az ügyészség utasítására előállitottak a 
főkapitányságra, a vasárnap virradó éjsza
kát a főkapitányság politikai osztályának 
egyik szobájában töltötte egy detektív őri
zete alatt.

Reggel tiz órakor maga elé vezettette He- 
tényi Imre dr., főkapitányhelyettes, aki az 
előállitást foganatosította. Hatvány Lajos 
bárót szemmelláthatólag nem nagyon visel
ték meg a főkapitányságon eltöltött éjszaka 
izgalmai. Nyugodtan lépett be a főkapitány
helyettes szobájába, ahol már várt rá ügy
védje, Sebestyén Ernő, dr. Rövid párbeszéd 
folyt le, amely után

Hetényl főkapitányhelyettes közölte ve
le, hogy az ügyészség utasítására előál
lították és átkisérik a budapesti királyi 

ügyészségre.
Hatvány Lajos ügyvédje erre azzal a kérés
sel fordult Hetényi Imréhez, hogy Hatvány 
bárót ne a rendes rabszálütó autón, a többi 
fogoly közölt kisérjék a törvényszék fog
házába, hanem engedjék meg, hogy saját 
költségén magánautón szállítsák. A főkapi
tányhelyetles méltányolta és elfogadhatónak 
tartotta ezt a kérést Sebestjén dr. erre egy 
közeli nyilvános telefónállomásrói értesí
tette a Horony-családot, amely saját ma
gánautóját küldte a főkapitányság épülete 
elé. Délelőtt pontosan 11 órakor kilépeti a 
rendőrség Béla uccai kapuján Hatvány La
jos báró két detektív kisérelcb'fcn. Velük 
együtt jött Sebestyén dr. is.

Az autóba ültek és a büntetőtörvényszék 
épületéhez hajtattak.

A detektívek az első emeletre kisérték, 
Schadi Ernő dr., törvényszéki tanácselnök 
dolgozószobájába, aki tudvalevőleg refe
rense a Halvány ellen indított nemzelgyalá- 
zási pereknek. A detektívek feszes „vigyázz" 
állásban jelentették a törvényszéki tanács
elnöknek:

— Tisztelettel jelentjük, hogy Hatvány 
Lajos bárót előállítottuk és átkisértük a tör
vényszékre.

Schadi Ernő dr. ezután közölte Hatvány 
Lajossal a bűn tetőt ör vényszék végzését, 
amely szerint az emigrációban

a Jövő cimü lapban megjelent cikkek
nek hat Idézete miatt nemzetgyalázás 
elmén eljárást Indítottak éa vádat emel
tek ellene az 1921. évi III. t.-c. VII, sza
kaszába ütköző nemzetgyalázás bün
tette miatt és ezért előzetes letartózta

tásba helyezik.
Hatvány Lajos báró a határozat kihirdetése 
után, mikor erre vonatkozólag kérdést in
tézlek hozzá, kijelentette, hogy önszántából 
tért vissza, hogy bírái elé álljon, ezért 

megnyugszik a letartóztatásban, ügy
védje sem jelentett be felfolyamodást.

hirdették, a törvényszéki tanácselnök fog
házőrt hivatott, aki a örvényszék folyosóján 
keresztül, az ismert vasajtón át, a fogház 
épületébe kisérte és a foghúzirodában Gersy 
István gondok elé állította. Hatvány Lajos 
báró átesett a formális motozáson. Elvették 
azokat a holmikat, amelyeket vizsgálati 
fogolynak uem szabad magánál tartania. 
Mint ilyenkor szokás, a mérőléc elé állítot
ták, a fogház törzskönyvébe bevezettek, 
személyi adatait, majd

agy fogházőr a számára kijelölt cellába 
kísérte.

Ügyvédje, Sebestyén Ernő dr. illetékes he
lyen kérte, hogy védence számára biztosít
sák a vizsgálati foglyokat megillető köny- 
nyebbitésekel, igy engedjék meg, hogy csa
ládja kívülről élelmezze és ne a fogházi 
kosztot kapja. A fogházügyész helyet is 
adott ennek a kérésnek. Hatvány Lajos 
báró délben már a Markó uccai fogház,VU3V ov mb a tiw J umuwuo • .113111 vlCILlZ.il Iliül <1 IYI <11

Miután a letartóztatásról szóló végzést ki- |egyik cellájában ebédelt.

Serédi prímás december 22-ért 
kapja meg a biborosi kalapot

Szterényi József báró látogatása Serédi herceg
prímásnál, akit a pápa január 8-án szentel püspökké

Róma, december 11.
Serédi Jusztinián kinevezésével a pápai titkos konzisztórium december 19-1 ülésén 

foglalkozik. December 22-én tartja ülését a nyilvános konzisztórium, amelyen a pápa 
átadja Serédinek a bíborost kalapot. Január 8-án a sixtusi kápolnában a pápa püspökké 
szenteli Serédi Jusztiniánt. A tituláris templom átvételi ideje még nincs megállapítva.

Róma, december 11.
Báró Szterényi József ma tisztelgő látogatást tett Serédi hercegprímásnál.

Megtalálták Forgács Anna 
egyik levelét, amelyben be

jelenti öngyilkosságát

,1 r

tiszta fény,/
CAZDA5ÁC05 . . , 
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Forgács Anna rejtélyes halála ügyében a 
referens vizsgálóbíró, mint ismeretes, egyes 
körülmények tisztázása és néhány újabb 
adat beszerzése céljából pótnyomozásra 
kérte a rendőrséget. Vogcl József dr. rend
őrkapitány irányította a nyomozást, amely
nek során közvetlen a vizsgálóbíró melleti 
dolgozott Schmidt József detektávfelügyelő.

A rendőrség most fejezte be a vizsgála
tot

Erdélyi Béla szüleinek lakásán házkutatást 
tartottak, hogy előkeritsék Forgács Anna 
naplóját. A nyomozó hatóságoknak ugyanis 
az volt a feltevése, hogy a fiatal színésznő 
legtitkosabb gondolatait is feljegyezte nap
lójában, amelyek adatai esetleg döntő fon- 
lossággal bírnak a bűnügy szempontjából. 
Mint értesülünk,

a naplót nem találták meg.
Az Erdélyi Bélára vonatkozó különféle dip-

lomák és iskolai bizonyítványokkal 
azonban

előkerült egy levél,
amely Forgács Anna kezéből származik.

együtt

A dátum és megszólítás nélküli levél
ben Forgács Anna bejelenti, hogy fér
jével ttokat civódik és elkeseredésében 

öngyilkos lesz.
nyomozás szempontjából ez a levél na-A . , ...................... ..... ............... ..

gyón fontos, mert ebből kiderül, hogy a há
zastársak egy időben nem voltak jóviszony
ban. Nem lehet tudni, hogy a levél tartal
mának elbírálásából milyen következtetést 
vonnak le. A levél ugyanis egyrészt azt bi
zonyítja, hogy Erdélyi Béla rosszul bánt a 
feleségével, ami súlyosan alátámasztja a 
vádat, másrészt azonban arra enged követ
keztetni, hogy Forgács Anna öngyilkossági 
tervekkel figlalkozott.

A Markó uccai fogházban uralkodó 
állapotokról interpellál szerdán Kiár

Zoltán, aki vasárnap kiszabadult

ban Kiss őrpanacsnok, felvezette a fogház 
irodájába, ahol kiállították számára az el
bocsátó lapot, visszaadták elkobzott tárgyait 
és elbocsátották a fogházból. A Koháry- 
utcai kapu előtt már várták: felesége és 
barátai, akik örömmel üdvözölték szabadu
lása alkalmából. Feltűnően sápadtan és 
testben megfogyatkozva hagyta el a fog
házat Kiár Zoltán dr., akit kiszabadulása 
után felkerestünk lakásán.

Itt ülünk az öt hónap óta árva rendeöben 
és Kiár Zoltán boldogan sóhajt fel:

— Csakhogy itthon vagyok már. Azt bit
iem, sohase telik le ez az öt hónap. Most 
első dolgom, hogy rendelésemet ismét meg
kezdjem. Egészségi állapotom kielégítő és 
isméi dolgozni akarok. Mig fogságban vol
tam, nem olvashattam lapokat, de itthon 
összegyűjtötték az újságokat és most fogom 
elolvasni, mi történt „távollétem'* alatt.

Természetesen a markóutcai emlékekre 
terelődik a beszélgetés.

— A fogházban az orvosi rendelőben dol
goztam, de az írásbeli munkákat az irodá
ban végeztem el és igy bő alkalmam nuilt 
arra, hogy az utóbbi idők rendőri króniká
jának

több hősével megismerkedjem.

így összekerültem Pekáryval és Hétivel, á 
Kereskedelmi Bank csalóival, Duchon 
Zoltánnal a rendőrdijnokból lett betörővel. 
Lukács LóránItal, az Érne volt háznagyával, 
Pálffy és Juhász Gyula bankárokkal. Több
ízben találkoztam Erdélyi Bélával is. Meg 
kell erősítenem a hirt, hogy

Erdélyi tényleg feltűnő élénken visel
kedik,

és egyáltalán nem látszik olyan embernek, 
akinek lelki ismeretére ez a nagy bÜD ne
hezedne. mint amellyel vádolják. Egyetlen
egyszer láttam csak megindult állapotban, 
mikor most péntek este a zsidó-templom
ban a rabbi engem búcsúztatott. Ekkor 
könnyezett.

— Meg kell említenem, folytatja —> 
hogy az utóbbi időben nem volt esemény, 
mely oly nagy izgalmat keltett volna a fog
házban, mint

Nagy István bíró levélcsempészési ügye-
Az egész fogházat: rabokat, őröket egyaránt 
csak ez az eset foglalkoztatta.

— Ezeken az epizódszerü élményeken kí
vül — mondja Kiár Zoltán — sajnos, oly,

szomorú és megdöbbentő élményeim is 
voltak,

amelyeket kénytelen vagyok a főváros köz
gyűlése elé vinni. Holnap bemegyek a vá
rosházára és szerdára

Interpellációt jegyzek be
a polgármesterhez a Markó uccai fogház
ban uralkodó állapotok tárgyában. Előre is 
hangsúlyozom, hogy felszólalásomnak sze
mélyi éle egyáltalán nincsen, mert Gcrschtl 
István fogházgondnok, Schüssler fogház
ügyész mintaszerűen vezetik a fogházat, de 
rajtuk kívül álló okokból 
és élelmezés terén 
nek fel, amelyek

azonnali sürgős
A fővárosnak van 
bizottsága, amelynek joga 
uccai fogházzal szemben a felügyeleti 
gokat állandóan gyakorolni. Ennek a bi
zottságnak a figyelmét akarom felhívni 
azokra a körülményekre, amelyeket a fog
házban tapasztaltam. 
olyan dolgokat fogok 
méltán

az egészségügy 
súlyos panaszok merül-

orvoslásra szorulnak.
egy fogházakra felügyelő 

van a Markó 
jo-

Interpellációmban 
felhozni, amelyek

Vasárnap szabadult ki a inarkóutcai fog
házból Kiár Zoltán dr. főorvos, fővárosi 
lörvényhatósági bizottsági tag, akit tudva
levőleg a fajvédő klubban lejátszódott jele
net miatt emberölés kísérlete címén öthónapi

fogházra ítélt a Kúria. Augusztusban kezdte 
meg büntetésének kitöltését; az öt hónap 
letelt és ma végre megnyílt előtte a börtön 
ajtaja.

Reggel hat órakor megjelent Kiár cellájá-

megdöbbenést 
emberből, 
tudom bizonyítani

váltanak ki
adataimat dokumentu- 

s azt hiszem, 
tiszia- 

megjavilot-

minden 
mokka! 
hogy ha a kórházak ellen felhozott 
sági és élelmezési panaszokra 
ták a kórházakban a viszonyokat, végre a 
Markó uccai fogházban is meg fognak vál- 
tozni az állapotok.

Ne várjon!
Vásároljon már most

Kívánságára a kiválasztott irat a legkisebb előleg mellett 
lélretesszttk, az Ünnep előtt pedig bármikor kiadjuk.

DIWicsí&NOK
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HÍREK
•— Időjárán. A Meteorológiai Intézet va

sárnap délután az időjárásról n következő 
prognózist adta ki: Jobbára borult idő vár
ható, lényegtelen hőváltozással és kisebb le
csapódásokkal.

— Vass miniszter Kalocsán és Haján. 
Bajáról jelentik: Vass József népjóléti mi
niszter szombaton Kalocsára utazott, majd 
vasárnap Scholtz és Fáy államtitkár kísére
tében autón Bajára érkezett. A miniszter 
megtekintette az újonnan épült tüdőbeteg
gondozót és nagy beszéd kíséretében meg
nyitotta az intézetet. Beszédében kiemelte, 
hogy a magyar nép mindent megtelt, nmil 
a történelem tőle követelt és igy bizton vár
hatja sorsúnak jobbrafordulását. A minisz
ter ezután visszautazott Kalocsára, ahonnan 
hétfőn délelőtt tér vissza Budapestre.

— Dr. Halász Lajos jubileuma. A napok
ban újságírói működésének harmincadik 
évfordulóját ünnepli meg dr. Halász Lajos. 
Halász pályafutását Nagyváradon kezdte, 
később a Magyar Nemzet vezércikkírója 
lett s mint ilyent választották meg képvi
selővé. Később Az Est főmunkatársa volt, 
amig sajtófőnökké, illetőleg államtitkárrá 
nevezték ki. ö volt az utolsó, aki Károly 
királytól kapta kinevezését. Ujságirókörök 
ben mindenütt általános szeretetnek örvend 
a mindig jókedélyü Halász Lnjos dr., akit 
kollegái szerdán este az Otthon Kör ban
kettjén fognak ünnepelni.

— Országos Lovaanérkőzés n Nemzeti Lo
vardában. Ma fejeződött be a kétnapos orszá
gos lovasmérkőzés a Nemzeti Lovarda fedett 
lovardájában, melyen megjelent Horthy Miklós 
kormányzó és a társadalom számos előkelő 
tagja. A mai lefejező nap részletes eredményei 
a következők: I. Díjlovaglás urak részére: 1. 
Auerhammer József, 2. Dtiducz István, 3. vitéz 
Szabó Géza, 4. Burján Mihály. II. Hölgyek díj
lovaglása. 1. Conrád Oltóné, 2. fiber Amália, 3. 
Vajda Béláné. III- Olympial nehéz díjugratás. 
1. Binder Ottó, 2. Réznek Jenő, 3. Szász Endre, 
4. Keresztes Ákos. IV. Hölgyek nehéz díjugra
tása. 1. F.bcr Amália, 2. Éber Amália, 3. Éber 
Amália, 1. Pauly Harlmannó, 5. gróf Gyürky 
Aladámé.

— I)r. Keleti Kornél kereskedelmi tanácsos, 
u Vegyészeti Gyárosok Orsi. Egyesületének al- 
clnöke ma ünnepelte 50-ik születésnapját meg
hitt baráti és munkástársai körében. Ez alka
lommal tisztelőinek végtelen táborából nagyon 
sokan k erest Ók fel legsziv-élyesebb üdvözleteik
kel n nyilvános ünneplés elől szerénységből 
elzárkózó kitűnő munkását a ha?ai iparnak, nz 
újpesti dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyár 
rt. érdemes vezérigazgatóját.

— Hétfőn délelőtt temetik Relnbohl Béla 

egyetemi rektort. Szegedről jelentik: Rcin- 
hold Bélának, a szegedi egyetem rektorának 
hirtelen halála az egész városban óriási 
részvétet keltett. Az elhunyt professzor 
holttestét az egyetem előcsarnokában rava
talozták föl. A koporsó mellett a bajtársi 
szövetségek tagjai állanak diszőrséget s fel
váltva virrasztanak a halott melleit. Reln- 
hold Béla temetése hétfőn délelőtt 11 óra
kor lesz az egyetem előcsarnokából. A teme
tésen a város társadalmi előkelőségei mind 
résztvesznek.

— Temetés. Szabó Miklóst, n Budapesti ön
kéntes Mcnlöegyesillet 22 éven át volt hűséges 
ápolóját, a Vöröskereszt hadiékitményes 
bronzérem tulajdonosát, aki folyó hó 8 án el
hunyt, vasárnap délben temették n rákoskeresz
túri uj temetőben a református egyház szertar
tása szerint. Temetésén testületileg részlvett a 
Menlőegyesület vezetősége, az egyesület orvosi 
kara s az ápolószemélyzet.

— Letartóztattak két lánykereskedő ast- 
ozonyt. Pécsről jelentik: A pályaudvaron 
szolgálatot teljesítő rendőrőrszem előállított 
két gyanúsan viselkedő asszonyt a kapi
tányságra. akiknek a társaságában két pa
rasztlány volt. A rendőrségen kiderült, hogy 
az egyik asszony, Torma Istvánná, a barcsi 
nyilvános ház tulajdonosa, a másik pedig 
Krasovcc Vendciné pécsi lakos, akik a két 
lánynak azt mondták, hogy cselédnek fo
gadják fel őket, de a barcsi nyilvános házba 
akarták őket vinni. A rendőri nyomozás 
megállapította, hogy a két asszony hat csel
ben követelt el hasonló bűncselekményt. 
Mindkét tőjüket letartóztatták.

Ellentmondó hírek 
Bethlen külföldi tartózkodásáról
Montreux, vagy Róma? Vasárnap estig nem jött 
értesítés gróf Bethlen hazaérkezésének időpontjáról. 

Apponyi Albert gróf kétszer kereste Bethlent
Vasárnap estig n miniszterelnökségi palotába 

nem érkezeit semmiféle értesítés Bethlen István 
gróf miniszterelnök hazaérkezéséről. Ezidő- 
szerint csak annyi bizonyos, hogy Bethlen 
miniszterelnök Walkó Lajos, Búd János és 
Klebclsberg Kunó gróf miniszterek társaságá
ban elindult Genfböl és azóta már haza kellett 
volna érkezniük. Arról, hogy a kormány 
Géniben volt tagjai hol szakították meg utazá
sukat, hivatalosan nem adtak ki tájékoztatást. 
Magánjelentés szerint

Bethlen István gróf miniszterelnök három 
miniszterével Montrcux-ben megszakította 

útját

és most a havas Svájcban a téli sport örömei
nek áldoznak a kormány tagjai. De érkezett 
egy másik jelentés is, amely szerint

Bethlen miniszterelnök, Klebclsberg Kunő 
gróf társaságában Rómába utazott,

iho) Mussolini olasz miniszterelnökkel tárgyal
nak. Ennek az utazásnak a hírét a nagyvá
radi eseményekkel hozzák összefüggésbe.

Autóbaleset érte a Rákóczí-uton gróf Bethlen 
miniszterelnök rokonát, Kornis Károly grófot

Szombaton délután könnyen végzetessé 
válható automobilszerencsétlenség történt a 
Rákóczi-ut és Sip-utca sarkán.

Gróf Kornis Károly autótaxin igyekezett 
szombat délután dorottyautcai lakásából a 
Rákóczi-ut felé. Az autótaxi éppen ki akart 
kanyarodni a Sip-utcából a Rákóczi-utra, 
amidőn a Rákóczi-ut felől nagy sebességgel 
szembejött vele egy másik automobil. A 
magánkocsi, amelyben a soíTőrőn kivül 
csupán a sofTőrnek két ismerőse ült, teljes 
erővel neki szaladt az autótaxinak,

a heves összeütközés következtében fel
borult s a bennülő gróf Kornis, vala
mint a taxlsoflőr széles ívben kiröpül

tek az utca kövezetére.
Csodálatos módon a sofTőrnek az ijedtségei: 
kivül egyéb baja nem történt s a gróf is oly 
szerencsésen vágódott el, hogy apróbb zu-

Súlyos váddal gyanúsítanak 
egy tekintélyes kispesti polgárt
Vasárnap nyomozást indított a rendőrség, hogy 
megállapítsa, mi történik évek óta egy kispesti 

üzletben a vásárló urileányokkal
A kispesti rendőrkapitányságon vasárnap 

nyomozást indítottak egy olyan ügyben, 
amely általános feltűnési és megdöbbenést 
keltett nz egész városban. Szállongó plety
kák és állítólag megtörtént esetekkel kap
csolatban már sokat beszéllek arról Kis
pesten, hogy egy dúsgazdag és tekintélyes 
kereskedő üzletében időnként nagyon kétes,

felháborító jelenetek játszódnak le az 
üzlettulajdonos és a vásárlásra betérő 

kisleányok között.
Szóba került az is, hogy az illető kereskedő 
nagy előszeretettel invitál vásárlásra üzleté
be fiatal kislányokat, akiknek olcsó árut 
Ígér. A látogatásoknak rendszerint az a 
vége, hogy

a kislányok sírva, valóságos Ideggör
csük között kerülnek haza.

Érthető, hogy n leánykák nem akarnak vá
laszolni szüleik kérdésére, akik izgalmuk 
oka után érdeklődnek, annyi azonban mégis 
kiszivárgott és közszájra került, hogy az 
üzletben nagyon különös és

Vasárnap délelőtt a miniszterelnökségen úgy 
informálták a Hétfői Napló munkatársát, hogy 
a miniszterelnök még nem tudatta hazaérkezé
sének időpontját, úgy gondolják azonban, 
hogy

Bethlen miniszterelnök hétfőn délelőtt fél
tizenegy órakor érkezik a közvetlen trieszti 

gyorsvonattal a délivasutl pályaudvarra.

Nem lehetetlen azonban, hogy csak kedden ér
kezik haza. A miniszterelnökségi autó nz eshe
tőségre felkészülve, vasárnap délelőtt is várta 
a délivasuti pályaudvaron Bethlen miniszterel
nököt, aki azonban nem érkezett meg.

Bethlen miniszterelnök hazaérkezését várja 
Apponyi Albert gróf is, aki kél Ízben kereste a 
miniszterelnökségi palotában Bethlen István 
grófot. Apponyi már szombaton este érdeklő
dött, hogy mikor érkezik haza a miniszterel
nök, majd vasárnap délelőtt újra elgyalogolt a 
Werbőczi-utcai lakásáról a miniszterelnökségre, 
ahol közölték vele, hogy a miniszterelnök előre
láthatóan hétfőn dóiben érkezik haza.

zódásokon s könnyebb természetű fejsebe
sülésen kívül komolyabb sérüléseket nem 
szenvedett. Az összeütközés következtében 
a magánautó egész elörésze és a kocsi 
karosszériája súlyosan megrongálódott, a 
bennülöknek azonban semminemű bajuk 
nem történt.

Kornis Károly grófot egy arrahaladó 
autón azonnal egy közeli szanatóriumba 
szállították, ahol első segélynyújtásban ré
szesítették a grófot, sebeit bekötözték s ápo
lás alá vették.

Kornis Károly gróf, akinek Szentbenedek- 
falván nagykiterjedésü földbirtoka van, 
egyik vezetőtagja az erdélyi mágnáscsalá
doknak, s jelentékeny szerepet tölt be az 
előkelő társasági életben. Felesége révén

közeli rokonságban van Bethlen István 
gróf miniszterelnökkel Is.

felháborító módon viselkedik a kis
lányokkal az Idős, gazdag kereskedő.
Hosszú idő óla foglalkoztatta már a kis

pestieket ez a dolog. Konkrét eset azonban 
érthetetlen módon nem derült ki. Most 
azonban konkrét esetre hivatkozó feljelen
tés érkezett a rendőrségre. A kapitányságon 
azonnal széleskörű nyomozást indítottak. 
Elsősorban természetesen tisztázni akarják, 
hogy van-e komoly alapja a feljelentésnek. 
Ezért vasárnap beidézték azokat a szülőket, 
akik állítólag gyanús jelenségeket tapasz
taltak már a múltban is.

A kihallgatásokat már meg is kezdték.
Az ügyet természetesen kellő óvatossággal 
kezelik, nehogy ártatlanul meghurcoltatás
nak tegyék ki a kereskedőt, aki esetleg csak 
pletyka és félreértés alapján került kelle
metlen helyzetébe. A rendőrség nagy appa
rátussal folytatja a nyomozást a súlyos vád 
tisztázása céljából és számítanak arra, hogy 
most már jelentkezni fognak azok is, akiket 
eddig valami ok visszatartott a vallomás
tételtől.

PAPAGÁJ
mssora uezei!

24 ragyogó szám

minden nap s órakor zarora

Rejtélyes körülmények 
között eltűnt egy tizenkét 

éves tanuló
Beck Frigyes tizenkét éves tanuló szombat 

este rejtélyes körülmények között eltűnt szü
leinek Teréz-körut 44. szám alatti lakásáról. 
Az eltűnt fiú szombat este nyolc óra körül sé
tálni vitte kutyáját. Egy óra múlva a kutya 
a kis flu nélkül, egyedül vissza tért a lakásba, 
kis gazdája azonban

nem jelentkezett többé szülei lakásán.

Egész éjjel keresték mindenfelé a tizenkét éves 
tanulót anélkül, hogy megtalálták volna.

Vasárnap reggel a megrémült szülök bejelen
tették gyermekük eltűnését a főkapitányságon, 
ahol nyomban megindították a nyomozást az 
eltűnt fiú felkutatására. A nyomozás során 
megállapították, hogy a kalandosvérü fiú tá-. 
vozása előtt a

szülei pénzéből mintegy 30 pengőt vet' 
magához.

A fiú tehát valószínűleg előre megfontolt szán
dékkal hagyta el szülei lakását és ezt a felte
vést még egy érdekes körülmény is igazolja. A 
Wcstend-kávéház előtt levő gyümölcsáruskofu 
ugyanis közölte, hogy a fiút

a Wcstend-kávéház előtt egy jól öltözött 
ismeretlen férfi társaságában látta

az eltűnés időpontjában. A rendőrségen meg
indult a nyomozás annak megállapítására, 
hogy az ismeretlen férfi megjelenése összefüg
gésben van-e a flu eltűnésével.

LŐSPORT
Budapest ügetöversenyek

I. FUTAM. 1. Árgus (4) Knllinka. 2. Bazsalikom (l’A 
reá) Kovács, 3. Juhar (8) Fityó. F. ni Arinka, Jegér, 
Mella, 10 : 64, 24. 14, olasz 10 : 48. - II FUTAM. 1.
Kalimcgdán (pari) Maszár, 2. Orgona (4) Cassolini. 3. 
Sokol (5) Maszár I. F. ni. Övár Rodaun, Gacsina. 
10 : 28. 15, 23, olasz 10 : 46. - III. FUTAM. 1. Slován 
(2) Mészár, 2. Vétek (3) Cassolini. 3. Pogány (8) Marék. 
F. m. Pántlika, Ciprus, Vince, Blanka M., Pilger. 10:65, 
18, 20, 20, olasz 10 ; 58. - IV. FUTAM. 1. Taraboa 
(pari) Maszár, 2. H. P. (4) Feíser. 3. Miss Franciska 
(10) Novák. F. m. Vidor, Vüa, Werndorf Ottlégy, Hal
lét. 10 : 39. 15, 19. 26. olasz 10 : 59. - V. FUTAM. 1. 
Guszti (2’A) Hoflmann, 2. Varázs (4) Salgó. 3. Cyklamen 
(8) Holló. F. m. Kritikus, Mikszi. Ircsi. 10 : 28, 20, 21, 
olasz 10: 55.

Még csak

és

megszűnik
Budapest legnagyobb

RáKöczi-ut b. szám alatt
A megmaradt hatalmas raktárt 

soha nőm imozen oicsss áron 
BrusitjuK. ilyen alkatom soha 

tcbhO nem lesz *
Saját érdekében kérjük, a nagy 
torlódás elkerülése végett, bevá

sárlásait már most eszközölje.
Meggyőzőimet hallatlen olcso ara nkroi I

Ellel 2 Apakor már nyitva a 
Hungária gozrardű
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A tőzsdetanács vasárnap 
foglalkozott a gabona* 
bizományosok s kereske
dők működésének szabá

lyozásáról

Értekezlet a tőzsdén
Vasárnap délelőtt a tőzsdetanács gabona

tőzsdei ügyeivel foglalkozó tagjai a tőzsde
tanács termében Végh Károly elnök elnökleté
vel értekezletet tartottak, amelyen Frey Kál
mán alelnök, Nagy Andor, Strasser Imre dr., 
Jlirsch Nándor, Politzer Sándor, Szegi Aladár, 
Glíick Jenő, Katona Zsigmond, Búig Gyula, 
fíotter Zsigmond, Engel Ernő, Keller Antal és 
Werkner Ármin tőzsdelanácsosok jelentek 
meg. Az értekezlet a gabonatőzsdebizományo
sok és a saját számlára dolgozó kereskedők, 
valamint az ügynökök szociális megélhetése és 
működése biztosilásának szabályozásával fog
lalkozott Végh Károly elnök megnyitó-beszé
dében rámutatott arra, hogy megfelelő me
derbe kell terelni a tőzsdei üzletkötést s a tőzs
dének, amely nemcsak jogokat ad tagjainak, 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy bizto
sítsa a tőzsdei tagok exisztenciáját. A tőzsde 
tanácsának feladata, hogy szabályozza a tőzs
deügynökök, bizományosok, illetőleg a par
ketten saját számlára dolgczó kereskedők üz
letkötésével kapcsolatos exisztenciális kérdése
ket. Az elnöki megnyitóbeszéd után a jelen
lévő tőzsdelanácsosok s malomigazgatők fel
szólalásaikban kifejtették, hogy a tőzsde sza
bályzatában megkülönböztetést kell tenni a 
gabonaüggnökök és a gc.bonabizományosok 
között s meg kell határoznia a tőzsdetanács
nak a bizományosok és a saját számlára dol
gozó kereskedők jogait s kötelezettségeit is. 
Tekintettel arra, hogy az a vélemény alakult 
ki az értekezleten, hogy ezt a kérdést a tanács 
nyomban megoldani nem tudja, ülésén elha
tározta, hogy vasárnap délelőtt folytatólagos 
értekezletet tart, amelyre az érdekeltségeket is 
meghívja.

— Világjárók. A valóság regényeinek lehelne 
nevezni azt a könyvsorozatot, amely a Világjá
rók címen most indult meg. Csak a valóság tud 
teremteni ilyen izgalmas helyzeteket, csak az 
tudja taszítani az embert ilyen veszélyes kalan
dokba — az iró fantáziáját túlszárnyalja a 
valóság, regénynél érdekesebb történeteket te
remt. A Világjárók kötetei ezért számíthatnak 
a legszélesebb érdeklődésre, ezért lesznek azok 
a könyvek, amelyeket mindenki izgalommal ol
vas és amelyek ezenfelül lenyűgöző történe
tek keretén belül a földrajzi műveltség elen
gedhetetlen vívmányaival ismertetik meg az ol
vasót.

MEINL
UJTERMÉSŰTEA.

UJ TEAKEVERÉKÜNK
Kötet virága, válogatott legfinomabb indiai és 

kínai teafajtákból ósszeállitva, illatos oromáju, 
tekintése sötét Csomagban kb. '4 angol font P 4.20

Az 1927.évi genfi nemzet
közi zenei kiállításon a 
legmagasabb kitüntetés:

Hors Concours 
aranyérem,

Női aoMnóntoj-cino 
lakkdran és szűrlra.

A legszebb 

kertesénél 
ajándék 

a világszerte legiobhnak elismeri 
eredeti 

kis master’s uoics 
gramophon.

Legnevesebb művészek! Legtökéletesebb 
fölvételek!

The flramophono comp. Ud. 
magyarországi vezőrképviselösége 

Budapest, IV. kér., Kristóf tér B. szám 
Kérjen árjegyzéket!

A bécsi mapyar követségen ntlevetet kért, hogy visszatérhessen Budapestre

Politikai körökben mindenfelé arról be
szélnek, hogy

Hatvány Lajos báró hazajövetele való
ságos emlgráns-vlsszavándorlásnak ■ 

kezdetét jelenti.
Hatvány Lajos példáját már a legköze

lebbi napokban követi Hock János,
az októberi forradalom „főpapja". A Hétfői 
Napló munkatársának értesülése szerint

Hock János karácsony hetében érkezik

Egy Idegbeteg postatelOgyeltl öngyllKossága a Szent István-kóriiázban

találták

Szombat délután 5 óra tájban hangos 
jajgatás és nyöszörgés verte fel az Üllői
utón levő Szent István-kórház 
zajra figyelmessé lett kórházi 
ápolók a

nagy

a kórház
44 éves
embert, mivel a kórházban nem volt ügye
letes sebész, azonnal átszállították az Ádám- 
klinikára, ahol nyomban ápolás alá vették 
és megállapították, hogy Szabó mindkét lá
bán súlyos természetű nyílt combtörést 
szenvedett.

Szabó Kristóf postafelügyelő 24 év óta

csendjét. A 
orvosok és

kórház udvarában

vértőcsában elterülve 
idegosztályán kezelt Szabó Kristóf 
postafelügyelőt. A szerencsétlen

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló folyó év 
október 10-iki számában „Törvényszéki 
Írásszakértők megállapították, hogy megha
misították Meszlényí Adrienné hagyatékát" 
cimii közlemény „Döntő vallomás a rendőr
ségen" fejezet alatt az én rendőri tanúki
hallgatásomra vonatkozólag kijelentem; 
nem igaz, hogy azt vallottam, hogy a tanuk 
nem voltak jelen a végrendelet záradékolá
sánál és hogy Meszlényí Adrienné a végren
delet záradékolásának időpontjában nem 
volt Budapesten. Ellenben tény az, hogy 
Meszlényí Adrienné végrendeletét 1924 áp
rilis 26-án a végrendeleti tanuk együtt írták 
alá. Marcinka János.

— A llmanovnl csntáhan résztvett lovasság 
emlékünnepélye. A volt tizedik hadosztály 
ezredei a limanovai csata évfordulója alkal
mából vasárnap délelőtt a Fercncrendiek tem
plomában szentmisét mondottak, amelyen meg
jelentek a hadosztály volt tisztjei, úgyszintén 
igen sokan a legénység tagjaiból. A szentmisét 
a hadosztály volt tábori lelkésze, Folba János 
esperes plébános szolgáltatta. Vasárnap - 
a Tiszti Kaszinóban diszebéd volt, 
József királyi herceg és Horthy István 
nők is megjelent.

— A műegyetemi Ifink József nádor
ünnepe. A Magyar Királyi József Műegyetem 
ifjúsága, a műegyetemi segélvcgylet és a Hun
gária Magyar Technikusok Egyesülete József 
nádor halálának nyolcvanadik évfordulója al
kalmából emlékünnepet rendezett amelyen 
megjelentek József főherceg, Auguszta föher- 
cegasszony. Sipőcz Jenő polgármester, az 
egyetemi tanári kar számos tagja. Az ünnep
ségen Fcrdinándy Géza, Domanovszky Sándor, 
Welovits Kornél és Bornemissza Géza emlékez
tek meg József nádorról. Az ünnepség végén a 
nagy csarnokban megkoszorúzták József nádor 
mellszobrát. •

délben 
melyen 
tábor-

emlék

ELSŐRENDŰ SPORT-ÉS 
FINOM-HARIS] '

elöjrAsos korcsolya 
CIPÓK-VADÁSZ-SPORT- 

OS TURISTA-CIPŐK

Válasszon már most.rA leelőlegezett árút karácsonyig fénntartjok. 
A.meg nemfelalááFÜttwwvvzp^5, utánüészséggel becseréljük.

LYÁK

Guermek-cinö 2é»-3om

Nát hócifiő.WIKBASSDUk"

meg Pozsonyból,
ahol ezidőszerint tartózkodik. Hock Jánost 
is honvágya kényszeríti Budapestre — 
nyolcesztendei távoliét után.

Hock János, akinek hazajöveteli szán
déka megmásíthatatlan, már útlevelet 
kért a bécsi magyar követségtől a haza

térésre.

A hetvenötéves ember nem akar többé po
litizálni.

áll a posta szolgálatában Ez év májusában 
súlyos idegbaj támadta

Szombaton délután a 
kézbcsiteltek Szabónak, 
vele, hogy 1928 január 
lenesen

meg szervezetét, 
postától egy írást 

melyben közölték 
1-töl kezdve ideig-

fogják.nyugdíjazni
Szabó — akinek idegbaját amúgy is fo
kozta az a tudat, hogy ö, aki 24 évig, egy 
nap megszakítás nélkül dolgozott, most 
már hónapokig kénytelen hivatalából távol
maradni — a nyugdíjazásáról kapott hir 
annyira felizgatta, hogy kirohant a kórte
remből, és

átvetette magát a folyosó korlátján.

—• Titokzatos öngyilkosság az Andrássy- 
uton. Vasárnap este Csiky István házmester 
Andrássy-ut 83. sz. alatti lakásán megjelent 
Lusztig Béla 48 éves fővárosi tisztviselő, a 
házmester családjának régi ismerőse. Lusztig 
néhány percnyi beszélgetés után a lakás 
egyik mellékhelyiségébe vonult s ott revol
verével főbelötte magát. Az előhívott men
tők Lusztigot, akinek koponyájában a golyó 
megakadt, életveszélyes, eszméletlen álla
potban a Rókus-kórházba szállították. Lusz- 
lig Béla öngyilkosságának oka ismeretlen. A 
rendőrség megindította a nyomozást az ön
gyilkosság körülményeinek felderítésére.

— Evezős-bál. A Hungária, Nemzeti és Nep- 
tun Evezős Egylet elhatározták, hogy idei bál
jukat együtt rendezik február 11-én a Hun
gária nagyszálló összes termeiben.

— „Munkaközben** fogtak el egy betörőt. 
Izgalmas betörőfogás volt vasárnap este a 
Thököly-ut 47. számú házban. Nyolc óra 
tájban hazatért özv. Gallay Lajosné magán 
zónő, akinek a ház első emeletén van la 
kása. Mikor lakása ajtaja elé ért, megdöb
benve látta, hogy az nyitva van s mikor az 
előszobába lépett, a belső szobából zajt hal
lott. Értesitctte szomszédjait és igy többen 
benyitottak a belső szobába, ahol tolvaj 
lámpa mellett foglalatoskodó férfit pillan
tottak meg, aki éppen az egyik fiókból az 
ékszereket szedegette ki. Mikor a betörő a 
házbelicket meglátta, menekülni akart, de 
elfogták, átadták az őrszemcs rendőrnek, 
aki előállította a főkapitányságra, 
gatása alkalmával előbb bolondnak 
magát, majd később bevallotta, hogy 
lits Ivánnak hívják, negyvenöt éves 
A betörőt a rendőrség letartóztatta.

Kihall- 
tetette 
Vadra- 
cipész.

Könnyen akarsz járni kelni ?

ralm a-sarkot 
kell viselni.

Országos Bem-ünnepély
Szombaton és vasárnap kegyeleten ünnepség 

keretében adózott a Magyar-Lengyel Egyesület 
s az Országos Bcm-emlékbizoltság, a dicső 
emlékezetű Bem József, a 18-as szabadságharc 
vezére emlékének Bem József halálának het
venhetedül évfordulóján alkalmából a Magyar- 
Lengyel Egyesület szombaton este

emlékhankcttet

rendezett, nagyszámú előkelő közönség rész
vételével.

Vasárnap délelőtt 10 órakor az egykori Deák' 
Ferenc-szálló épületén elhelyezett

Bem-emléktáblát koszoruzták meg 
nagyszámú előkelő közönség jelenlétében.

Délelőtt 1! órakor az Országos Bem Emlék- 
nagy termében a 

lobogókkal és
bizottság tartotta a Vigadó 
magyar és lengyel nemzeti szinü 
címerekkel feldíszített

dlszgy ülését,

amelyet a magyar Himnusszal 
Fricsay Richárd főzeneigazgató 
az I. honvédgyalogezred. A diszgyiilésen meg
jelent a kormányzó képviseletében Csáky Ká
roly gróf honvédelmi miniszter, Janky Kocsárd 
hadseregfőparancsnok, Magdolna főhercegnő,

A lengyel Himnusz előadása után vitéz Si- 
poss Árpád tábornok mondott ünnepi beszédet, 
majd Mihalotvsky Zsigmond lengyel követ

nyitott meg 
vezényletével

A MANSz országos közgyűlése
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 

vasárnap délután tartotta az Újvárosháza köz
gyűlési termében kilencedik országos közgyű
lését és ezzel kapcsolatban még öt gyűlést tar
tott délelőtt tizenegy órakor a főváros külön* 
bözö részében.

Úgy a közgyűlés, mint az értekezletek nagy
számú közönség érdeklődése mellett folyt le, 
a gyűléseken elnököllek, illetve felszólaltak: 
gróf Klebelsberg Kunóné, Tormay Cecilc, Erődy 
Harrach Béla egyetemi tanár, Berta Ilona, 
gróf Zichy Rafaelné, Szederkényi Anna és Se
bestyénné Stettina Ilona

Délután négy órakor kezdődött Tormay Ce
cil elnöklésével a kilencvenedik közgyűlés az 
Újvárosháza közgyűlési termében óriási érdek
lődés megnyilvánulása mellett A közgyűlésen 
megjelent vitéz nagybányai Horthy Miklósné, a 
kormányzó felesége is, Huszár Károly, a kep- 
viselőház nlelnöke, Pogány Frigyes államtitkár 
és inég számosán.
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CORVIN ÁRUHÁZ
*

mi mindent 
vásárolhat náiunni
Télikabátok

39.50 tői 450.- pengőig

Gyapjuruhák
24.—tői 140.— pengőig

Selyemruhák
39. -tői 420 — pengőig

Flu* és leánykaruhák
Női kalapok, Gyermek

kalapok
Női fehérnemű 

batiszt és selyem a legegyszerűbb 
tői a legfinomabb minőségekig

Asztalneműéit és Zseb* 
kendők

Kötött puliéwerek. 
mellények, alsóruhák 
minden minőségben

Néhány lomos megjegyzés

KARÁCSONYI VÁSÁRRA

Ruhaszövetek
a legjobb minőségekben, hölgyek 
és urak részére

Selymek 
csak jó minőségek

Férfiingek. Gallérok. 
Nyakkendők 
Piyamák

Házikabátok, 
Férfikalapok 
egyszerűek és nagyon fin. 
francia és olasz kalapok

Kesztyűk
a legjobb minőségek

ron finom angol,

Cipők
egyszerűek és elegánsak, különö
sen urak részére, a legjobb angol 
és amerikai gyártmányok

Harisnyák
hölgyek, urak és gyermekek ré
szére, elismert gyártmányok

Szőnyegek
kiválóan dús választék elsőrangú 
minőségekben

továbbá:
sok ezer egyéb ajándéktárgy, mint:

Parfömök, Ékszertárgyak, 
Utazási cikkek, 
Bőrdiszmüáruk, Sport
cikkek, Kézimunkák, 
Botok Ernyők 

és

ne felejtse el, 
hogy milyen sok kedves dolgot 

vásárolhat

Minden darab egy pengő 
osztályunkon

1. Az óriási forgalomra való tekintettel — melynek 
áruházunk már most is minden délután szín
helye — arra kérjük Önt

iHBtíleg aásárelian itlelőtt

2. Van egy intézményünk, mely Önnek, hO több**
Véle osztályunkon akar vásárolni, bevásár
lásait kellemessé és egyszerűvé teszi: a gyuito-
DánZtár. Csak egy helyen kell fizetnie, nem 
kell várakoznia különböző pénztárainknál; azon
felül, mire vásárlásait befejezte, áruit már be
csomagolva találja,

ezért használja gyültőpénztárl 
KényuecslténkeL

3. Tavaly a karácsonyi ünnepek előtt áruházunk 
forgalma óriási méretű volt. A jelek szerint az 
idén még nagyobb „megrohanás“-ra kell számí
tanunk. Ezért saját érdekében ajánljuk Önnek

na odázza el Itarácsenpi
Oeuásárlásalt
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s z iy ni z mozi
Németh Mária 

izgalmas vasárnapja

szüntetni sikerült, mégis félni kellett a kö-1 
vetkezménycktől. Az ily állapotban való 
fellépés után egy, sőt két hónapig is ének
lésre képtelen lehet a művésznő, óriási fele
lősséggel jár egy ilyen nagy kincsnek, mint 
Németh Mária hangjának megőrzése, éppen 
azért csak hosszas és alapos vizsgálat után 
járultam hozzá Németh Mária mai szerep
léséhez. Hogy holnap mi lesz, azt természe
tesen nem tudni.

«

SZÍNHÁZI napló

Németh Mária orvost tilalom és súlyos náthája ellenére elénekelte 
a Twandoí-ot — Utolsó percig nem tudták, hogy ki énekel

Az Operaház közönsége, amely ma este 
gyönyörködött Németh Mária szárnyaló, 
pompásan csengő s talán egyedül álló Tu- 
randotjában, nem is sejtette, hogy milyen 
előzmények után jutott ehhez a valóban 
művészi élvezethez. Németh Mária szombat 
délelőtt érkezett meg Pestre, pesti tartóz
kodása első félórájában

súlyosan meghűlt, náthaláz kínozta 
és habár nem rekedt be, mégis az Opera
házban az előadás megkezdése előtti utolsó 
percig nem tudták, hogy Németh Mária, 
vagy a mindenesetre bekéretett Tihanyi 
Vilma énekli-e a Turandot főszerepét.

Szombat délelőtt Németh Mária a nátha
láz tüneteivel felkereste Pollatsek tanárt, 
aki évek óta kezeli. Pollatsek tanár súlyos 
náthát állapított meg, amely rövidesen olyan 
erősen kifejlett, hogy attól kellett félni, 
hogy a művésznő gégéjére terjed át a huru- 
tos megbetegedés.

Pollatsek tanár, aki természetesen

szigorúan megtiltotta Németh Máriának, 
hogy a Turandot szombati próbáján 

résztvegyen,
szinte óránként meglátogatta a művésznőt. 
Porokat rendelt Németh Máriának, ame
lyektől némi javulás állott be, de ennek el
lenére vasárnap délelőtt, sőt még

vasárnap délután hat órakor Is a leg
szigorúbban megtiltotta a művésznő fel

lépését.
Németh Mária az orvosi tilalom követ

keztében

lemondotta Radnay Igazgatónál a ma 
esti előadást.

Izgatott telefonálás indult meg az Operaház 
orvosa, a tanár és a művésznő között, mig 
a félhét órai újabb vizsgálat után a tanár 
hozzájárult Németh Mária fellépéséhez. Az 
Operaház kasszájában már készült a ki
számítási tábla, amelynek alapján a jó ma
gasra emelt helyárakat a közönségnek Né
meth Mária fellépésének elmaradása miatt

Németh Mária „Turandot‘-beli bemutatkozá
sát nagy érdeklődés előzte meg. Németh Mária 
az érdeklődésnek meg is felelt. Az első felvo
násban bámulatosan tartotta magát, úgy, hogy 
csodásán tiszta, magasan szárnyaló hangján 
semmi sem érzett. A második felvonásban a Tu- 
andot legnehezebb áriájánál a Liu-ling legenda 
elének lésénél, azonban a művésznő meghűlése 
következtében fellépő

indiszpozióval küzdött.

visszafizették volna. Erre azonban már nem 
volt szükség.

Beszélgettünk

Pollatsek tanárral.
aki a következőket mondotta a Hétfői
Naplónak:

— Németh Mária művésznőnek erős nőt- A közönség melegen ünnepelte őt és szereplő
bája volt, amelyet bár részben gyorsan meg-1 társát, Sándor Erzsit.

Belvárosi Színház Honthy Hanna

Nászéjszaka
neiiy Berky Lili Bűzön
Pénteken, 16-án először. Jegyek már válthatók

A náthaláz a hideg idő beálltával, ugy- 
látszik, újra divatos lett művésznőink köré
ben. Titkos Ilona, a Magyar Szinház kitűnő 
primadonnája a Macska főpróbája előtt egy 
félórával sírva állított be az igazgatóság 
irodájába és kijelentette, hogy 
rekedtsége miatt kénytelen lemondani a 

főpróbát
Az igazgatóság ennek értelmében negyed
tizenegykor még senkit sem engedett be a 
nézőtérre, nagyobb baj azonban nem lett a 
dologból, mert Titkos Ilona torkát az egyik 
tanár egyetlen kezeléssel úgy megjavította, 
hogy egy félórai késéssel a főpróbát mégis 
megtarthatták.

A „Macska" diadalmas premierje után érde
kes levelet kapott a Magyar Szinház Erdélyből, 
Fehér F. B. marosvásárhelyi hírlapírótól A 
dolgok előzménye az, hogy n Macska cimü 
Verneuil vígjátékot „Vegyen cl feleségül" szó
szerinti fordítással adta át a Magyar Színház
nak Stella Adorján, a vígjáték fordítója. Ez el
len tiltakozik a marosvásárhelyi kolléga.

— Nem állíthatom, — írja levelében Fehér 
— hogy Stella Adorján ur saját vígjátékom 
címét egyszerűen átvette (noha közvetett utón 
módja lehetett rá, mint az alábbiakból kiderül), 
mindazonáltal

tiltakozom az ellen
hogy u Vemeuil-darabot „Vegyen el feleségül'* 
címen hozza ki a Magyar Színház.

A levélben azután elmagyarázza részletesen, 
hogy ő is irt csiksomlyói tartózkodása alatt egy, 
ilyen cimü vígjátékot.

így van ez, ha a nagy szellemek találkoznak. 
Marosvásárhely és Párizs.

Két világsláger két világsztár

„Fessen le engem Is Flllöp** 
„városházi Dáciáién" 

„Játék a villásan" 
„A hirtelen emher" 

„Kegyelmes ur nyakkendője- 
„Horgászás" 

„Szecskauágö" 
stb. stb.

Hetid. december 12

Siilllvan és Flesch Ella
letieptevei

AIDA

Csütörtökön páratlan szenzációval kedves
kedik közönségének az Omnia. Egy műsorban 
két világslágert mutat be, amelyeknek főszere
peit a filmművészet legnagyobbjai játsszák. Az 
egyik sláger a Svengáli, amelynek címszere
pére keresve som lehetett volna alkalmasabb 
színészt találni, mint

Paul Wegener 
akinek egész fénye és művészete titokzatos, le- 
bilincselöen szuggesztiv, egyszóval „svengáli- 
szerű". Amit ebben a szerepben produkál Wc- 
gener, azt röviden három szóval lehet jelle- 
mezni: emberfeletti, monumentális, felejthetet- órakor.

len!
A másik darab Universal attrakció: Földes 

Imre „A kuruzsló" cimü rendkívüli sikert ara
tott drámája. A főszereplő

Conrad Veidt
akinek megrázó erejű művészete tökéletesen 
érvényesül ebben az első nagy amerikai filmjé
ben. Ezt a két világslágert egy műsorban

csak az Omnia
mutatja be Előadások: szombat és vasárnap 
4, 6, 8, 10, a többi napokon 5, ’/<S és VtíO

a Terézkőruti Színpad
nagysikerű műsorában

Kezdete fél 9-kor. Telelőn: 265-54 
Karácsonyt ünnepi, szilveszter fjjell és esti rendes 
előadásokra a Jegyek már most előjegyezhetek.

szerda, december 1« 
Sulliuan felléptével 

ZSIDÓNÖ
PöntöK, december 19

Cigánybáró
Héttő. december 19

ÜARMEA
(Bőrlefflen)

Budapest legszebb előadása 

a PÁROS CSILLAG
S I

Fővárosi operettszmnáz

A Király Színházban délelőttönként szorgal
mas próba folyik. Nem uj darabból, — (mert 
egyelőre nem készülnek premierre a Király 
Színházban), hanem a Mersz-e Mary?-bi>\. Az 
ötvenedik előadása ugyanis Péchy Erzsi és 
Vályi Ilona uj dalaival teszik frissebbé a ré
vül, amely színházi statisztikusok számítása 
szerint példátlan sikerrel halad a jubileuma 
felé. Eddigi 37 előadásán

44.460 ember nézte végig
a Király Szinház produkcióját. Egy előadásra 
tehát körülbelül 1200 ember jut. Ez pedig 
alapos táblát jelent a Király Színházban.

Conrad Veidt és az Emden

uarssi színház

uralja a héten a Királyok Királya által olyan 
hosszú ideig elfoglalt Royal Apolló 
A Hoolywoodba arrivált nagy német 
nész legbravurosabb filmjét szerezte 
Royal Apolló és

Orvos, aki Olt

címmel mutatja be. Nekünk kétszeres 
lesz ez a minden részében izgalmas és lenyű
gözően bravúros film. Egyrészt azért, mert úgy 
mint a Hotel Importálnál, ismét magyar szerző, 
Földes Imre (akinek Kuruzsló cimü drámáját 
látjuk megfilmesítve), diadalánál lehetünk je
len, másrészt jelentős drámai szerepben mutat
kozik be ez alkalommal az amerikai vigjáté-

vásznát, 
filmszi- 

meg a

kedves

kokból is 
Pufy. A

csütörtöki 
az

jól ismert magyar kémikus: Huszár

Royal Apolló 
bemutatójának másik nagy filmje,

Emden, 
a legendás hirii német cirkáló útja. Az „Ern
áén" a németek nemzeti nagy filmje, amely a 
világháború egyik dicső korszakát az Emden 
hadihajó rettenetes küzdelmeit, ezer veszéllyel 
telt barangolásait az Óceánokon és világra
szóló bravúrjait megrendítő hűséggel elevenili 
meg. Az Emden csatái, amelynek során ez egy 
sereg amerikai, angol, japán és kinui hajót 
süllyeszt el a lilmcsinálás non plus ultrája.

Lantos Adolf hosszú külföldi tartózko
dása ulán visszatérve, átvette a

TANCPALO1A (a volt „CASINO) 
vezetését A régi boldog békeévek feled
hetetlen éjszakáit és hangulatát szeretné 
visszahozni, a régi pesti éjszakákat, ame
lyekben oly sok hangulat volt, annyi jó
kedv s mindez néhány koronáért.

Hiszen a mai szomorú napokban két 
szeresen szükséges egy kis hanaalaf, egg 
kis jókedv, pénzünk pedig most sínes főbb, 
mint akkor volt. — Áldás és békesség i

Párls Budapesten a

TILLEREK a FÓRUMBAN
A MACSKA

A magyar színház nagy uigjateH síkéra
Titkos Ilona, G. Kertész Ella, Góth Sándor, Kertész, Z. Molnár, Dénes

Táncpalota !»
A Kivaiű decemberi műsor
Steiner Süni

Ünnepi díszelőadások!
tangóband-je

mindennap 5 óráig

Decambei* 2«-9n (karaoionv usa napiam 2
OKMiMr 29-sn (HaríMow mason napiam 2 

az mo eiaadas kezdete 
az elten aieadas kezdete

f E Q M H 9* C* zongorntermeibnn hroevet 
ffl £ H ■■ U Bn O aiárkájii zongorák éta ntan 
■ TL " uók legolcsóbban kaphatók

Vl„ Teréx-kttrut 43b. Róazlotrets - Javítód 
Teldon: Teréz 3M-78 bangóiéi

A héten egyedül a Belvárosi Szinház tart 
premiert — mégpedig operettből. A „Nász
éjszaka" cimü operettet. Hennequin és Coolus 
francia társas-cég Irta, amelyhez harmadiknak 
a zeneszerző Messager negyediknek a fordító. 
Molnár Jenő és ötödiknek a versiró, ifj. Bé- 
keffy István társult. Az operett hatodik szer
zője, maga a főszereplő, Honthy Hanna, aki 
kettős szerepében minden bizonnyal pezsgő 
életet önt az r.-t. jól elgondolt figuráiba A 
szőke ragyogó Hanna pályafutása alatt most 
ebben az operettben lesz

először öregasszony a színpadon 
mert azzá varázsolja őt egy féltékeny férj, aki 
Hannát — Kettyt nagyon is. félti a trouvillei 
aranyifjuságtól. Onagysága tehát, hol mint el
ragadó asszony, hol mint őszhaju, gömyedt- 
hátu, pápaszemes matróna jelenik meg u szí
nen. Azonban asszonyról lévén szó, ' 
vigyáznak rá, Hanna — Ketly csak mint öreg
asszony marad hü az urához. Mint fiatal, hó
ditó asszony éppen ellenkezően... r 
fSNotl Károly iró a kiváló kabarészerző, de
cember 18-án este a Zeneakadémiában szerzői 
estét tart. Ezen az estén együtt láthatja az a 
közönség, amely annyit mulatott ' “
tréfákon, mindazokat, akiknek 
írni szokta darabjait. Az érdekes

szerzői esten 
töbhek között Nagy Endre. Salamon Béla, Roll 
Sándor, Gárdonyi Lajos, Gázon Gyula, Rózsa- 
hegyi Kálmán vállaltak szerepet.

görnyedt-

hiába

már a Noti- 
Noti Károly

Egész Budapest kacag 
CIIARLIE CHAPLIN 

legújabb és legnagyobb burleezk-Blmjén kizárólag 
csak «zerdAlg a BÉCSI MOZIBAN
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AUTÓNAPLÓ
motorkerékpár, motorcsónak «aviatika

Az őszi forduló végső helyezési sorrendje: 
Ferencváros—Újpest—Sabaria Hungária

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiHiii*iniiDii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiu!iiiiiiiiiiiniiiiiniiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiibuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiHiiuiiiiiiiiwiiiiiiii,|i

Megkezdődött az uj típusu Ford 
Európába való szállítása

December 2-án látott napvilágot az ujtipusu 
Ford-kocsi. s már megkezdődött a százezer
számra való szállítása nz európai piacra. Előre- 
láthatólag tehát

deember hó végén mór Budapesten Is meg
jelenik az utcán

a régen várt kocsi, amely hivatva van a ma
gyar kocsitulajdonosok számát lényegesen fel
emelni.

A kiállítás napján az európai autóvezérkép-

i Iár

NSU
a legideálisabb btsautő 

és a 
legstrapahépesebb 
motor h er é h p ár

vizeletek ezerszámra kapták a megrendeléseket 
az autókedvelőktől, akiket ezideig a kocsik tul- 
magas ára tartotta vissza attól, hogy — u már 
nem luxusszámba menő — autótulajdonosok 

lóborába lépjenek.
Ennek u nagy kelendőségnek tudható be, 

hogy a detrol-gyár a kiállítás napjától teljes 
üzemmel dolgozik, s ma már nz a helyzet, 
hogy

a gyár napi termelése eléri a tlzcnhétczrel, 

amelynek nagyrészét még Eszak-Amerikában 
helyezik cl, de már megkezdődött az európai 
piac ellátása is. Hatalmas tcherhajók egész raja 
igyekszik mór Európa felé, hogy gyakorlatilag 
beigazolja Ford számításának helyességét, aki 
látható eredménnyel küzd a piac hegemóniá
jáért. Kétségtelen, az uj kocsi nem drága: meri

Londonban például a magyar pénz szerint 
egy kétüléses sportkocsi huszonhét millió 

koronába kerUI.
De a kocsi csak úgy lesz valóban olcsó, ha tel
jes egészében beváltja a hozzáfüzöll reménye
ket.

Hogy Budapesten milyen nagy érdeklődés 
nyilvánul meg az uj Ford iránt, ezt legjobban 
igazolják

egyik fővárost autószatónunk 
könyvel, melyek szerint pusztán 
nél néhány nap alatt több, mint 

rendeltek meg.

Értesülésünk szerint az uj kocsik 
csony elöli átvehetők lesznek.

dolgozik, s ma már az a helyzet,

hivatalos 
ezen cég- 
300 kocsit

már karú-

Pneumatik Árusító r.-t.
Andrássy ut 27.

Telefon: T. 134—78, 79.

A Prága Plccoló jósága, üzembiztonsága és 
olcsósága elvitathatatlan és éppen ezért a leg
rosszabb utakra is a legalkalmasabb kis kocsi. 
De nemcsak személj’-, hanem teherkocsikban 
is páratlan, főként azért, mert gumikoptalása 
úgyszólván jelentéktelen. A Nemzetközi Gép
kereskedelmi Rt. hozza forgalomba a Praga 
Piccolót.

A leienkor tágoicsODb uzoma teherszállító eszköze 
a „viscor" 

Diesel-uontatúgép
Vontat: 200 mázsa terhet 

Fogyasztása 220gr. nyersolaj óralóerőnkénf 
Magyarországi eladás: 

általános muszaHlüzemgazdaságlis 
Autótechnikai vonalat 

Buaatmi, in. Mr.. FodmamczKy-uica 13.Telelőn: Terez 221-52.

Rendkívül fontos a pneumatik élettartamára 
nézve, hogy milyen szempontok érvényesülnek 
a gyártási folyamat alatt. Az 17 S. Rubber Co. 
uk ö hires Rogal Cordjait hosszantartó kísérle
tezések után oly szerencsés összetételben 
gyártja, hogy ezzel a pneumatik ellenálló- 
képessége, ruganyossága, hosszú kilométertel- 
jcsitményc a legnagyobb (okot éri el. A gyúr 
jelszava „dús gumitartalom". Minden köpeny 
„latex" fürdőt kap, azaz gumitejben lesi áz
tatva, Ez a „dús gumitartalom" jelentősége.

Milyen előnyöket nyújt a NSU-automobil? 
ölven éves múltra tekinthet vissza a ncckar- 
sulmi NSU ggár, ötven év tapasztalata jut ér
vényre az oly népszerű kiskocsikban. Az NSU 
a legideálisabb kisautó, mert élettartam, ol
csó üzemtartás tekintetében vezet. Ezt bizo- 
nyitja a nemzetközi versenyeken elért győzel
mek hosszú listája, valamint a németországi 
taxiforyalomban működő sokszáz MSÍ7-kis- 
autó. Ennek fenntartását a neckarsulmi tele
pek mindinkább való fejlődése biztosítja.

Tiller-görlök
„ PÍPIVT K 1I1TK Í R IV

Ma záróra

Az Attila a 33-asoktól szenvedett veresége folytan az utolsó előtti 
he,ven ragadt - A Vasas legyőzte a Bástyát, Újpest a Sabariát. 

Döntetlenül végződött a Nemzeti-111. kerületiek mérkőzésé
Az elsőosztályu professzionalista liga őszt 

fordulójának bajnoki küzdelmei vasárnap be
fejeződtek. Az őszi finálé mérkőzései közül kü
lönösen szép volt az Újpest és a Sabarla baj
noki találkozása, amely a szűnni nem akaró 
havazás közepette erős küzdelem után Újpest 
javára dőlt cl. De bővelkedett szép jelenetek
ben a Budai 33-asok és a miskolci Alti a baj
noki összecsapása is, amely a budai minimális 
gólkülönbségü győzelmet eredményezte. Jó já
tékot produkált a Vasas a Bástya ellen, míg a 
__  . ... .. ■ ■ _ moazicrlnrlnk a
ICKOI pruuuKUH a „
III. kerületiek és a Nemzeti megosztoztak a 

pontokon.
llp«l a harmadik helyre worltolt* 

a Sabariát.
Az őszi forduló végeredménye a vasárnapi mérkőzések 

után igy alakul;
1. Ferencváros 20 pont (40—11).
2. Újpest 17 pont (31—14).
3. Sabaria 17 pont (30—16).
4. Hungária 15 pont (31—18).
5. Nrmzeti 0 pont (23—22).
6. Vasas 9 pont (22—25).
7. Bástya 0 pont (13—20).
8. Kispest 0 pont (21—38).
ü. Budai „33" 9 pont (10—30).
10. III. kerület 8 pont (20-28).
11. Attila ti pont (13—21).
12. Bocskay 6 pont (16—30).

Biulal „33"—Attila 3:2 (1:1)
A kiesés elkerüléséért, illetve az utolsó helytől való 

menekvésért folytatott izgalmas és érdekes küzdelmet 
a hazai pályán játszó budai csapat nagyobb ldkew«se- 
vcl megérdemeli™ nyerte meg. A vezetést k«M«r » 
megszerezte az Attila, de a „ü3"-as nemcsak hogy ki- 
egyenlített, hanem a játék utolsó szakában >isszawá 
miskolciakkal szemben még a másik pontot is. in<'^c' 
reztc. A „33"-as góljait Nagy dr. (J) és Tleska révén 
érte. cl. a vesztes csapat góllövői Muhoray és Powolny 
voltak.

Újpest— Sabarla 4:2 (3:0).
A szűnni nem akaró havazás közepette le

játszott mérkőzés az irreális talajviszonyok el
lenére is pompás sportot nyújtott. Újpest csa
pata kitűnő csatárjátékával megérdemelten 
szerezte meg a két pontot. Ha azonban a Sabá- 
ria akcióit némi szerencse is kisérte volna, 
úgy könnyen döntetlenről is számolhattunk 
volna be. Újpest csapatában a belső csatár
trión kívül Ströch, a védelemben Lutz II. és 
Borsányi. továbbá Fogl III. és Beneda emel
kedtek ki. A Sabária csapatában Mészáros, 
Holzbqoer. StqflAn, Pesovnik és Prém tűntek 
ki. A vesztö-gól a 6. percben esett Spilz lövé
séből. A 20. percbeh a csatárosf 'skóp össZjáté- 
kából Jakube sarkos lövése hozta meg a má
sodik gólt, a 29. percben Spitz közeli lövése 
akadt

a Sabariát.

meg Weinhardt hálójában. A második

félidő túlnyomó részében a Sabaria volt a tá
madó fél, sorozatos csatárakciók az 5. perc
ben Tárnok góljában jutnak kifejezésre. A 15. 
percben a Nagy faultja miatt megítélt tizen
egyest Fogl III. értékesíti góllá. A Sabaria tá
madásai az utolsó percben 
csőt. Tárnoknak a kapufáról 
neréböl Stoffián befejeli a 
gólját.

Ili. kér. FC—Nemzeti
A mutatott játék alapján az óbudaiak megérdemelték 

volna a győzelmet. Az első félidőben nagy fölényben 
voltak, míg a második félidőben kicgycnlflődtck az erő
viszonyok. A Vívókban a halfsor volt a legjobb, meg
telelt a csatársor is, míg a védelemben Senkev I. vált 
ki. Neuhaus a gólokat védhetto volna. A Nemzetiben a 
védelem kitűnő volt, különösen Gallina remekelt. A 
linlfso: és a csatársor szürkén játszott. Az első félidő
ben nagy fölényben van a kék-fehér csapat, de ered
ményt csak a 42. percben tud elérni Mócsay révén, A 
második félidőbe,- a Nemzeti is sokat támad és a R. 
perc meg is hozza a kiegyenlítést. Bihámi bombáját 
Neuhaus leüti és a labda becsendül a hálóba. A 20. 
percben Prössler lefut, beadását Lengyel kapura rúgja, 
de a kapufa a helyén van. A kipattanó labdát azonban 
Konyor behelyezi A 23. percben Odry váratlan lövése 
hálóba jut.

Vasas—Bástya 5:2 (1:0)
A Bástya, halfsorinak váratlan gyenge játékának kö

szönheti sulyos vereségét. A Vasasak nagyszerű játékkal 
cmgérdemelten győztek. A Bástya ugylátszik erősen a 
tálában érezte a csütöitöki mérkőzést.

Változatos játék folyik az első félidőben, némi Vasas
fölénnyel. Eredményt azonban csak a 35. pe.rcban tud 
elérni u pesti csapat Jelűnek révén A második félidő
ben a Bástya halfsora a teljesen visszaesik. A 2. perc
ben Himmer, a 8. percben Wilhclm I.. a 22. percben 
Jelűnek lövi a Vasas góljait Ezután a Bástya is fel
nyomul és Höss révén gólt ér el a 27. percben. A 80. 
percben Bader lö gólt és végül a 42. percben Weigel- 
hoffer beállítja a végeredményt.

Behavazott mérkőzések a második profi
ligában.

A nagy havazás folytán a vasárnapra kitűzött hat 
második ligabeli mérkőzés közül három elmaradt. A 
behavazott mérkőzések között szerepel ■ Pesterzsébet— 
Turul derby-mérkőzés is. A vasárnapi eredmények:

Rákospalota—Erzsébetváros 7:0 (6:0).
Bak FC-Városi 2:0 (0 : u). 
Somogy—Húsos 1:0 (0 : 0).

A II. B-llgában 
mindössze egy mérkőzés szerepelt a vasárnapi progra
mon. A Nagykanizsán lejátszott Kanizsa—II. kér. FC 
bajnoki mérkőzée a favorit Kanizsa 2:0 (0:0) ará
nyú győzelmét hozta.

A Törekvés is leadott egy, pontot vasárnap.
A vasárnapi aroatór-derbyn az eddig nontveszteate 

nélkül vezető Törekvés került szembe a III. kerülettel, 
aniely nagy ellenfelétől 3 :3 arányú döntetlent csikart 
ki. De fekete vasárnapja volt a másik vezető egyesület
nek, a Testvériségnek is. amely a Ferencvárosi Vasuta
sokkal 1 : 1 arányban döntetlenül végzett Meglepetés a 
MAFC 10:0 arányú győzelme a Zuglói AC fölött.

érlelnek gyümöl- 
visszapattau kor- 
Sabaria második

2:2 (1:0)

Fiók parlament az Uj Színház bán
Napirend mindennap: KÖLTSÉOVETÉSI VITA

VI.. Révay utca 18. ¥ Telefon: T. 214—22.

Győzelem Belgrádban, vereség Prágában
A vasárnapi programmon ismét két nemzet-, 

közi mérkőzés szerepelt. A Ferencváros csa
pata vasárnap Újpest multheti ellenfelével, a' 

Beogradskl SC-al került szembe, amelyet szép 
küzdelem után 4:2-re győzött le. Váratlanul 

erős ellentállásra talált a Slavia a Hungária- 
csapatban, amely fölött 2:1 arányban győze 

delmesk«d«tt.

A magyar futball vasárnapi nemzetközi küz
delmeiről az alábbi szűkszavú távirataink szá
molnak be.

órakorreggel

A ozcrkr-xtéoért fa kiadásért felek 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kisdia:
A ..Hétfői l.niok' Ujságvállalat

Ferencváros—Bcogradski SC 4:2 (2 :1). 
Belgrád, december 11.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A kellő* 
mellen, hideg időben lejátszott mérkőzésen 
egyenlő ellenfelek álltak szemben. A Ferencvá
ros támadott többet az első félid Iben. A 23-ik 
percben Szedlacsek labdájával Kohut lefut, be
adását Takács belövi. A 23 ik percben a tömö
rülő védelemből a jugoszláv Beck kiugrik és 
szép góllal kiegyenlít. A 45-ik percben Szedla
csek ismét a magyar csapatot juttatja vezetés
hez. A II. félidő 20-ik percében Takács meg
szerzi a harmadik gólt, de néhány porc múlva 
Beck szabadrúgásból szépíti az eredményt. A 
43-ik percében a Szedlacsek e'gáncsolása miatt 
megítélt tizenegyest Takács értékesíti góllá.

Slavia—Hungária 2 «1 (1:0).
Prága, december 11.

(A Hétfői Napló tudsitójának távirata.) A 
Slavia hatalmas küzdelem után, Spoboda és 
Phc góljával győzte le a pompás játékot pro
dukáló Hungáriát, amciynck egyetlen gólját 
Puc lőtte.

Vasárnapi sporthírek
X Wiener Eislaufvereln—BKE 1:1. A 

javult magyar koronghokki-együttes a 
pompás eredménnyel tette emlékezetessé 
első nemzetközi találkozását a világhírű bécsi 
csapattal. A magyar csapat gólja a játék har
madának 3. percében esett Labor beadásából 
és Weiner ütéséből. Az oszlrúkok Oláh szeren
csétlen öngóljából egyenlítettek ki.

x Enttda Zoltán gyftztitf • BKE vasárnapi SHOO méte
re* gjrorskorce.il)faó versenyén 0 perc 38.7 mp. alatt 
Erdélyi és Wintncr előli.

X Gáborfl Antal 1 p 01 mp-ct aszóit 100 
méteren vasárnap a tatabányai SC—BSzKBt 
klubközi versenyén.

x ünnepi kOleötégek között folyt le ■ TTC negyed- 
itfandoi jubileum*. A vasárnapi diszközgyülfa féiw- 
pontja Payr Hugó Onncnl beszéde volt. Hauaer Simon 
* klub negyedszázados históriaiénak legszebb emlékeit 
mondotta el. A tórsegyi stíletek képviselői arlyenuáazlói- 
kát nyújtották ót a jubiláló egyesületnek. A jubileumi 
ünnepségeket este bankett »fa!» be. 

fel, 
fenti 
idei
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